
PENDAFTARAN BEASISWA DJARUM PLUS 2019 

1.Apa persyaratan pendaftaran Djarum Beasiswa Plus? 

Persyaratan pendaftaran adalah: 

a. Sedang menempuh pendidikan Strata 1/Diploma 4 di semester IV, dari semua 
disiplin ilmu, 

b. IPK minimum 3.00 pada semester III, serta dapat mempertahankan IPK 
minimum 3.00 hingga akhir semester IV, 

c. Aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus, 
d. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. 

Syarat administratif berkas pendaftaran: 

a. Bukti print/cetak PDF dari form pendaftaran online, 
b. Satu lembar pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna, memakai jas almamater, 
c. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa, 
d. Transkrip Nilai sampai dengan semester III, yang telah dilegalisir otoritas 

kampus, 
e. Salinan Surat Keterangan/sertifikat aktif berorganisasi dan atau sertifikat 

prestasi yang diikuti/dimiliki, 
f. Surat keterangan dari kampus (Rektorat) bahwa tidak sedang menerima 

beasiswa dari pihak lain (contoh untuk pendaftar 2019 adalah terhitung 
periode 1 September 2019 - 31 Agustus 2020). 

Syarat tes tulis & wawancara, membawa: 

a. Kartu Tanda Mahasiswa, 
b. Bukti undangan tes dari Djarum Beasiswa Plus (SMS/email), 
c. Bawa alat tulis, 
d. Berpakaian rapi: jaket almamater, rok/celana panjang, bersepatu tertutup.  

2. Bagaimana alur pendaftaran Djarum Beasiswa Plus? 

Alur pendaftaran adalah : 

a. Pendaftar melakukan pendaftaran online (melalui link website resmi yang 
akan dibuka pada bulan Maret sd Mei 2019), 

b. Pendaftar mengirimkan berkas administratif ke panitia pendaftaran ke alamat 
yang tertera pada form pendaftaran online, 

c. Pendaftar yang berkasnya lolos persyaratan administrasi akan menerima 
undangan tes seleksi dari Djarum Beasiswa Plus melalui email dan SMS. 

d. Tes seleksi Djarum Beasiswa Plus (dilakukan di beberapa kota di seluruh 
Indonesia), 

e. Pengumuman Djarum Beasiswa Plus dapat diakses di website resmi 
djarumbeasiswaplus.org serta melalui pengumuman di Bagian 
Kemahasiswaan di kampus.  

 



3. Kapan pendaftaran dibuka? 

Pendaftaran Beswan Djarum dibuka 1 kali dalam 1 tahun untuk mahasiswa yang 
tengah menempuh semester IV. Untuk tahun 2019, pendaftaran akan dibuka pada  

11 Maret 2019 -20 Mei 2019 .  

Pantau updatenya di akun resmi kami.  

4. Bagaimana mengikuti pelatihan Djarum Beasiswa Plus? 

Pelatihan soft skills Djarum Beasiswa Plus saat ini difokuskan untuk Beswan 
Djarum.  

5. Apakah ada beasiswa untuk lulusan SMA, D3, maupun S2? Adakah kerja 
sama untuk sponsor kegiatan? 

Program Djarum Beasiswa Plus tidak mencakup program tersebut.  

6. Di mana saya bisa melihat daftar perguruan tinggi mitra Djarum Beasiswa 
Plus? 

Silahkan cek daftar perguruan tinggi mitra kami di link 
berikut https://djarumbeasiswaplus.org/tentang_kami/daftar-perguruan-tinggi-
program-djarum-beasiswa-plus-2018-2019 

7. Kampus saya belum masuk daftar perguruan tinggi mitra Djarum Beasiswa 
Plus. Apakah kampus saya dapat mendaftar? 

Djarum Beasiswa Plus telah bermitra dengan perguruan tinggi unggulan di seluruh 
provinsi di Indonesia. Usulan kampus dapat diajukan 
melalui info@djarumbeasiswaplus.org 

8. Di mana saya bisa mendapatkan informasi resmi tentang Djarum Beasiswa 
Plus? 

Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Djarum Beasiswa Plus di: 
Facebook: Djarum Beasiswa Plus 
Twitter: @BeswanDjarum 
Instagram: @djarumbeasiswaplus 
Website: www.djarumbeasiswaplus.org 

  

Yuk daftarkan dirimu untuk menjadi Beswan Djarum selanjutnya! 
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