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PANDUAN PENDAFTARAN 

BEASISWA TEP PROGRAM STL TAHUN 2022 

 

A. PENDAHULUAN 

Alumni TEP berkomitmen untuk memberikan beasiswa kepada Taruna/I TEP 

terbaik yang tidak pernah tahan tingkat. Beasiswa TEP Program STL diperuntukan bagi 

Taruna/I TEP dalam bentuk bimbingan (bukan bantuan dana) terkait sistem tenaga listrik 

yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam tugas akhir. Tujuan dari Beasiswa TEP 

Program STL Tahun 2022 antara lain: 

1. Memberikan tambahan ilmu sistem tenaga listrik kepada Taruna/I TEP PPI Madiun 

yang sesuai kriteria. 

2. Mengembangkan kualitas SDM di bidang kelistrikan perkeretaapian. 

3. Memberikan sumbangsi yang nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

4. Mempererat ikatan kekeluargaan antara Alumni, Taruna dan Prodi TEP PPI Madiun. 

5. Mendorong penerima beasiswa untuk mengembangkan ilmunya. 

6. Mendorong penerima beasiswa untuk membuat dan menyelesaikan proposal tugas 

akhir selama semester 5. 
 

Bimbingan yang diiberikan berupa materi-materi sistem tenaga listrik. Tidak ada 

kuota penerima beasiswa ini, selagi Taruna/I tersebut memenuhi syarat dan lulus seluruh 

seleksi. Topik materi yang akan diberikan antara lain: 

1. Sistem Kelistrikan PLN 

2. Sistem Kelistrikan Traksi AC 

3. Sistem Kelistrikan Traksi DC 

4. Analisis Aliran Daya 

5. Software ETAP 

6. Studi Kasus 

 
 

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN 

1. Warga Negara Indonesia (WNI) 

2. Taruna/I D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian Semester 4 di PPI Madiun 

3. Taruna/I tidak pernah tahan tingkat 

4. Memiliki keinginan untuk belajar dan berprestasi 

5. Mengisi data-data berikut saat melakukan pendaftaran online: 

a. Informasi Pribadi 

1) Nama lengkap sesuai KTP 
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2) Tempat, tanggal lahir sesuai KTP 

3) Jenis kelamin sesuai KTP 

4) Agama sesuai KTP 

5) Alamat lengkap sesuai KTP 

6) Kelas 

7) NIT / Nomor Induk Taruna 

8) Nomor HP 

9) Email aktif 

6. Mengunggah dokumen atau informasi berikut saat melakukan pendaftaran online 

a. Foto berukuran 4x6 berpakaian PDH (latar belakang merah/biru), format jpg/png, 

maksimal 10 MB 

b. KTP (Kartu Tanda Penduduk), format pdf, maksimal 10 MB 

c. Kartu Hasil Studi Semester 1, 2 dan 3 dengan minimal IP rata-rata 3,00 (skala 

4,00) digabung dalam satu file, format pdf, maksimal 10 MB 

d. Personal Statement, format pdf, maksimal 10 MB, tidak ada format khusus. 

Personal statement wajib berisi: 

1) Deskripsi diri 

2) Alasan mendaftar beasiswa 

3) Rencana tugas akhir 

4) Rencana kontribusi sebagai Alumni TEP 

e. Rekomendasi dari Dosen ASN di Prodi TEP dengan jabatan fungsional minimal 

Asisten Ahli. Rekomendasi berupa mengisi data: nama dosen dan alamat email 

resmi dosen (dengan domain @ppi.ac.id). 

7. Bersedia menyetujui pernyataan pada aplikasi pendaftaran sebelum submit. 

Pernyataan tersebut antara lain: 

1) Setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD 1945. 

2) Tidak pernah, sedang, atau akan mendukung atau terlibat dalam gerakan, 

organisasi, atau ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu 

tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3) Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di 

atas kepentingan pribadi. 

4) Tidak menggunakan media informasi dan media sosial untuk menyampaikan 

informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya yang berpotensi menimbulkan 

konflik di kalangan masyarakat. 

5) Tidak pernah, sedang, atau akan terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang 

melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia. 
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6) Tidak pernah, sedang, atau akan terlibat dalam tindak pidana apapun. 

7) Tidak pernah, sedang, atau akan melakukan tindakan terkait dengan penggunaan 

atau pengedaran zat adiktif atau narkoba. 

8) Bersedia didiskualifikasi jika selama proses seleksi melakukan pelanggaran 

ringan/sedang/berat. 

9) Bersedia untuk menyusun rencana proposal penelitian tugas akhir selama 

semester 5. 

10) Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi 

11) Bersedia memenuhi perjanjian sebagai penerima Beasiswa TEP Program STL. 

12) Memberikan dokumen dan data pendaftaran yang benar, akurat, dan sesuai 

aslinya serta bersedia menerima sanksi pemblokiran bila terdapat informasi pada 

dokumen atau data pendaftaran yangtidak benar. 

13) Berkomitmen melaksanakan ketentuan Beasiswa TEP Program STL. 

14) Bersedia status penerima Beasiswa TEP Program STL dicabut jika dikemudian 

hari melakukan pelanggaran penerima beasiswa. 

 
 

C. INFORMASI SELEKSI 

1. Seleksi Administrasi 

Seleksi administrasi dilakukan berdasarkan informasi data, dokumen serta 

rekomendasi yang diberikan dosen melalui email. 

2. Seleksi Substansi 

Seleksi substansi dalam bentuk wawancara (bersifat tertutup, tidak disiarkan langsung 

di youtube) dimana Komite Alumni TEP (3 orang) mewawancarai Calon Penerima 

Beasiswa secara umum serta berdasarkan data dan dokumen pendaftaran online dan 

topik-topik di bidang kelistrikan perkeretaapian terkini. 

 

 

D. JADWAL 

No Kegiatan Tanggal 

1 Pendaftaran Online 13 Juli–11 Agustus 2022 

2 Seleksi Administrasi 12–15 Agustus 2022 

3 Hasil Seleksi Administrasi 16 Agustus 2022 

4 Seleksi Substansi 17–25 Agustus 2022 

5 Pengumuman Akhir 26 Agustus 2022 
 

*Jadwal seleksi dapat berubah, cek selalu jadwal secara berkala di website: 

https://beasiswa-alumnitep.com/beasiswa-tep-program-stl-2022/ 
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