
  
  

Roberto Rocca Education Program (RREP) Scholarship 2022  
 

Tentang Tenaris  

Tenaris adalah perusahan manufaktur yang bergerak dalam produksi pipa baja untuk industri minyak dan 

gas. Tenaris memiliki pusat produksi di Cilegon, Batam , dan kantor di Jakarta.   

 

Roberto Rocca Education Program (RREP) Scholarship  

RREP adalah wujud kepedulian Tenaris terhadap pendidikan dalam bentuk beasiswa yang bertujuan untuk 

memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Pemberian beasiswa ini ditujukan kepada 

mahasiswa jurusan teknik dalam tahun terakhir masa perkuliahan, memiliki prestasi akademis yang  baik, 

serta memiliki motivasi untuk terus mengembangkan diri.   

 

Besaran Beasiswa  

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan pegajuan beasiswa dan lolos tahapan 

seleksi. Besaran beasiswa adalah USD 850 per mahasiswa yang akan ditransfer langsung ke rekening 

pribadi mahasiswa.   

  

Persyaratan Pengajuan  Beasiswa  

1. Mendaftar melalui SIMASTER dan https://tinyurl.com/rrep2022  

2. Mahasiswa Fakultas Teknik, diutamakan Program Studi Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, 

Teknik Infrastruktur Lingkungan, Teknik Industri, Teknologi Informasi, dan Teknik Geologi.     

3. IPK terakhir minimum 3.00  

4. Sedang menempuh tahun terakhir pendidikan dan diharapkan lulus dalam masa studi 4 tahun.  

5. Memiliki keterampilan Bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan  

 

Persyaratan Berkas 

1. Formulir permohonan beasiswa unduh di https://ditmawa.ugm.ac.id/download/ 

2. Surat Rekomendasi dari Fakultas 

3. Dokumen penghasilan orangtua 

4. Kartu keluarga 

5. KTM 

6. Transkrip nilai 

7. Curriculum vitae 

 

Tahapan Seleksi Pemberian Beasiswa  

Mahasiswa yang berhak untuk memperoleh beasiswa adalah mahasiswa yang telah lolos tahapan seleksi 

beasiswa sebagai berikut:  

1.  Mengirimkan Esai & CV dalam Bahasa Inggris.  

Mahasiswa wajib untuk mengirimkan esai dalam Bahasa Inggris  dengan tema “My Idea to 

implement my Engineering knowledge to create a product or service which can be valuable for 

others”. Esai dibuat dengan jumlah 8-10 halaman A4.  Mahasiswa juga wajib melampirkan CV 

terbaru mencantumkan alamat email dan nomor telepon aktif.   

https://tinyurl.com/rrep2022


Esai dan CV dapat dikirimkan dengan mengisi dan mengupload pada online form dengan alamat 

sebagai berikut: https://tinyurl.com/rrep2022   

Esai & CV dikirimkan selambatnya pada 7 Maret 2022.  

2. Online Assesment  

Mahasiswa yang lolos tahapan seleksi esai akan diminta untuk melakukan asesmen yang 
dilaksanakan secara online. Informasi mengenai test akan diberikan melalui alamat email 
mahasiswa.  

3. Wawancara  

Mahasiswa yang lolos tahapan seleksi online akan dihubungi untuk tahap wawancara akhir.  
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