
 

 

Nomor : B-0280/02610/KP.310/02/2023 Jakarta, 14 Februari 2023 

Sifat : Biasa  

Lampiran :  1 (satu) set  

Hal : Penawaran Beasiswa LPDP Tahun 2023  

 
 
Yth.  

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPS 

di- 

Tempat 

 

Sehubungan dengan Surat Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-22/LPDP/2023 tanggal 13 Januari 2023 

perihal Pembukaan Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP Tahun 2023, berikut disampaikan 

surat penawaran kepada pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang berminat 

untuk mendaftarkan diri menjadi calon peserta beasiswa yang dimaksud. 

Beasiswa LPDP tahun 2023 dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama dibuka 

pada tanggal 25 Januari 2023 dan diumumkan tanggal 8 Juni 2023. Adapun tahap kedua 

dibuka pada tanggal 9 Juni 2023 dan diumumkan tanggal 7 November 2023. Informasi lebih 

lengkap mengenai penawaran beasiswa tersebut dapat diakses pada laman resmi LPDP 

https://lpdp.kemenkeu.go.id. 

Sehubungan dengan hal tersebut, bagi pegawai yang berminat untuk mengikuti 

seleksi beasiswa LPDP tahun 2023 wajib mendapatkan persetujuan Pejabat Tinggi Pratama 

di lingkungannya dan mendaftarkan diri pada program studi sesuai dengan kebutuhan BPS 

yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan unit (detail terlampir). Selanjutnya, surat 

usulan dari Pejabat Tinggi Pratama dan kelengkapan berkas dapat diunggah melalui 

pusdiklat.bps.go.id/tb. Detail prosedur pendaftaran dapat dilihat pada lampiran,  

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 

  

Kepala Pusdiklat, 

 

Eni Lestariningsih 

 

Tembusan: 

1. Kepala BPS (sebagai laporan) 

2. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) BPS 

  
Jl. Jagakarsa No.70, Lenteng Agung, Jakarta 12620, Telp. (021) 7873781-83, Fax. (021) 7873955 

e-mail: pusdiklat@bps.go.id, homepage: http://pusdiklat.bps.go.id 

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



 Lampiran  

 Nomor  : B-0280/02610/KP.310/02/2023 

 Tanggal : 14 Februari 2023 

 

Mekanisme, Persyaratan, dan Prosedur Pendaftaran Beasiswa 

 

1. Calon peserta tidak sedang melakukan pendaftaran atau diterima beasiswa lainnya; 

2. Masa kerja atau mulai aktif bekerja kembali setelah tugas belajar minimal 4 tahun 

kecuali yang lulus pendidikan dengan predikat cum Laude dibuktikan dengan 

ijazah/transkrip;  

3. Masa kerja minimal 3 tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; 

4. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 

5. Tidak sedang menjalani Izin Belajar; 

6. Belum memiliki gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (tidak 

diberikan untuk mendapatkan gelar kedua pada strata yang sama); 

7. Calon peserta hanya dapat mendaftarkan diri pada program studi sesuai kebutuhan 

BPS dan disesuaikan dengan kebutuhan unit: 

No Rumpun Program Studi S2 S3 

1.  Teknologi Informasi √ √ 

2.  Data Science √ √ 

3.  Kependudukan √ √ 

4.  Perencanaan √ √ 

5.  Manajemen √ √ 

6.  Manajemen Keuangan √  

7.  Manajemen Risiko √  

8.  Manajemen SDM √ √ 

9.  Komunikasi √ √ 

10.  Akuntansi √  

11.  Psikologi √ √ 

12.  Hukum √ √ 

13.  Administrasi Publik √  

14.  Kebijakan Publik (Public Policy) √ √ 

 

8. Mengakses https://lpdp.kemenkeu.go.id untuk melihat Buku Panduan/Booklet 

Beasiswa dan Jadwal Seleksi LPDP. 

9. Calon peserta wajib mengunggah kelengkapan berkas untuk keperluan administrasi 

lebih lanjut melalui pusdiklat.bps.go.id/tb (panduan: http://s.bps.go.id/tb-panduan), 

yang terdiri dari: 

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



a. Surat usulan dari atasan setingkat eselon II; 

b. Formulir Informasi Pendaftaran Beasiswa Pegawai BPS; 

c. Salinan Ijazah yang telah dilegalisasi; 

d. Salinan transkrip yang telah dilegalisasi; 

e. Surat pernyataan tidak sedang izin belajar; 

f. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika diterima beasiswa; 

g. Surat pernyataan tidak sedang mendaftar tugas belajar sponsor lain; 

h. Salinan SK kepangkatan IIIa; dan 

i. Salinan SK PNS; 

j. Salinan SK kepangkatan terakhir; 

k. Salinan PPK tahun 2022;  

l. Salinan KTP; dan  

m. Seluruh dokumen lain yang dikirimkan ke LPDP; 

10. Seluruh berkas dapat disimpan oleh peserta tugas belajar dan akan diserahkan ke 

Pusdiklat BPS jika calon peserta dinyatakan lulus beasiswa LPDP 2023. 

11. Konfirmasi lebih lanjut terkait administrasi tugas belajar dapat menghubungi contact 

person Sari Novianti (HP: 0812 1270 8832). Konfirmasi terkait detail jurusan dan 

aplikasi di pusdiklat.bps.go.id/tb dapat menghubungi contact person Else Huslijah 

(HP: 0851 7332 4332). 

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli
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