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Introduce Myself
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Dr. Apt. Nilsya Febrika Zebua, M.Si.

Nama

BPPDN USU 2015

Beasiswa

Da’i + Isteri + Ibu 4 anak + Dosen Farmasi UTND Medan

Pekerjaan 

Positif thinking dan tetap optimis

Motto Hidup



What’s the 
reason?

Be a Doctor



FARDHU KIFAYAH
Alasan utama

...............Niscaya Allah SWT akan mengangkat (derajat) orang – orang yang beriman 

diantaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat.......

QS. Al-Mujadalah (58):11

Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang 

siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, barang siapa yang 

menginginkan keduanya  maka wajib baginya memiliki ilmu (HR. Turmudzi)



Alasan Duniawi
Harta dan Tahta  sedekah >>>

SIMLITABMAS SERDOSJAFUNG PENULIS

Hibah

Hibah skim penelitian 

dan pengabdian yang 

lebih tinggi

LK  GB

Jabatan fungsional ke 

Lektor Kepala dan 

Guru Besar

+

Jabatan struktural

Sertifikasi Dosen

Naik jafung  naik 

tunjangan serdos

+

Lebih mudah lulus 

serdos

Waktu bermanfaat
Termotivasi untuk 

terus berkarya. Salah 

satunya menjadi 

penulis



What’s the 
obstacle ?

Be a Doctor



Hambatan
Apa hambatan tidak mau lanjut kuliah?

Udah Tua

Language

Kurang Dana

Ketakutan

Banyak short course 

online maupun offline

LANGUAGE

Takut tidak sanggup, 

takut tidak selesai

KETAKUTAN 

Merasa tua, gaptek, 

merasa repot, banyak 

yang lebih tua

UDAH TUA

Beasiswa dalam dan 

luar negeri bertabur

KURANG DANA



Udah tua?

Wisuda 

Usia Senja

Tasroni (77) dan Sogirah (74) 

Program Elderly School

Wan Zainun Wan Abd Manan (87)

Tok Wan, nenek 29 cucu, memiliki 

hasrat untuk belajar karena dengan 

belajar membuat diri merasa lebih 

sehat karena otak selalu berpikir. 

Wisuda Sarjana (SH)

Madinah (76), Jusma (73), Armahin

ti (50) dan Asdawis (52) wisuda 

Hafal Qur’an 30 juz

Nenek hapal Qur’an



Jenis Beasiswa

Beasiswa dalam dan luar negeri

Banyak sumber di google, tinggal ketik keyword “beasiswa”

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Beasiswa dari kemenkeu

LPDP

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri 

(BPP-DN) dan Luar Negeri (BPP-LN).

Biasanya untuk pendidik dari kemenristek

BPPDN / BPPLN

AS, Canada, Swiss, Singapura, Perancis, 

Jepang, New Zealand, Australia, Meksiko, 

Hungaria, Turki, Jerman, etc.

Beasiswa dari negara lain



MyJourney

Be a Doctor



Esensi waktu
Menjadi Doktor Ilmu Farmasi

2015

2016

2017

2018

2019

Setahun kuliah, konsul 

dengan dosen, banyak 

berdiam diri di 

perpustakaan akhirnya 

bulan 8 prakol (1) dan 

bulan 12 kolokium (2)

Kolokium

Mendaftar BPPDN 

bulan April dengan 

bawa berkas institusi, 

kopertis lalu ke USU 

lagi hamil besar, 

sebulan lahir anak 

langsung kuliah

Mendaftar

Pada tahun ini saya 

fokus pada 

penyelesaian hibah 

doktor dan submit jurnal 

internasional

Seminar Hasil

. Seminar hasil I (3) 

dilakukan  setelah 

setahun kolokium, dan 

ikut prosiding dan mulai 

menyusun draft jurnal 

internasional 

Penelitian
Seminar hasil II (4) 

bulan 3, dan seminar 

hasil III (5) bulan 5, 

susun draft paten, 

sidang tertutup bulan 8 

(6), sidang terbuka 

bulan 10 (7), wisuda

bulan 11

Finally



Tamat Tepat
Waktu

Tips and Trik



Tips & Trik

Tamat

Ontime

Sebelum kuliah izin
dari ortu / pasangan
agar mereka dukung

dan mendoakan

Banyak berdoa dan
bersedekah

Berteman dengan
orang yang visioner

Keluar dari zona
nyaman

Setiap hari punya
target, tulis di dinding, 

agenda setiap hari

Jika ada masalah segera
move on

Modal cukup, maka
ajukan beasiswa dan

hibah doktor

Fokus walau harus
korban waktu tidur, 
kalau perlu berhenti
dari jabatan, matikan
sosmed sementara

Sudah punya proposal 
penelitian (syarat

wawancara)

Kesempurnaan hanya
milik Allah, tetap

berusaha jangan patah
semangat



Disertasi menuntut Novelty
Menyusun proposal penelitian

01

02

03

04

Manajemen waktu

Peran kita banyak, namun

proporsional dalam membagi, 

jangan pernah menunda karena

akan sulit bangkit kembali

Manfaatkan Google Drive

Laptop, hard disk, flash disk bisa

hilang atau rusak, namun jika file 

kita simpan di Google Drive 

kapan teringat langsung bisa

dibuka

Konsultasi

Bertanya pada profesor atau

researcher tentang bidang

penelitian mereka. 

Studi Literatur

Tentukan satu topik, kemudian

mulailah mencari jurnal yang 

meneliti tentang topik tersebut



Thank you

Alhamdulillah


