DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BEASISWA
INTEGRATED MASTER-DOCTOR DEGREE (IMD) TAHUN 2020
Sehubungan dengan kondisi terkini terkait status pandemic global yang disebabkan oleh
merebaknya penyebaran Corona Virus Diseases (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang menyebabkan terbatasnya akses dan mobilitas terhadap beberapa
layanan dan fasilitas pendidikan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan ini mengumumkan bahwa masa
pendaftaran program beasiswa IMD tahun 2020 diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 2020
dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN BEASISWA INTEGRATED MASTER-DOCTOR
(IMD) TAHUN 2020
1. Persyaratan Umum
o Warga Negara Indonesia (WNI)
o Alumni PTKI Kementerian Agama RI;
o Berusia maksimal 25 tahun pada 1 Mei 2020;
o Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah hingga tamat pendidikan S2;
o Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik;
o Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) jenjang sarjana minimal 3,5 dari skala
4;
o Belum mendapatkan gelar magister dan tidak sedang menempuh studi S2;
o Memiliki komitmen untuk mengabdi di lingkungan PTKI sekembalinya
merampungkan studi di luar negeri (2n+1)
o Bidang studi yang akan diambil adalah bidang studi yang ditawarkan pada
program IMD (Pilihan bidang studi akan diumumkan kemudian);
o Bersedia menandatangani kontrak perjanjian
o Melakukan pendaftaran atau registrasi secara elektronik atau online di
laman http://scholarship.kemenag.go.id

2. Persyaratan Khusus
o Surat Permohonan untuk mengikuti program 5000 Doktor yang ditujukan kepada
Dirjen Pendidikan Islam, cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
(download template surat permohonan);
o Surat referensi dari Rektor/Ketua Perguruan Tinggi/Pimpinan PTKI (download
template surat referensi);
o 2
(Dua)
Surat
rekomendasi
dari
akademisi
(dosen
penasehat
akademik/pembimbing skripsi dan akademisi lain);
o Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) dalam bahasa Inggris (download
template CV);
o Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
o Ijazah dan transkip nilai pendidikan S1 dalam bahasa Indonesia (atau bahasa asli
dokumen) dan bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) pendidikan terakhir minimal 3,5 (skala 4,00) atau IPK
ekuivalen untuk skalanya. Dokumen dilampirkan dalam 1 file;
o Sertifikat Bahasa Inggris dengan masa berlaku maksimal 2 tahun sejak diterbitkan
oleh lembaga resmi dengan yaitu TOEFL ITP® 550, atau TOEFL IBT® 70, atau
TOEFL CBT® 185, atau TOEIC® 775, atau PTE® (Pearson Test of English) 43,
atau IELTS™ 6.0. Panitia hanya menerima sertifikat bahasa Inggris yang
diterbitkan oleh penyelenggara tes tersebut di atas.
o Pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari Kementerian Agama atau
lembaga lain yang ditandatangani di atas materai, (download template surat);
o Pernyataan kesediaan untuk bertugas dan mengabdi di lingkungan PTKI minimal
dua kali masa tugas belajar (n) plus satu tahun atau dalam rumus (2n+1), terhitung
setelah kelulusan, (download template surat pernyataan);
o Pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen, (download template surat
pernyataan);
o Pernyataan tidak akan mendaftar tes seleksi CPNS selama mengikuti program ini
(download template surat);
o Menyertakan motivation letter sepanjang maksimal 1 halaman berbahasa Inggris;
o Rencana Penelitian (proposal) antara 8-10 halaman dalam Bahasa Inggris),
(download template format proposal);

B. DAN KETENTUAN LAIN

1) Peserta mendaftar akun secara online melalui website http://scholarship.kemenag.go.id
untuk memperoleh username dan password;
2) Peserta melengkapi data pribadi dan mengirim (meng-upload) dokumen persyaratan
secara online dengan menggunakan username dan password yang sudah diaktifkan (diapproved), dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Seluruh dokumen dikirim dalam format PDF atau JPEG;
b) Ukuran masing-masing file maksimal 1 MB;

3) Informasi mengenai tahapan seleksi selanjutnya setelah masa pendaftaran ini selesai
akan diumumkan kemudian. Para pendaftar agar memantau website 5000 Doktor Luar
Negeri secara berkala;
4) Semua pertanyaan seputar program IMD dapat ditujukan melalui email pada alamat

program5000doktor@gmail.com

atau

melalui

WA

Center

pada

nomor

+6281287813031.

Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 1 Juni 2020
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
ttd

M. Arskal Salim GP

