
Program Beasiswa Pendidikan S1 Dalam Negeri
Bidang Studi Pendukung Iptek Nuklir

Latar Belakang
Seiring dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi nuklir di berbagai bidang antara lain 
di bidang industri,  kesehatan dan obat,  serta  pertanian dan pangan maka kebutuhan SDM yang 
handal di bidang kenukliran tentunya juga akan semakin meningkat. Program beasiswa Pendidikan 
S1 Dalam Negeri Bidang Kenukliran ini dimaksudkan untuk meningkatkan khasanah kenukliran di 
masyarakat sehingga teknologi nuklir menjadi bidang ilmu yang awam dan tidak “exclusive”, serta 
diminati oleh generasi muda.

Tujuan
Menghasilkan  SDM berpendidikan  S1  di  bidang  studi  pendukung  iptek  nuklir  dengan  kualitas 
intelektual yang tinggi, dengan target tersedianya 100 sarjana ( S1 ) dengan spesialisasi iptek nuklir 
selama kurun waktu 5 tahun (± 20 orang per tahun).

Ruang Lingkup
Program beasiswa  pendidikan  S1  ini  diprioritaskan  untuk  bidang  studi  pendukung  iptek  nuklir 
misalnya  bidang  studi  atau  peminatan  teknik  nuklir,  fisika  nuklir/reaktor,  fisika  medik  dan 
instrumentasi nuklir/reaktor.

Program beasiswa pendidikan S1 ini akan diselenggarakan di perguruan tinggi negeri yang selama 
ini sudah mempunyai program studi kenukliran antara lain:

Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik – Universitas Gajah Mada (UGM) dengan program studi 
Fisika Teknik dan Teknik Nuklir.

Jurusan Fisika, Fakultas MIPA – Universitas Indonesia (UI) dengan program studi Fisika Nuklir 
dan Partikel, Fisika Fisika Instrumentasi Elektronika, dan Fisika Medik.

Jurusan Fisika, Fakultas MIPA – Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan program studi Fisika 
Reaktor.

Jangka Waktu Beasiswa
Program  beasiswa  pendidikan  S1  ini  akan  diberikan  selama  6  (enam)  semester  dan  dapat 
diperpanjang selama 1 (satu) semester apabila permohonannya disetujui  oleh pemberi beasiswa. 
Pemberian beasiswa dapat dihentikan secara sepihak oleh pemberi beasiswa apabila peserta tidak 
dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima beasiswa.



Peryaratan Calon Peserta
Mahasiswa yang sedang kuliah di Jurusan dan Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut di atas 
dengan IPK sekurang-kurangnya 2,80 dan duduk di semester 3 (tiga) atau 5 (lima)

Belum memperoleh ikatan dinas, beasiswa, atau bantuan pendidikan lain.

Diusulkan oleh Dekan Fakultas atau Ketua Jurusan dari Perguruan Tinggi terkait.

Lulus seleksi administrasi dan akademik

Menandatangani surat perjanjian mengikuti Program Beasiswa Pendidikan S1 Dalam Negeri 
Bidang Studi Pendukung Iptek Nuklir

Kewajiban Peserta
Mengambil program studi atau peminatan “pendukung iptek nuklir” disesuaikan dengan masing-
masing  jurusan,  ditunjukkan  dengan  pemilihan  mata  kuliah  per  semester  dan  topik  tugas 
akhirnya.

Menjalani  pendidikan  sebaik-baiknya,  ditunjukkan  dengan  nilai  akademik  yang  memuaskan 
(IPK minimal 2,80) dan sikap ilmiah sebagai mahasiswa.

Menyampaikan  laporan  tertulis  tentang  kemajuan  belajar  setiap  semester  kepada  Kepala 
Pusdiklat – BATAN sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Beberapa persyaratan lainnya yang akan ditentukan kemudian.

Komponen Beasiswa
Biaya pendidikan (SPP) setiap semester.

Bantuan biaya hidup per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-

Uang buku/penggandaan setiap semester sebesar Rp. 550.000,-

Bantuan biaya Tugas Akhir satu kali pada saat melaksanakan penelitian Tugas Akhir sebesar 

Rp. 1.000.000,-


