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L. Format-Format Dokumen

1. Dokumen Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa

SURAT PERNYATMN 

PENDAFTAR PROGRAM BRIDGING COURSE

DOSEN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pendaftar program Bridging Course 

Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik: 

Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

No KTP/NIK 

NIDN/NIDK 

Perguruan Tinggi Asal 

Program Studi 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 

1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. tidak pemah/sedang/akan mendukung atau terlibat dalam

gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi

mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. berkomitmen kembali ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia setelah

selesai program;

4. mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia di atas kepentingan pribadi;

5. tidak menggunakan media informasi dan sosial untuk menyampaikan

informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya yang berpotensi

menimbulkan konflik di kalangan masyarakat;

6. tidak pemah/sedang/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang

melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia atau negara

tujuan;

7. berkomitmen melaksanakan ketentuan beasiswa Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;





2. Format Dokumen Surat Izin

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIP*) 

Pangkat/Gol 

Jabatan 

Instansi 

Alamat lnstansi 

No Telp/Handphone 

E-mail
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(KOP INSTANSI) 

Memberikan izin untuk mendaftar program Bridging Course Dosen Perguruan Tinggi Pendidikan 

Akademik kepada: 

Nama 

Instansi 

Alamat 

Deskripsi alasan pemberian izin: 

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

Tempat, TanggaVBulan/Tahun 

( ttd pemberi izin) 
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3. Format Proposal Riset (dibuat dalam bahasa Inggris)

(1500 -2000 kata, tidak termasuk Daftar Pustaka)

✓ Judul Penelitian

Tuliskan judul penelitian Anda.

✓ldentitas Penulis

Tuliskan nama lengkap, instansi asal, dan alamat email Anda.

✓ La tar Belakang

Uraikan secara singkat topik isu penelitian Anda dan mengapa signifikan

untuk Anda teliti.

✓Perumusan Permasalahan (Statement of Problem)

Uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik isu

tersebut dan diskusikan secara ringkas mengapa masih perlu Anda teliti.

Tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang telah ada masih belum

terjawab sepenuhnya, sehingga Anda ingin melakukan penelitian lebih

lanjut.

✓ Pertanyaan/Tujuan Penelitian

Rumuskan tujuan/pertanyaan penelitian Anda.

✓Kelogisan (Rationale)

Jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar

yang diangkat dalam latar belakang penelitian. Berikan hipotesis Uika ada)

dan/atau model penelitian yang mendukung tujuan/pertanyaan

penelitian. Jelaskan juga kontribusi teoritis dan praktis jika hipotesis

tidak terbukti.

✓ Metode dan Desain

Jelaskan metode atau desain yang digunakan untuk menjawab

pertanyaan penelitian yang diajukan. Uraikan bagaimana Anda

mengumpulkan dan menganalisis data. Jelaskan mengapa metode ini

adalah terbaik untuk mencapai tujuan Anda.

✓ Linimasa studi

Uraikan rencana studi dan jadwal penelitian dari awal sampai selesai studi.

✓Manfaat

Deskripsikan secara umum, bagaimana penelitian yang Anda usulkan

berguna untuk akademik dan masyarakat.






