Pendahuluan
“Gimana caranya kuliah ke luar negeri?”
Beasiswa adalah satu sarana yang sangat
bermanfaat bagi banyak orang khususnya pelajar dan
mahasiswa yang sangat ingin untuk memperluas ilmu
dan mengembangkan kemampuan masing-masing dalam
berbagai bidang. Dalam lingkup pelajar dan mahasiswa
Indonesia, program beasiswa yang tersedia kini sudah
sangat berkembang. Tidak hanya tersedia untuk lingkup
dalam negeri namun juga luar negeri. Hal ini juga adalah
alasan dari fakta bahwa setiap tahun ada semakin banyak
mahasiswa dan pelajar Indonesia yang melanjutkan
studi ke luar negeri dengan bantuan berbagai program
beasiswa. Melanjutkan pendidikan dengan menggunakan
bantuan beasiswa tentu sangat meringankan beban
pembiayaan apa lagi jika pendidikan yang diambil dijalani
di luar negeri.
Ide untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri
memanglah bukan satu ide yang baru. Faktanya sudah
sangat lama terjadi yang namanya mahasiswa atau pelajar
Indonesia melanjutkan pendidikan di luar negeri. Bukan
hanya karena gengsi atau gaya-gayaan saja melainkan
memang demi mengejar kualitas pendidikan yang lebih
baik. Bukan berarti hal ini menyiratkan bahwa pendidikan
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di Indonesia tidak baik, namun lagi-lagi faktanya adalah
bahwa dalam hal pendidikan ada cukup banyak negara
selain Indonesia yang menawarkan kualitas pendidikan
yang lebih bagus secara paket keseluruhan. Maksudnya
adalah mulai dari lingkungannya, institusnya, dan
bahkan pihak-pihak pendukungnya yang memberikan
satu kesempatan besar untuk terus berkembang ketika
berada di luar negeri.
Jika mau diambil contoh mengenai pengembangan
berbagai hal di Indonesia saat ini sudah ada beberapa
contoh yang justru berakhir tidak baik. Masih ingat
dengan kasus mobil listrik? Itu hanya satu contoh dimana
memang ternyata budaya apresiasi atau menghargai
itu masih belum terpupuk di Indonesia. Hal seperti ini
tidak terjadi di beberapa negara favorit pilihan kuliah ke
luar negeri. Justru mahasiswa-mahasiswa disana sangat
didukung untuk mengembangkan hal-hal baru melalui
berbagai studi penelitian dan riset. Ketika hal baru bisa
ditemukan sudah tentu apresiasi yang diberikan sangat
luar biasa baik itu dari teman-teman mahasiswa hingga
dari dosen dan staf pengajar di kampus yang ada di luar
negeri.
Ah, bagaimana bisa itu benar? Jangan-jangan itu
hanya bualan saja. Ya, hal seperti ini juga satu lagi sesuatu
yang sudah membudaya di Indonesia yaitu semacam
skeptis pada satu hal tanpa ada dasar apapun. Faktanya,
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sudah ada banyak mahasiswa dan pelajar Indonesia yang
menempuh pendidikan di luar negeri. Mereka dengan
senang hati berbagi cerita yang memang tidak sepenuhnya
menyenangkan namun paling tidak didalamnya ada halhal yang sudah disebutkan tadi. Intinya, sudah ada banyak
sumber cerita yang menggambarkan bagaiamana itu
kuliah di luar negeri dalam berbagai jenjang dan program
studi serta di berbagai negara. Dari cerita-cerita itulah
kemudian muncul suatu ide untuk memberikan daftar
pilihan beasiswa untuk mahasiswa dan pelajar Indonesia
yang ingin kuliah ke luar negeri.
Banyak sekali pelajar dan mahasiswa dari Indonesia
yang selalu mengajukan satu pertanyaan yang sama
mengenai kuliah ke laur negeri yaitu “Gimana caranya
kuliah ke luar negeri?” yang semakin lama terdengar
semakin “absurd”. Kenapa demikian? Sebenarnya
jawabannya sederhana, yaitu “mendaftar”, itu saja.
Gampang kan? Iya, memang benar bahwa jika ingin kuliah
di luar negeri, bahkan di dalam negeri sekalipun ya cukup
mendaftarkan diri. Kalau ternyata diterima ya langsung
kuliah di luar negeri dan kalo tidak diterima ya tinggal
coba lagi. Lalu apa masalahnya? Kenapa masih saja
banyak yang menanyakan pertanyaan demikian itu tadi
jika jawabannya sudah ada dan bahkan sangat sederhana?
Ah, sudahlah, kembali ke daftar pilihan beasiswa
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untuk mahasiswa dan pelajar dari Indonesia agar bisa
kuliah ke luar negeri, salah satu fungsinya adalah
untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kuliah di dalam
negeri sekalipun pasti dimulai dengan mendaftarkan
diri. Namun sebelum mendaftarkan diri pasti ada riset
mengenai program studi atau jurusan yang akan dipilih.
Lalu dicari tahu juga mengenai universitas terbaik
dengan jurusan yang sudah dipilih tersebut. Selain itu
juga dipertimbangkn faktor lokasi dan berbagai hal
terkait perkuliahan nantinya. Pada dasarnya semua itu
sama saja dengan kuliah ke luar negeri yang berarti semia
itu harus juga dilakukan ketika ingin kuliah ke luar negeri.
Hanya saja memang ada satu tambahan lagi yaitu
mengenai pembiayaan dimana beasiswa berperan disini.
Jadi harus meluangkan waktu juga untuk riset mengenai
beasiswa yang sekiranya bisa digunakan untuk studi
yang diinginkan tersebut. Dalam daftar beasiswa untuk
kuliah ke luar negeri ini tersedia lebih dari 100 beasiswa
yang rutin diadakan dan ditawarkan kepada mahasiswa
Indonesia. Jenjang yang ditawarkan juga beragam mulai
dari D3, S1, S2, S3, dan bahkan Post Doktoral. Saat ini
sebenarnya akses ke segala informasi mengenai beasiswa
kuliah ke luar negeri sudah sangat mudah didapatkan.
Hanya saja memang sebagian orang masih merasa
kesulitan untuk mencari dan menemukan informasiinformasi tersebut.
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Dalam ebook ini informasi mengenai beasiswa
berusaha disajikan dengan selengkap mungkin dan
sejelas mungkin dari rincian beasiswa, cakupan beasiswa,
persyaratan beasiswa, pendaftaran beasiswa, hal-hal
penting seputar beasiswa, dan lain sebagainya. Semua
sudah dikemas dalam satu ebook khusus mengenai
beasiswa kuliah ke luar negeri bagi mahasiswa dan
pelajar dari Indonesia. Paling tidak, dengan adanya
ebook ini diharapkan pertanyaan “Gimana caranya kuliah
ke luar negeri?” atau “Cara daftar beasiswa ke luar negeri
gimana?” akan berkurang intensitas ditanyakannya.
Selain itu juga tentunya ada harapan agar semakin banyak
pelajar dan mahasiswa dari Indonesia yang mengetahui
tentang berbagai beasiswa untuk melanjutkan studi di
luar negeri dan bisa memanfaatkannya juga dikemudian
hari.
Semoga informasi yang dirangkum dalam ebook
ini akan benar-benar bisa bermanfaat di kemudian hari
meskipun tentu saja dalam ebook ini sekalipun masih
jauh dari sempurna. Oleh sebab itu berbagai perbaikan
akan terus dilakukan kedepannya demi hasil yang lebih
maksimal. Bisa jadi dalam beberapa waktu kedepan
muncul program-program beasiswa baru untuk pelajar
dan mahasiswa Indonesia sehingga perlu ditambahkan
lagi kedalam ebook ini. Sementara itu semoga apa
yang sudah dirangkum dalam ebook ini semoga cukup
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untuk saat ini memberikan gambaran dan pandangan
bagi siapapun dari Indonesia yang ingin mengenyam
pendidikan di luar negeri tanpa harus bingung memikirkan
berbagai pembiayaan yang ditanggung sendiri.
Selamat membaca dan semoga segera bisa kuliah
di luar negeri untuk kemudian mengembangkan dan
membawa Indonesia lebih maju dalam berbagai bidang
di masa depan. Amin. Amin. Amin.
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“We learn from failure, not
from success!”
― Bram Stoker, Dracula
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Don’t be afraid to give up the
good to go for the great.
~John D. Rockefeller 19

Al Qasimi Foundation’s Doctoral
Research Grants dari Al Qasimi
Foundation
Penelitian pada jenjang S3 merupakan satu studi
yang dari segi biaya sangat tidak bsia dikatakan murah.
Oleh karena itu jenjang ini termasuk dalam jenjang yang
pilihan beasiswanya cukup melimpah. Salah satu yang bisa
dipertimbangkan oleh lulusan S2 dari Indonesia adalah
sebuah program beasiswa dari Al Qasimi Foundation.
Beasiswa ini menawarkan kesempatan untuk melakukan
penelitian disertasi di Uni Emirat Arab.
Target dari program beasiswa ini adalah para
pemburu gelar PhD di universitas yang terakreditasi di
Uni Emirat Arab atau di negara lain. Harapannya dengan
program Al Qasimi Foundation’s Doctoral Research Grants
ini adalah nantinya peneria beasiswa mampu melakukan
penelitian dalam bidang terkait dengan Informing Policy
Making di UEA.
Penyedia beasiswa ini yaitu Al Qasimi Foundation
adalah sebuah yayasan non-profit yang memiliki fokus
pada penelitian kebijakan di Uni Emirat Arab. Yayasan
ini didirikan oleh Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi yang
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menguasai Ras Al Khaimah di bagian utara Uni Emirat
Arab. Persaingan dalam memperoleh beasiswa ini
sangat ketat karena setiap peiodenya hanya akan ada 2
kandidat terpilih yang nantinya diberikan beasiswa ini.
Nantinya sebagai penerima beasiswa diharapkan bisa
menghasilkan 1 atau 2 makalah dan minimal 1 presentasi
yang berkaitan dengan komunitas riset lokal Uni Emirat
Arab.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa yang diberikan kepada 2 penerima ini
nantinya akan mencakup beberapa hal yaitu antara lain:
• Hibah untuk penelitian disertasi di UA
• Biaya penelitian lapangan di UEA
• Biaya akomodasi selama 12 bulan
• Uang saku sebagai biaya hidup
• Berbagai dukungan penelitian
• Tiket pulang ke negara asal
Persyaratan Beasiswa
Dikarenakan memang terget penerimanya hanya
2 orang, oleh karena itu segala persyaratan dari beasiswa
ini harus benar-benar dipahami agar tidak terjadi masalah
serta tidak ada hambatan selama pross pengajuan dan
seleksi dari beasiswa ini nantinya. Hal-hal yang menjadi
syarat dari beasiswa ini antara lain:
• Pemohon sedang menempuh studi S3 untuk gelar
21

PhD pada salah satu universitas dengan akreditasi
•
•

•

•

•

•

•
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yang baik
Skor TOEFL minimal 600 atau IELTS minimal 6.5
Pemohon sudah menyelesaikan seluruh mata
kuliah S3 yang diambil dan sudah siap melakukan
penelitian disertasi
Mempunyai proposal penelitian yang lengkap dan
jelas serta sudah atau sedang akan disetujui oleh
pembimbing
Penelitian yang diajukan harus sudah mempunyai
Institutional review Board dengan persetujuan
dari institusi asal
Penelitian yang akan dilakukan harus berfokus
pada UEA khususnya di Ras Al Khaimah atau
paling tidak Ras Al Khaimah harus menjadi lokasi
pusat atau fokus pengumpulan data dan bahan
penelitian
Penelitian yang diusulkan harus mencakup
permasalahan publik, kebijakan publik, pendidikan,
atau hal apapun yang erat kaitannya dengan
masalah sosial ditambah berbagai bidang seperti
energi, pembangunan ekonomi, akses pangan,
kesehatan masyarakat, atau juga pembangunan
kota
Bidang-bidang yang tidak boleh dijadikan fokus
penelitian dengan beasiswa ini meliputi bisnis,
pemasaran, teknik, agronomi, ilmu komputer, gelar

kesehatan, dan penelitian berbasis laboratorium
Melengkapi hal-hal tersebut sebagai persyaratan
untuk memperoleh beasiswa disertasi ini adalah beberapa
dokumen wajib untuk proses seleksinya. Dokumen atau
berkas yang harus disertakan antara lain:
• Essay 2 halaman yang berisi tentang alasan
ketertarikan terhadap beasiswa ini dalam format
surat lamaran dengan hal-hal yang harus tercantum
antara lain:
o Pengalaman, keterampilan, dan kuliah
jenjang sebelumnya yang harus sesuai
dengan penelitian yang akan diambil
o Penjelasan tentang penelitian yang akan
diambil memang sejalan dengan Al Qasimi
Foundation
o Harapan dari pemohon dengan penelitian
yang akan dilakukan
o Pengaruh dan kesesuaian dari penelitian
yang akan dilakukan dengan tujuan jangka
panjang pemohon baik itu dalam lingkup
akademik maupun profesional
• CV atau resume yang menguraikan berbagai hal
seperti latar belakang pendidikan, pengalaman

•

riset, publikasi, pengalaman kerja, penghargaan,
dan kegiatan co-kurikuler
Transkrip dari program S3 yang sedang dijalani
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dan untuk semua jenjang yang sudah diselesaikan
(S1 dan S2)
• Jika pemohon menggunakan bahasa Inggris
sebagai bahasa sekunder wajib ada salinan resmi
sertifikat skor TOEFL atau IELTS
• Salinan proposal penelitian yang sudah disetujui
dengan informasi lengkap mengenai anggaran,
peralatan khusus, fasilitas, dan berbagai sumber
daya yang dibutuhkan dalam penelitian nantinya
serta juga timeline dari penelitia tersebut
• Dokumentasi resmi persetujuan IRB jika pemohon
diusulkan oleh instansi asal
• Surat referensi sebanyak 2 buah mengenai
pemohon yang harus dibuat oleh pembimbing
dan 1 lagi dari bagian akademik dengan inormasi
mengenai hubungan dan lamanya kenal dengan
pemohon harus dijelaskan
Prosedur Pendaftaran
Pendaftaran program ini dinulai dengan
mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di
h t t p : / / w w w. a l q a s i m i f o u n d a t i o n . co m / e n / a p p l y now?l3id=2&formid=3. Setelah melengkapi formulir
yang tersedia kemudian berbagai dokumen yang menjadi
syarat dari seleksi beasiswa ini harus diunggah pada
halaman yang sama ketika mengisi formulir pendaftaran
tadi. Setiap periodenya pendaftaran dari beasiswa ini
ditutup pada awal bulan Maret. Jika mengalami kesulitan
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dalam mengunggah dokumen prasyarat yang diminta
maka bisa mengirimkannya melalui email ke caitrin@
alqasimifoundation.rak.ae dan ditujukan kepada Ms.
Caitrin Mullan. Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa
ini ada di http://www.alqasimifoundation.com/en/whatwe-do-l3/2/doctoral-research-grants.
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Ancora-Khazanah Asia Scholarship
dari Ancora Foundation dan
Yayasan Khazanah
Beasiswa Kuliah S1 di Malaysia
Beasiswa ini merupakan sebuah program
kerjasama antara Yayasan Khazanah dengan Ancora
Foundation yang memberikan kesempatan bagi para
pelajar dari Indonesia untuk bisa menempuh studi jenjang
S1 di universitas-universitas ternama di Malaysia. Dengan
kapasitas sebagai negara tetangga yang serumpun, tentu
Malaysia sangat bisa dijadikan pilihan untuk mengejar
gelar sarjana di luar negeri. Dengan jenjang S1 selama 4
tahun masa studi yang ditawarkan. Jadi seandainya ingin
pulang kampung ke Indonesia sekalipun biayanya tidak
akan terlalu mahal jika dibandinkan dengan perjalanan
dari kawasan Eropa atau Amerika. Jika ada yang dekat,
kenapa harus mencari yang jauh?
Dalam program beasiswa ini, Ancora Foundation
mendukung dan membantu sepenuhnya Yayasan
Khazanah untuk bisa memaksimalkan perkembangan
dan pertumbuhan dari para pelajar berprestasi dari
Indonesia demi kemajuan negara dan bangsa Indonesia
secara khusus dan tentunya kawasan Asia Tenggara
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serta mungkin dunia dalam lingkup yang lebih luas dan
umum. Selain itu, Yayasan Khazanah juga berusaha untuk
bisa menghadirkan dan menghasilkan para pemimpin
yang luar biasa nantinya dari program ini khususnya
dalam bidang teknologi, industri, ekonomi, dan juga
multimedia. Selain itu Yayasan Khazanah juga berharap
melalui para alumni dari program beasiswa ini nantinya
bisa membawa kesempatan bagi Yayasan Khazanah dan
perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam yayasan
tersebut untuk bisa berkontribusi secara sosial dalam
berbagai situasi dan kondisi di berbagai negara khususnya
Indonesia.
Program Ancora-Khazanah Asia Scholarship ini
memiliki target pada pelajar dari Indonesia dengan
catatan akademik yang baik serta ditambah performa
yang mengagumkan dalam hal kegiatan-kegiatan
ekstra kurikuler disekolahnya. Proses seleksinya sendiri
merupakan sebuah proses yang sangat ketat dan
kompeitif guna memastikan bahwa pelajar yang diterima
untuk mendapatkan beasiswa ini benar-benar yang
terbaik.
Berikut ini adalah daftar dari universitas-universitas
di Malaysia yang termasuk dalam daftar universitas
untuk program Ancora-Khazanah Asia Scholarship ini.
Jika berniat untuk mengajukan permohonan beasiswa
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ini, kamu bisa mulai untuk mencari informasi sebanyak
mugkin tentang univertas-universitas berikut ini:
• Multimedia University (https://www.mmu.edu.
my/)
• Universiti Tenaga Nasional (http://www.uniten.
edu.my/Pages/default.aspx)
• International Islamic University Malaysia (http://
www.iium.edu.my/)
• Universiti Kebangsaan Malaysia (http://www.ukm.
my/v6/)
• Universiti Sains Malaysia (https://www.usm.my/
index.php/ms/)
• Universiti Putra Malaysia (http://www.upm.edu.
my/)
• University of Malaya (https://www.um.edu.my/)
Total ada 7 universitas kenamaan di Malaysia
yang bisa dijadikan pilihan untuk mengejar gelar sarjana
dengan bantuan program beasiswa ini. Pastikan untuk
selalu mencari informasi seputar jurusan-jurusan yang
ada di setiap universitas agar bisa sesuai dengan minat
yang dimiliki.
Cakupan Beasiswa
Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahda
beasiswa Ancora-Khazanah ini menjamin pelajar dari
Indonesia yang sudah menjadi penerima beasiswa untuk
menempuh studi jenjang Sarjana selama 4 tahun di
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Malaysia. Dalam cakupan pambiayaannya, beasiswa ini
akan memberikan pembiayaan bagi penerima beasiswa
yang meliputi:
• Biaya kuliah penuh sesuai jurusan dan universitas
yang dipilih
• Biaya tunjangan hidup
• Biaya transportasi dari dan ke Malaysia dengan
menggunakan pesawat kelas ekonomi
Beasiswa ini hanya akan membiayai studi selama
4 tahun jadi penerima beasiswa sangat diharapkan
untuk mampu menyelesakan studinya selama 4 tahun
tersebut karena tidak akan ada pembiayaan lanjutan
atau tambahan lagi jika ternyata waktu studinya lebih
dari 4 tahun.
Kriteria dan Persyaratan Beasiswa
Seperti juga dengan berbagai jenis beasiswa lain,
program beasiswa Ancora-Khazanah ini juga memiliki
kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar para pemohon
mendapatkan kesempatan untuk kuliah S1 di Malaysia
dengan pembiayaan beasiswa ini. Berikut ini adalah
kriteria-kriteria penerimaan dari beasiswa ini yang wajib
diperhatikan:
•

Pemhohon harus sudah lulus atau akan lulus
Sekolah Menengah Atas pada bulan September
setiap tahunnya atau setiap periode tahun ajaran
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dengan nilai rata-rata dari kelulusannya tersebut
•

•
•
•

•

adalah 8,5 dari nilai maksimalnya 10
Pemohon wajib meikuti seluruh proses seleksi
yang akan dilakukan oleh pihak Ancora Foundation
dan juga Yayasan Khazanah
Pemohon harus sehat secara jasmani dan rohani
Usia maksimal dari pemohon adalah 18 tahun pada
bulan September
Pemohon memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi
serta aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan
ekstra-kurikuler, kegiatan sosial, serta juga
menjadi relawan-relawan baik itu dalam lingkup
sekolah maupun luar sekolah
Pemohon mampu menggunakan bahasa Inggris
secara aktif dan baik

•
Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa
Untuk kamu yang inginmendaftarkan diri mengikti
seleksi beasiswa ini, kamu bisa menuju ke halaman
berikut
(http://ancorafoundation.com/programs/
khazanah-asia) yang disana bisa didapatkan formulir
untuk pendaftarannya. Halaman tersebut masih akan
bisa diakses untuk mendapatkan formulir pendaftaran
hingga awal bulan Desember. Prosedur-prosedur
selanjutnya dalam proses seleksi akan dikomunikasikan
kepada pemohon melalui email yang dicantumkan
dalam formulir pendaftaran. Pemohon yang lolos dalam
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seleksi tahap awal ini sejumlah 20 orang akan diundang
untuk mengikuti Assessment Camp pada pertengahan
bulan Februari di Bandung dengan lokasi yang akan
diinformasikan lebih lanjut karena bisa berubah-ubah.
Untuk biaya yang harus ditanggung pemohon selama
proses seleksi ini hanya biaya transportasi menuju lokasi
Assessment Camp saja. Selain itu semua biaya ditanggung
oleh pihak Ancora Foundation dan Yayasan Khazanah.
Berikut ini adalah rincian dari proses seleksi
penerimaan beasiswa Ancora-Khazanah ini dari mulai
pendaftaran online. Kamu bisa menggunakan rician
berikut ini untuk menyiapkan diri dan jadwal kegiatanmu
jika memang berniat mengikuti seleksi beasiswa untuk
kuliah di Malaysia ini,
• Seleksi pendaftaran online – Bisa dilakukan hingga
awal bulan Desember dengan menuju ke halaman
berikut (http://ancorafoundation.com/programs/
khazanah-asia)
• Verifikasi Dokumen – Formulir pendaftaran,
fotokopi rapor, sertifikat, dokumen tes bahasa
Ingris wajib dikirikan guna diverifikasi dengan
deadline hingga minggu pertama bulan Desember
• Tes online 1 – Setelah lolos dari tahapan verifikasi
dokumen, pemohon wajib menempuh tes online
1 yang bisa dilakukan secara online dan mandiri
oleh pemohon mulai dari minggu terakhir bulan
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Desember hingga minggu perta bulan Januari.

•

•

•

Berbagai hal yang lebi detail akan disampaikan
melalui email pemohon
Tes online 2 – Setelah lolos tes online 1 maka
pemohon wajib mengikuti tes online 2 yang juga
bisa dilakukan sendiri seperti tes online 1. Jangka
waktunya adalah dari minggu kedua hingga
minggu ketiga bulan Januari
Assessment Centre – Pada pertengahan bulan
Februari pemohon yang sudah lolos berbagai
tahapan seleksi sebelumnya akan diundang
untuk mengikuti Assessment Centre selama 3
hari di Bandung. Segala hal yang lebih detail akan
disampaikan melalaui email.
Pengumuman – Pada bulan April atau Mei akan
diumumkan maksimal 5 orang penerima beaswa
Ancora-Khazanah ini. Namun perlu diperhatikan
bahwa nilai rata-rata Ujian Nasional dari pemohon
itu nantinya jika memang baru akan lulus, harus 85
dari 100.

Kontak dan Informasi
Jika kamu berniat menghubungi pihak yang
mengelola beasiswa ini untuk mendapatkan berbagai
informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontakkontak berikut:
Email
: foundation.ancora@gmail.com
Telepon
: 021 5793 6793
Website
: www.ancorafoundation.com
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Art Major Asian dari Korea National
University of Arts
Beasiswa Kuliah Seni di Korea
Korea memang cukup populer sebagai tujuan
kuliah ke luar negeri termasuk bagi pelajar dan mahasiswa
dari Indonesia. Sampai saat ini ada cukup banyak pilihan
yang bisa dimanfaatkan untuk bisa kuliah di Korea.
Selain skema Korean Government Scholarship Program
sebagai beasiswa resmi dari pihak pemerintah Korea,
masih ada banyak pilihan beasiswa yang ditawarkan oleh
universitas-universitas di Korea.
Program Art Major Asian atau AMA dari Korea
National University of Arts adalah satu dari banyak
program beasiswa yang ditawarkan oleh universitasuniversitas di Korea. Ide awal dari program-program
seperti ini adalah untuk menarik minat pelajar dan
mahasiswa internasional agar melanjutkan studi di
Korea pada umumnya dan di universitas penyelenggara
program pada khususnya.
Melalui program AMA, K’ARTS menawarkan sebuah
skema beasiswa khusus untuk pelajar dan mahasiswa dari
kawasan Asia dengan minat dan bakat dalam bidang seni
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agar bisa melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih
tinggi yaitu S1 dan S2. Dalam hal kualitasnya tentu sudah
tidak perlu diragukan lagi ketika menyangkut bidang seni
karena K’ARTS sendiri merupakan universitas seni yang
terkemuka di Korea.
Dalam menjalani studi di K’ARTS menggunakan
beasiswa ini, pilihan program yang ditawarkan cukup
banyak sehingga bisa disesuaikan dengan minat.
Beberapa program studi yang bisa dijadikan pilihan
antara lain:
• Vocal Music
• Instrumental Music
• Conduction
• Composition
• Acting
• Directing
• Theatre Studies
• Stage Design
• Film Making
• Multimedia
• Broadcasting
• Cinema Studies
• Animation
•
•
•
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Dance Performance
Fine Arts
Choreography

•

Dance Theory

•
•
•

Art Theory
Design
Architecture

Rincian Beasiswa
Program atau skema beasiswa AMA ini merupakan
beasiswa penuh yang rutin diadakan setiap tahuan.
Harapan dengan diberikannya beasiswa ini secara rutin
dalam bentuk beasiswa penuh adalah untuk memastikan
bahwa pelajar atau mahasiswa internasional yang
nantinya menjadi penerima akan bisa menempuh studi
mereka dengan maksimal tanpa harus memikirkan
masalah pembiayaan apapun selama menjalani studinya
di K’ARTS.
Berikut adalah rincian dari cakupan pembiayaan
dari program beasiswa AMA yang diberikan oleh K’ARTS:
• Tiket pesawat PP Korea-Indonesia pada awal dan
akhir masa studi
• Tunjangan bulanan untuk biaya hidup sebesar
KRW 800.000
• Tanggungan biaya untuk kursus bahasa Korea
• Tanggungan penuh berbagai biaya pendidikan
yang diperlukan selama menjalani studi di K’ARTS
•
•

Asuransi kesehatan
Biaya asrama yang akan langsung dipotong dari
tunjangan bulanan yang sudah disebutkan tadi
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Persyaratan Beasiswa
Agar bisa dipertimbangkan dalam proses seleksi
hingga nantinya diputuskan menjadi penerima beasiswa
dari K’ARTS ini, persyaratan-persyaratan berikut ini harus
dipenuhi terlebih dahulu ketika mengajukan pendaftaran
atau permohonan:
• Terdaftar sebagai warga negara resmi dari total 19
negara yang sudah ditentukan termasuk Indonesia
• Sudah menyelesaikan studi pada jenjang dibawah
atau sebelum jenjang yang ingin diambil di K’ARTS
• Pemohon untuk studi jenjang S2 harus sudah
enyelesaikan studi D4 atau S1
• Menyerahkan Surat Kelulusan Sementara jika pada
saat pendaftaran beasiswa Ijazah resmi belum
dikeluarkan dari institusi pendidikan jenjang
sebelumnya yang sudah diselesaikan
• Sehat secara fisik dan mental
• Tidak memiliki batasan-batasan khusus untuk
bepergian ke luar negeri
• Berbakat dalam seni khususnya serta memiliki
prestasi atau catatan akademik yang baik
• Mendapatkan rekomendasi dari pihak Pemerintah,
Kementerian, dan Kedutaan Besar Korea Selatan
di negara asal
•
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Mendapatkan rekomendasi dari rektor universitas
tempat studi sebelumnya diselesaikan, kepala
pemerintahan, organisasi, institusi seni, organisasi,

dan sebagainya yang mendukung bidang studi
yang ingin diambil
Seperti halnya dengan berbagai program
beasiswa lainnya, dalam program AMA dar K’ARTS ini
juga dibutuhkan berbagai dokumen sebagai syarat
kelengkapan pengajuan pendaftaran atau permohonan
beasiswanya itu sendiri. Berikut ini adalah dokumendokumen yang harus disiapkan untuk mengikuti seleksi
program beasiswa AMA:
• Formulir pendaftaran yang sudah dilengkapi (form
1)
• Pengenalan Diri (form 2)
• Rencana Studi (form 3)
• Penilaian kesehatan (form 4)
• Surat Rekomendasi sebanyak 3 buah (form 5)
• Salinan ijazah dari jenjang studi sebelumnya yang
suah diselesaikan
• Salinan transkrip nilai resmi
• Salinan paspor
• Salinan sertifikat bukti kemampuan menggunakan
bahasa Korea atau Inggris yang bisa mencakup
TOPIK, TOEFL, atau IELTS
• Sertifikat atau surat keterangan kerja
atau
•

pernghargaan yang relevan dengan bidang seni
Portofolio
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Dokumen-dokumen yang diminta tersebut harus
dalam bahasa Korea atau Inggris dimana jasa penerjemah
tersumpah bisa digunakan untuk menyediakan versi
terjemahannya yang resmi. Sertifikat Apostille atau
pengesahan oleh pihak Kantor Konsulat/Kedutaan korea
wajib ada dalam dokumen yang diterjemahkan lengkap
dengan salinan versi aslinya juga.
Pendaftaran Beasiswa
Unduh formulir pendaftaran di http://goo.gl/
NfBoJF untuk kemudian dilengkapi. Lalu pastikan semua
dokumen yang diminta tersebut sudah siap dalam
kertas berukuran A4. Dokumen-dokumen tersebut wajib
diurutkan berdasarkan nomer form dari masing-masing
dokumen tersebut. Seluruh dokumen tersebut harus
dikirimkan atau diantarkan langsung sebelum batas akhir
pendaftaran program beasiswa AMA ke alamat:
AMA Manager
M505, Office of External Affairs 146-37, 32gil,
Hwarang-ro, Seongbuk-gu, Seoul
Postal Code: 136-716
Republic of Korea
Kontak dan Informasi
Informasi lebih lanjut mengenai program beasiswa
AMA dari K’ARTS ini bisa diperoleh dengan menghubungi:
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Telp: 82-2-746-9073
Email: global@karts.ac.kr
Website: http://eng.karts.ac.kr:8090/
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ASEAN International Student
Scholarship dari Department
of Agricultural and Resource
Economics of Kasetsart University
di Thailand
Banyaknya penyedia beasiswa saat ini membuat
pilihan beasiswa itu sendiri mejadi beraneka ragam.
Jenis-jenis beasiswa yang tersedia bisa digolongkn
menurut kawasan target atau kawasan kuliahnya, bidang
studinya, dan jenjang studinya. Salah satu jenisnya
yang digolongkan menurut bidang studi adalah ASEAN
International Student Scholarship yang ditawarkan oleh
Department of Agricultural and Resource Economics of
Kasetsart University di Thailand.
Beasiswa ini terbuka bagi mahasiswa yang
berasal dari negara-negara di kawasan ASEAN termasuk
Indonesia tentunya yang ingin melanjutkan studi S2 di
Kasetsart University, Thailand. Seperti sudah disebutkan
sebelumnya bahwa beasiswa ini digolongkan menurut
bidang studi jadi memang hanya bidang Pertanian
dan Sumberdaya Ekonomi saja yang bisa dipilih dalam
program beasiswa ini.
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Program beasiswa ini memberikan kesempatan
pada lulusan S1 dari berbagai negara di kawasan ASEAN
untuk memperluas pengetahuan dalam bidang Pertanian
dan Sumberdaya Ekonomi serta juga menjadi ajang atau
wadah pertukaran ide dalam bisang yang sama baik untuk
lingkup nasional, regional ASEAN, maupun internasional.
Saat ini lulusan dari program ini sudah cukup banyak yang
menjadi peneliti terkemuka di negara-negara seperti
Bhutan, Kamboja, Indonesia, Ethiopia, Thailand, dan
Myanmar.
Beasiswa dari Kasetsart University ini pada
dasarnya adalah sebuah beasiswa parsial dimana
tidak semua biaya yang dibutuhkan selama masa studi
akan ditanggung oleh penyedia beasiswa. Biaya yang
ditanggung meliputi uang perkuliahan untuk 4 semester
yang merupakan program reguler 2 tahun studi S2 di
Kasetsart University. Selain itu akan diberikan juga
tunjangan untuk berbagai macam keperluan sebesar
100,000 Baht per tahun. Penerima beasiswa ini setiap
periodenya hanya 2 orang saja.
Biaya-biaya lain yang muncul harus ditanggung
sendiri oleh penerima beasiswa. Biaya-biaya yang
termasuk dalam biaya yang harus ditanggung oleh
penerima beasiswa seperti akomodasi, buku, asuransi
kesehatan, transportasi, dan berbagai bahan atau materi
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untuk studi selama di Kasetsart University tersebut. Hal
yang perlu diperhatikan adalah bahwa beasiswa bisa
saja dihentikan pemberiannya jika penerima tidak bisa
mempertahankan IPK minimal 3,5 selama masa studi
yang dijalani di Kasetsart University tersebut.
Persyaratan Beasiswa
Beberapa hal yang menjadi persyaratan untuk
dipenuhi dari program beasiswa ini antara lain mencakup:
• Terdaftar sebagai warga negara resmi dari negaranegara di kawasan ASEAN
• Sudah diterima pada program M.S. di Agricultural
and Resource Economics, Kasetsart University
• Sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang
Agribusiness, Agricultural Science, Resource
Economics, Agricultural Economics, Economics,
dan berbagai bidang terkait lainnya
• Memiliki nilai yang baik pada jenjang sebelunya
• Memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa
Inggris
Khusus untuk mendaftarkan diri pada program
M.S. di Agricultural and Resource Economics bisa menuju
ke http://agri.eco.ku.ac.th/inter/www/ms_addmission_
requirements.html dimana disana tersedia panduan
lengkapnya dan segala informasi terkait jurusan atau
program tersebut.
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Kewajiban Penerima Beasiswa
Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan
dalam kaitannya dengan program beasiswa ini adalah
kewajiban-kewajiban dari para penerima beasiswa ini
nantinya ketika sudah lolos seleksi beasiswa ini. Hal-hal
yang termasuk dalam kewajiban penerima beasiswa ini
antara lain:
• Harus terdaftar sebagai mahasiswa full-time
• Harus bisa mempertahankan IPK minimal 3,5 pada
skala 4,0 setiap semester selama masa studi
• Harus memiliki minimal 1 publikasi pada Thailand
Citation Index atau Scopus dalam waktu 3 tahun
setelah awal penerimaan beasiswa
• Seluruh publikasi yang berhubungan dengan
penelitian dan studi yang diambil harus
mencantumkan “A part of this research is
supported by Department of Agricultural and
Resource Economics, Faculty of Economics,
Kasetsart University” serta juga menunjukkan
afiliasi pada unversitas dan departemen
• Wajib berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
akademik dari Department of Agricultural and
Resource Economics, Faculty of Economics,
Kasetsart University
•

Mematuhi seluruh peraturan yang ada di Kasetsart
University dan semua prosedur imigrasi di Thailand
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Pendaftaran Beasiswa
Untuk mendaftarkan diri pada beasiswa ini bisa
dimulai dengan mengunduh formulir pendaftaran di
http://goo.gl/6lRWX0. Setelah formulir tersebut diunduh
dan kemudian dilengkapi maka bisa dikirimkan melalui
email fecoppj@ku.ac.th dan fecoiyb@ku.ac.th atau bisa
juga melalui pos dengan alamat:
Chair, M.S. program in Agricultural and Resource
Economics (English program)
Department of Agricultural and Resource
Economics
Faculty of Economics, Kasetsart University
Bangkok, Thailand 10900
Kontak dan informasi dari beasiswa ini bisa
didapatkan dengan menghubungi Dr. Penporn melalui
email fecoppj@ku.ac.th atau penpornj@gmail.com.
Selain itu juga bisa dengan mengunjungi http://agri.eco.
ku.ac.th/inter/www/ms_Scholarship.html.
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AUN/SEED-Net Graduate Degree
Program Scholarship
Beasiswa Kuliah S2 dan S3 Bidang
Teknik di Asia Tenggara
Jika berniat menempuh studi di luar negeri
khususnya untuk jenjang S2 dan S3 namun tidak mau
berada terlalu jauh dari Indonesia, ada satu lagi pilihan
program beasiswa yang sangat bisa dimanfaatkan.
Program AUN/SEED-Net Graduate Degree Program
Scholarship adalah pilihan yang bisa diambil dan
dimanfaatkan untuk kuliah di kawasan Asia Tenggara
saja.
Rincian Beasiswa
AUN/SEED-Net Graduate Degree Program
Scholarship ini merupakan sebuah beasiswa yang
memberi kesempatan kepada lulusan serta juga staf
dari institusi-institusi yang menjadi anggota AUN/SEEDNet untuk melanjutkan kuliah pada jenjang S2 dan S3.
AUN/SEED-Net itu sendiri merupakan singkatan dari
ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering
Education Development Network. Berikut ini adalah
daftar lengkap institusi-institusi yang menjadi anggota
AUN/SEED-Net:
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1. Brunei Darussalam

2.
3.

4.
5.

6.

7.

• Institut Teknologi Brunei
• Universiti Brunei Darussalam
Kamboja
• Institute of Technology of Cambodia
Indonesia
• Institut Teknologi Bandung
• Institut Teknologi Sepuluh November
• Universitas Gadjah Mada
• Universitas Indonesia
Laos
• National University of Laos
Malaysia
• Universiti Malaya
• Universiti Putra Malaysia
• Universiti Sains Malaysia
• Universiti Teknologi Malaysia
Myanmar
• University of Yangon
• Yangon Technological University
Filipina
• De La Salle University
• Mindanao State University-Iligan Institute of
Technology

• University of the Philippines-Diliman
8. Singapura
• Nanyang Technological University
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•

National University of Singapore

9. Thailand
• Burapha University
• Chulalongkorn University
• Kasetsart University
• King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang
• Thammasat University
10. Vietnam
• Hanoi Universty of Science and Technology
• Ho Chi Minh City University of Technology
SEED-Net itu sendiri merubakan sebuah sub
jaringan dalam bidang khusus yaitu pendidikan teknik
dari AUN. Oleh karena itu para pemohon beasiswa ini
nantinya harus memilih bidang studi yang akan ditempuh
tersebut adalah yang berhubungan dengan teknik.
Seperti diseutkan sebelumnya tadi bahwa program
beasiswa ini juga menyediakan beasiswa untuk jenjang
S3 berupa beasiswa S3 Sandwich. Selain itu ada juga
program beasiswa dengan gelar pascasarjana terpadu
yang bisa diambil dalam program dari AUN/SEED-Net ini.
Nah, dengan adanya pilihan yang tidak sedikit tersebut,
tentu satu program beasiswa ini akan sangat sayang
jika hanya dilewatkan begitu saja. Apalagi jika memang
tertarik untuk mendalami bidang teknik yang sampai
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kapanpun akan selalu dibutuhkan oleh manusia sehingga
prospek untuk bekerja disana juga akan selalu bagus.
Setiap periodenya, AUN/SEED-Net Graduate
Degree Program Scholarship ini memberikan bantuan
pembiayaan penuh untuk biaya kuliah dan juga biaya
hidup dari penerima beasiswa jika studi yang diambil
dilakukan di dalam negeri atau negara asal penerima
beasiswa. Akan tetapi jika studi yang diambil dilakukan
di luar negeri maka akan ada juga pembiayaan asuransi
kesehatan, tunjangan relokasi, dan juga biaya tiket
pesawat pergi-pulang untuk satu kali. Pemberian
pembiayaan dari program beasiswa ini akan langsung
efektif ketika waktu studi sudah dimulai. Bagi penerima
beasiswa untuk jenjang S2, beasiswa akan diberikan
selama jangka waktu 2 tahun.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan
dari beasiswa ini dan tentunya harus dipenuhi oleh
pemohon jika ingin mendapatkan beasiswa AUN/
SEED-Net ini ya. Perhatikan baik-baik agar kamu paham
harus mulai menyiapkan apa saja untuk mengajukan
permohonan beasiswa ini.
1. Pemohon beasiswa harus merupakan staf atau
lulusan dari institusi anggota AUN/SEED dan
memiliki motivasi sangat kuat dalam mengejar
karir profesional khususnya di lingkungan institusi
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pemohon.
2. Pemohon sudah mendapatkan persetujuan untuk
mendaftarkan diri sebagai pemohon beasiswa dari
institusi asal dan memang nantinya diharapkan
akan tetap menjadi staf di institusi tersebut
setelah selesai menempuh studi.
3. Pemohon beasiswa jenjnag S2 harus sudah
mempunyai gelar S1 atau Sarjana dalam bidang
yang sesuai yaitu teknik atau bisa menyelesaikan
studi S1 sebelum program beasisaw ini dimulai
nantinya.
4. Pemohon harus memenuhi minimal satu dari
standar berikut ini:
• Masuk dalam kelompok 15% yang terbaik di
kelas studinya pada tahun terakhir untuk gelar
Sarjana yag dutempuh
• Mempunyai IPK minimal 3.0 pada skala 4 atau
7.5 pada skala 10
• Memiliki prestasi akademik yang luar biasa
dan didukung adanya bukti yang bisa berupa
sertifikat atau surat pernyataan
5. Pemohon mempunyai kemampuan menggunakan
bahasa Inggris untuk belajar dan melakukan
peneliian. Sertifikat bukti kemampuan penggunaan
bahasa Inggris harus disertakan jika ada.
6. Pemohon berusia kurang dari 30 tahun saat
mengajukan permohonan beasiswa dan mampu
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untuk nantinya melakukan penelitian secara
independen.
7. Pemohon dapat melakukan proses pendaftaran
di institusinya langsung jika ternyata institusi asal
dan yang dituju sama dan berada di dalam negeri
dengan syarat pemohon juga harus masuk dalam
peringkat 5% terbaik di kelasnya untuk tahun
terakhir studi jenjang sarjana.
8. Pemohon sudah teruji sehat secara fisik dan juga
mental guna mengikuti seleksi program beasiswa.
Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, jika
berniat mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa
ini, maka juga harus menyiapkan dokumen-dokumen
berikut ini. Perhatikan dan pahami terlebih dahulu
jadi nanti ketika harus menyiapkannya tidak akan ada
kesulitan.
1. Formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan
foto terbaru dan juga tanda tangan
2. Salinan ijazah terakhir yang sudah dilegalisir
3. Salinan transkrip nilai terakhir yang resmi dan
sudah dilegalisir
4. Surat keterangan yang menunjukkan prestasi
akademik
dengan
presentase
peringkat
tercantum didalamnya termasuk IPK kumulatif
dan dikeluarkan secara resmi oleh dekan
5. Surat pengesahan dari pimpinan institusi mengenai
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posisi pemohon saat mengajukan permohonan
beasiswa ini
6. Surat rekomendasi dari pembimbing akademik
pemohon
7. Surat rekomendasi dari dekan atau pimpinan
departemen minimal 1 buah
8. Sertifikat bukti kemampuan menggunakan bahasa
Inggris
9. Abstrak tesis
10. Proposal tesis atau rencana studi untuk riset
Pendaftaran Beasiswa
Sebelum bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti
seleksi beasiswa AUN/SEED-Net ini, kamu sebagai
pemohon harus sudah mendapatkan persetujuan serta
pengesahan dari institusi asal baik itu dimana kamu
menempuh studi sebelumnya atau dimana pemohon
sedang bekerja saat ini. Setelah pengesahan didapatkan
maka pemohon harus mengajukan 2 jenis permohonan
yaitu:
1. AUN/SEED-Net Application Form
2. Host Institution’s Application Form
Untuk bisa mendapatkan kedua formulir tersebut,
kamu bisa langsung mengunjungi halaman berikut (http://
www.seed-net.org/application_form.html) dan memilih
pilihan kedua formulir tersebut. Selanjutnya kamu harus
mengisi dan melengkapi kedua formulir tersebut sesuai
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dengan tata cara yang berlaku dan diminta oleh pihak
AUN/SEED-Net.
Pendaftaran dari program beasiswa ini ada 2
tahap yang harus melalui tahapan tersebut untuk bisa
ikut dalam seleksi penerima beasiswanya nanti.
1. Pendaftaran Tahap Pertama
Dalam tahap pertama pendaftaran beasiswa AUN/
SEED-Net ini pemohon harus menyiapkan 3 set
dokumen dalam bentuk hard copy yang masingmasing set dimasukkan dalam satu amplop untuk
dikirimkan ke institusi pengirim atau asal pemohon
agar disahkan terlebih dahulu. Berikut ini adalah
rincian dari 3 set dokumen tersebut:
• 1 set dokumen untuk AUN/SEED-Net yang
mencakup formulir pendaftaran yang asli dan
dokumen pendukung lainnya
• 1 set dokumen untuk institusi tujuan yang
terdiri dari salinan formulir pendaftaran,
formulir pendaftaran institusi tujuan, dan
dokumen pendukung yang lain
• 1 set dokumen untuk institusi tujuan yang
menjadi prioritas kedua yang terdiri dari salinan
formulir pendaftaran, formulir pendaftaran
institusi tujuan, dan dokumen pendukung
lainnya
Setelah dokumen - dokumen tersebut diserahkan
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maka nanti institusi pengirim akan melakukan
pengesahan dan selanjutnya juga mengirimkan
dokumen-dokumen tersebut ke pihak AUN/SEEDNet serta ke institusi tujuan dari pemohon.
2. Pendaftaran Tahap Kedua
Setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan
dalam tahap pertama dari pendaftaran, kamu
sebagai pemohon akan diminta juga untuk
mengirimkan beberapa dokumen tambahan ke
AUN/SEED-Net secara langsung melalui email
dengan alamat master@aun-seed.net. Ketika
mengirimkan email pastikan kamu mengisi
bagian subyek dengan jelas. Dokumen yang harus
dikirimkan melalui email ini mencakup formlir
pendaftaran dalam format Microsoft Excel dan
juga scan copy dari surat pengesahan yang sudah
kamu dapatkan sebelumnya.
Hasil seleksi beasiswa akan diumumkan oleh pihak AUN/
SEED-Net melalui institusi pengirim atau asal pemohon.
Hasil akhir dari seleksinya akan disampaikan juga di
halaman resmi AUN/SEED-Net yaitu pada tautan berikut
ini (www.seed-net.org/application_result.html).
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Australia Awards Scholarship dari
Pemerintah Australia
Menempuh pendidikan dengan jalur beasiswa
memang banyak diburu oleh para pelajar, tidak hanya
di Indonesia namun di seluruh dunia. Bagaimana tidak?
Biaya pendidikan yang kian lama kian tak terhingga
jumlahnya membuat banyak pelajar mengurungkan niat
untuk menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi. Namun
banyak juga yang ingin tetap meraih gelar setinggitingginya walau keadaan finansial tidak memenuhi. Salah
satu cara yang paling masuk akal ialah dengan beasiswa.
Tidak heran mengapa kini informasi mengenai beasiswa
pendidikan banyak diburu oleh kalangan pelajar.
Salah satu beasiswa bergengsi adalah AAS atau
Australia Awards Scholarship. AAS adalah program
beasiswa yang digagas oleh Pemerintah Australia bagi
para pelajar internasional untuk melanjutkan studi
pascasarjana baik Master maupun Doctor. Dengan
deurasi waktu kuliah yakni: maksimal 2 tahun bagi
mahasiswa s2, dan untuk studi Doktor maksimal 4 tahun.
Program beasiswa ini sebagai bentuk kontribusi nyata
Benua Australia untuk men-support pembangunan jangka
panjang kepada negara-negara yang memiliki kerjasama
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dengan Australia.
Beasiswa AAS ialah beasiswa bersifat penuh,
yang dimaksut penuh di sini karena beasiswa tersebut
akan menangung/meng-cover semua biaya baik biaya
pendidikan dan biaya hidup kepada mahasiswa yang
memperolehnya, sebagai rincian:
• Pra-kursus bahasa Inggris di Indonesia selama 9
bulan
• Tunjangan hidup di indonesia selama masa prakursus bahasa Inggris termasuk tiket pesawat dari
daerah asal pelamar ke tempat dilaksanakannya
pra-kursus
• Biaya-biaya pemeriksaan media dan rontgen
sebagai syarat mendapat visa
• Visa pelajar DFAT dan Student Dependant Visa
• Tiket pesawat PP Indonesia – Autralia pada awal
dan akhir masa beasiswa
• Dana penunjangawal di masa perkuliahan
• Tanggungan biaya pendidikan penuh selama
kuliah di Autralia
• Biaya hidup selama di Autralia
• Program pengenalan akademik di Autralia sebelum
dilakukan sebelum dilaksanakan perkuliahan
•

selama 4 s/d 6 minggu
Asuransi kesehatan mahasiswa internasional di
Autralia (Overseas Student Health Cover/OSHC)
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•

Bantuan

•
•

dibutuhkan)
Biaya reuni
Bantuan keuangan untuk penelitian lapangan di
Indonesia atau Australia

akademi/tutorial

tambahan

(jika

Menarik bukan? Singkatnya beasiswa ini akan
menanggun semua kebutuhan kita selama kita
mempersiapkan perkuliahan hingga masa kuliah usai.
Perlu diketahui juga apabila penerima beasiswa juga
dapat membawa serta keluarga untuk ikut ke Australia
dengan biaya pribadi, namun dengan catatan bahwa
anggota keluarga tersebut memenuhi persyaratan DFAT
dan imigrasi.
Adapun berbagai kualifikasi atau persyaratan yang
dimiliki oleh pihak AAS dalam mencari kandidat calon
penerima beasiswa. Untuk kualifikasi calon penerima
beasiswa, AAS membagi menjadi 2 kategori: “Targeted”
dan “Non-Targeted”. Penjabaran dari kategori “Targeted”
antara lain:
1. Berasal dari wilayah geografis tang telah
ditetapkan AAS:
a. Aceh
b. Nusa tenggara Timur
c. Nusa Tenggara Barat
d. Papua
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e. Papua Barat
2. Calon Penerima Beasiswa yang didominasikan
oleh pihak Kedutaan Besar Australia atau oleh
pihak anggota program pemerintah yang didanai
Australia dengan dukungan dari pihak Kedutaan
Besar Australia
3. Calon penerima beasiswa yang merupakan
kandidat dari instansi pemerintahan pusat (Jakarta
atau Regional).
Sedangkan untuk calon penerima beasiswa dengan
kategori “Non-Targeted” ialah:
a. Calon penerima beasiswa yang merupakan
pegawai negeri dan pegawai swata di luar
kategori yang telah disebutkan diatas.
b. Calon penerima beasiswa yang bekerja pada
organisasi untuk orang-orang disabilitas juga
sangat dianjurkan untuk mengikuti beasiswa
ini.
Kemudian untuk persyaratan yang harus dipenuhi
bagi calon penerima beasiswa ini dibagi lagi menjadi 2
kategori yakni persyaratan umum dari pihak AAS dan
persyaratan khusus untuk negara Indonesia. Berikut ialah
penjabaran dari persyaratan umum pihak AAS:
1. Berusia minimal 18 tahun pada saat mendaftar
2. Merupakan warga negara Indonesia dan
mengajukan beasiswa dari Indonesia
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3. Tidak

menikah

atau

bertunangan

dengan

penduduk tetap Australia dan Selandia Baru
4. Bukan anggota militer
5. Bukan merupakan warna negara Australia dan
tidak mengajukan permohonan visa menetap di
Australia
6. Tidak mengajukan permohonan beasiswa AAS
jangka panjang lainnya (jika sudah pernah
menerima) kecuali telah berada di luar Australia
selama dua kali waktu saat berada di Australia.
Misalnya, sebelumnya telah mendapat beasiswa
AAS dengan durasi empat tahun, maka baru bisa
mengajukan beasiswa AAS kembali setelah berada
di luar Australia selama delapan tahun.
7. Memenuhi persyaratan khusus yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia
8. Memenuhi persyaratan masuk Universitas yang
terdapat di Australia yang menjadi partner dari
beasiswa AAS.
9. Memenuhi persyaratan dari Departemen Imigrasi
da Perlindungan Perbatasan (DIBIT) untuk visa
pelajar DFAT
10. Memenuhi persyaratan Pemerintah Australia
untuk mahasiswa asing di Australia (kesehatan,
karakter, dll)
Kemudian persyaratan khusus bagi pemohon
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beasiswa yang merupakan warga negara Indonesia ialah
sebagai berikut:
1. Mendaftar pada area studi prioritas yang telah
disebutkan diatas
2. Berusia maksimal 42 tahun pada saat pendaftaran
3. Memiliki IPK minimal 2.9 untuk calon penerima
beasiswa dari fokus wilayah geografis dan IPK
minimal 2.75 untuk kategori yang telah ditargetkan
4. Untuk calon penerima beasiswa studi Master (S2):
memiliki kecakapan bahasa Inggris dibuktikan
dengan skor minimal untuk IELTS 5.5; TOEFL PBT
525; iBT 69.
5. Untuk calon penerima beasiswa studi PhD (S3):
memiliki skor minimal untuk IELTS 6.0; TOEFL PBT
550; iBT 79.
-Note:
Untuk calon penerima beasiswa S2 dan S3: hasil
skor IELTS atau TOEFL harus dalam jangka waktu
2 tahun; tidak menerima tes kecakapan bahasa
Inggris selain yang telah ditentukan (seperti
TOEFL prediction test, dll); bagi calon penerima
beasiswayang berasal dari fokus wilayah geografis
yang ditentukan oleh AAS, minimal IELTS 5.0
(atau skor TOEFL yang setara); melampirkan
detail kontak dari tempat mengambil tes bahasa
Inggris tersebut guna verifikasi hasil tes TOEFL;
melampirkan minimal 1 salinan dari tes TOEFL
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yang resmi
6. Untuk calon penerima beasiswa Studi Master
(S2) telah menyelesaikan studi S1. Sedangkan
untuk calon penerima beasiswa Doktor (S3) telah
menyelesaikan studi S2. Pelamar studi S3 hanya
dipertimbangkan bagi mereka yang merupakan
staf perguruan tinggi, institusi pendidikan tinggi,
pusat riset, atau kandidat yang telah ditargetkan
pada instansi lainnya yang memiliki kaitan dengan
kegiatan Pemerintah Australia. Sangat disarankan
untuk calon penerima beasiswa S3 memiliki surat
Dukungan (Letter of Support) dari perguruan tinggi
di Australia untuk bidang studi yang diusulkan
7. Menjawab seluruh pertanyaan yang terdapat di
Form Aplikasi
8. Jika lolos seleksi beasiswa AAS, calon penerima
beasiswa bersedia untuk mengambil pra-kursus
bahasa Inggris (English for Akademic Purposes)
dari hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 di
Indonesia sebelum keberangkatan ke Australia
Berikut ini akan dijabarkan tentang tata cara
pendaftaran bagi calon penerima beasiswa AAS:
• Online Application
Untuk mendaftar beasiswa AAS, pemohon dapat
mendaftarkan diri secara online pada link berikut
(http://oasis.draft.gov.au).
Saat
mengajukan
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beasiswa secara online, seluruh dokumen yang
disebutkan di atas harus di-scan terlebih dahulu dan
di-upload pada laman OASIS. Sangat disarankan
untuk seluruh pelamar mendaftarkan diri secara
online terlebih dahulu. Namun jika pendaftaran
online ini mengalami kesulitan, baru pelamar
mengajukan pendaftaran secara hardcopy (via
pos).
•

Hardcopy Application
Sebelumnya pemohon harus sudah mengunduh
Formulir Pendaftaran pada tautan berikut (www.
australiaawardsindonesia.org) atau mendatangi
langsung kantor Australia Awards. Formulir
aplikasi yang telah dilengkapi beserta dokumendokumen yang dibutuhkan harus sudah dikirimkan
sebelum batas waktu pendaftaran yang ditujukan
kepada Australian Awards Office pada alamat
berikut:
Australian Awards Office
Gedung Wira Usaha 7th floor
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-5
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Indonesia

Proses Seleksi
Setelah melakukan proses pengecekan persyaratan
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dari masing-masing calon penerima beasiswa, kemudian
para peserta yang memenuhi kriteria akan mengikuti
seleksi tahap akhir tersebut berupa tes IELTS serta
wawancara yang dilaksanakan oleh tim dari Australian
bersama dengan tim dari Indonesia untuk mengkaji dan
menyusun kandidat sesuai ranking. Proses penilaian akan
dipertimbangkan berdasarkan kriteria berikut:
• Kompetensi akademi
• Potensi kontribusi pada pembangunan di negara
asal
• Profesionalitas dan skill kepemimpinan
Berkas atau dokumen- dokumen yang dibutuhkan
pada saat mendaftar untuk program beasiswa dari
Pemerintah Australia ini antara lain:
1. Salinan akta kelahiran
2. Bukti kewarnegaraan seperti KTP/paspor
3. Curriculum Vitae (CV) Terbaru
4. Ijazah/gelar pendidikan tingkat lanjut dan tingkat
tinggi yang resmi (legalisir*)
5. Transkrip nilai pendidikan tingkat lanjut dan
tingkat tinggi resmi (legalisir*)
6. Hasil tes kecakapan bahasa Inggris (dalam 2 tahun
terakhir) TOEFL/IELTS. Tes prediksi TOEFL tidak
diterima
7. Untuk calon penerima beasiswa program S2 juga
wajib menyertakan ijazah D3 jika merupakan
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lulusan Ekstensi D4 atau S1
8. Untuk calon penerima beasiswa program S3 juga
wajib menyertakan ijazah S1 dan surat referensi
akademis dari pembimbing akademi pada studi S2
9. Calon penerima beasiswa S2 dan S3 yang akan
mengambil studi dengan menyertakan minimal
50 persen hasil harus mengisi Research Proposal
Details pada Formulir Aplikasi
Note: wajib dilegalisir oleh lembaga resmi yang
mengeluarkan dokumen terkait atau notaris.
Dokumen yang dilegalisir tersebut wajib
menggunakan cap basah.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai beasiswa
S2 dan S3 di Australia oleh AAS, dapat ditanyakan melalui
kontak berikut ini:
Australian Awards Office
Gedung Wira Usaha 7th floor
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-5
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Indonesia
No. Telp: 021-527-7648
Fax: 021-527-7649
Email: info@australianawardsindonesia.org
Website: www.australianawardsindonesia.org
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Beasiswa Biaya Hidup bagi Lulusan
MAN & MAS untuk Kuliah di Luar
Negeri dari Kementerian Agama
Semakin besarnya minat para pelajar dari
Indonesia untuk melanjutkan studi pendidikan tinggi di
luar negeri membuat pihak pemerintah semakin banyak
menawarkan bantuan untuk menunjang hal tersebut.
Salah satu program dari pemerintah Indonesia dalam
hal membantu pelajar Indonesia untuk bisa kuliah di
luar negeri adalah melalui beasiswa yang sudah pasti
pilihannya bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing.
Rincian Beasiswa
Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan
Madrasah memberikan bantuan beasiswa biaya hidup
khusus bagi lulusan MAN atau MAS yang ber niat untuk
kuliah di luar negeri. Lokasi kuliah tidak ada batasan yang
berarti bisa di Amerika, Eropa, atau tetap di Asia. Karena
beasiswa ini adalah beasiswa biaya hidup maka sangat
pas jika digabungkan dengan beasiswa biaya kuliah penuh
dari universitas yang dituju. Jadi pada akhirnya kuliah ke
luar negeri tetap bisa gratis.
Beasiswa ini tidak dibatasi oleh jumlah biaya yang
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nantinya ditanggung oleh peyedianya karena memang
bisa disesuaikan dengan standar biaya hidup di lokasi
menempuh studinya. Pembiayaan yang ditanggung oleh
program beasiswa ini mencakup:
• Visa
• Asuransi kesehatan
• Biaya hidup
• Biaya transportasi berangkat dan pulang untuk 1
kali
Beasiswa ini disediakan untuk penerimanya selama
4 tahun masa studi. Jadi jika ternyata dalam 4 tahun belum
bisa menyelesaikan studinya maka harus menyiapkan
biaya sendiri. Sangat disarankan ketika mengajukan
permohonan untuk beasiswa ini sudah memiliki Letter
of Acceptance di universitas atau perguruan tinggi
tujuan lengkap dengan bantuan pembiayaan untuk biaya
kuliahnya.
Persyaratan Beasiswa
Proses seleksi beasiswa ini pada bagian awal
manggunakan kriteria persyaratan yang terbagi menjadi
Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus yang
kesemuanya wajib dipenuhi.
•

Persyaratan Umum
o Warga Negara Indonesia
o Lulusan MAN atau MAS yang terakreditasi
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maksimal 2 tahun sebelum waktu pengajuan
o
o
o
o
o
o
o

beasiswa
Menyampaikan surat keterangan berbadan
sehat dan bebas dari narkoba
Memilih program studi dan perguruan
tinggi di luar negeri yang terakreditasi
Gugur jika ternyata melakukan pemalsuan
data-data
Sanggup menyelesaikan studi S1 selama 4
tahun
Jika melebihi 4 tahun maja pembiayaan
selanjutnya ditanggung sendiri
Prioritas untuk siswa berprestasi dan
memiliki keterbatasan finansial
Menandatangani surat pernyataan yang
isinya adalah:
Bersedia pulang ke Indonesia setelah
menyelesaikan studi
Sanggup
mengabdi
demi
meningkatkan mutu pendidikan
Islam di Indonesia
Tidak terlibat dalam kegiatan yang
melanggar hukum
Tidak terlibat dalam kegiatan yang
melanggar kode etik akademik
Tidak sedang menerima beasiswa
lain yang juga menanggung biaya

66

hidup
Setia kepada NKRI
Sanggup memenuhi ketentuan dari
beasiswa
Menyampaikan dokumen yang benar
dan sesuai
•

Persyaratan Khusus
o Sudah menyelesaikan studi maksimal 2
tahun sebelum pendaftaran beasiswa yang
ditunjukkan dengan Ijazah atau Rapor
keseluruhan di MA yang sudah diegalisir
o Surat Keterangan Lulus bagi yang baru
saja lulus atau Surat Pengantar resmi dari
sekolah asal bagi lulusan tahuns ebelumnya
o Sudah mempunyai Letter of Acceptance
Unconditional atau Conditional dari
perguruan tinggi yang dituju untuk tahun
akademik berikutnya
o Mempunyai surat jaminan bebas SPP dari
perguruan tinggi atau universitas yang
dituju
o Menyerahkan Surat Kelakuan baik atau
Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pendaftaran Beasiswa
Pendaftaran untuk beasiswa ini bisa dilakukan
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secara

online

di

http://madrasah.kemenag.go.id/.

Pendaftaran online tersebut adalah tahap awal dari
pendaftarannya untuk kemudian semua dokumen yang
disyaratkan harus segera dikirinkan ke alamat:
Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan
Madrasah
Kementerian Agama RI
Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Lantai 6
Jakarta Pusat 10710
Setelah pendaftaran dan dokumen dikirimkan
makan akan dilakukan seleksi dokumen terlebih dahulu.
Kemudian pemohon yang lolos seleksi dokumen akan
diminta untuk mengikuti seleksi wawancara. Hasil akhir
dari seleksi beasiswa ini kemudian akan diumumkan
pada website resmi Kementerian Agama Direktorat
Pendidikan Pendidikan Madrasah di http://madrasah.
kemenag.go.id/.
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Beasiswa Jangka Pendek untuk
Pendiri Startup dari Australia
Awards Scholarships
Satu program beasiswa yang terkenal dari Australia
adalah Australia Awards Scholarships yang bahkan hingga
saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 60 tahun.
Guna menambah jangkauan dari program beasiswa yang
diberikan oleh Australia Awards Scholarships diadakanlah
satu program baru yang berupa sebuah beasiswa jangka
pendek atau short course. Seperti apakah program baru
dari Australia Awards Scholarships ini?
Short course yang ditawarkan oleh Australia
Awards Scholarships ini merupakan sebuah kesempatan
bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berkecimpung
dalam dunia bisnis startup untuk bisa membawa
usaha bisnis yang sedang dikembangkan ke tingkat
yang jauh lebih tinggi. Meskipun merupakan sebuah
beasiswa jangka pendek namun eluruh pembiayaan
yang dibutuhkan selama mengikuti program di Australia
nanti akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyedia
beasiswa yaitu Pemerintah Australia.
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Rincian Beasiswa
Taking Business to the next level: A course for
leaders, entrepreneurs and innovators of technologyenabled start-ups adalah penjelasan singkat mengenai
beasiswa jangka pendek dari Australia Awards Scholarships
ini. Program ini lebih jelasnya ditargetkan untuk pendiri,
pemilik, manager, atau juga supervisor dari bisnis startup
yang berniat untuk meningkatkan pengetahuan serta
kemampuan dalam berbisnis khususnya pada lingkup
internasional. Hal ini dirasa sangat penting karena
memang startup sudah menjadi satu mode bisnis yang
begitu populer saat ini dan ditambah juga fakta bahwa
pada akhirnya semua usaha bisnis yang terus berkembang
akan menuju ke lingkup pasar internasional.
Program beasiswa short course ini merupakan
beasiswa penuh dimana biaya-biaya yang mencakup
akomodasi, transportasi, serta kebutuhan hidup seharihari akan ditanggung dan disediakan oleh Pemerintah
Australia melalui Austalia Awards Scholarships.
Menariknya program ini adalah bahwa pemohon wanita
dan juga pemohon yang memiliki kekurangan (cacat)
tetap akan dipertimbangkan seperti juga pemohonpemohon yang lain.
Persyaratan Beasiswa
Meskipun hanya menawarkan short course tidak
berarti beasiswa ini bisa digunakan oleh siapa saja. Ada
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hal-hal yang menjadi syarat dari beasiswa ini yang wajib
dipenuhi oleh pemohon agar bisa dipertimbangkan dalam
seleksi untuk beasiswa ini. Berikut adalah persyaratannya:
• Pemohon merupakan pendiri, manajer, atau
pemegang peranan penting dalam sebuah
perusahaan startup yang dibangun dan sudah
beroperasi lebih dari 1 tahun namun kurang dari
3 tahun atau bisa juga seorang perwakilan Eselon
III atau IV dari State Ministry of Cooperative and
Small Medium Enterprises atau Kementerian
Teknologi dan Informasi
• Pemohon
memiliki
komitmen
untuk
mempersiapkan dan juga melaksanakan proyek
pembangunan sebagai agian dari kursus, mau
terlibat secara aktif dalam membina jaringan
dengan berbagai petinggi termasuk ketika di
Australia, dan juga mau menyebarkan pengetahuan
yang didapatkan dalam program ini pada rekan
dan kolega
• Pemohon memiliki gelar pendidikan setingkat
Diploma, Sarjana, atau diatasnya
• Pemohon memiliki kemampuan menggunakan
bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL
500 atau IELTS 5.0
Pendaftaran Beasiswa
Seperti berbagai program beasiswa lainnya,
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untuk mendaftarkan diri dalam program ini bisa
dilakukan terlebih dahulu dengan mengunduh formulir
pendaftarannya di http://goo.gl/sfSZIi untuk formulir
dalam bahasa Indonesia atau di http://goo.gl/eUF4Rg
untuk formulir dengan bahasa Inggris. Setelah formulir
diunduh kemudian harus diisi dan dilengkapi untuk
kemudian dikirimkan ke pihak penyeleksi beasiswa melalui
email
shorttermawards@australiaawardsindonesia.
org dengan bagian Subject Email diisi Start-up STA.
Permohonan program ini paling lambat bisa dikirimkan
pada tanggal 3 Juli 2016. Informasi lebih lanjut
mengenai beasiswa ini bisa diperoleh di http://www.
australiaawardsindonesia.org/.
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Beasiswa Kuliah Musik dari
Musicians Institute di Amerika
Serikat
Benar adanya jika program-program beasiswa yang
tersedia bagi mahasiswa dan pelajar internasional terbagi
dalam berbagai bidang studi. Beberapa diantaranya
bahkan mengkhususkan beasiswanya hanya untuk satu
bidang tertentu saja dengan penyedia beasiswa juga
bisa merupakan satu perguruan tinggi, universitas, atau
institusi pendidikan tinggi yang berbasis pada satu
bidang saja.
Saty contoh untuk beasiswa yang secara khusus
dan spesifik hanya digunakan untuk satu bidang adalah
program beasiswa dari Musicians Institute di Amerika
Serikat. Jelas dari nama penyedia beasiswa ini yaitu
Musicians Institute, beasiswa yang diberikan tentu untuk
siapa saja yang berminat untuk menempuh studi pada
bidang musik. Beasiswa ini nantinya akan memberikan
bantuan pembiayaan untuk mahasiswa dari Amerika
Serikat dan dari luar Amerika Serikat baik yang baru akan
memulai studinya atau sedang menjalani studinya.
Karena ada kategori tertentu dari beasiswa ini
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dalam hal studi yang baru akan dimulai atau sedang
diikuti maka ketika nmendaftarkan diri untuk beasiswa
ini wajib dicantumkan keterangan yang jelas mengenai
status dan posisi dari pemohon beasiswa ini. Program
beasiswa dari Musicians Institute ini tersedia dalam
beberapa pilihan yaitu guitar, drum, vocal, arts, dan juga
performance program. Beasiswa ini hanya berlaku bagi
mahasiswa dalam jenjang studi S1 atau program-program
bersertifikat yang lain yang bisa ditempuh di Musicians
Institute.
Program beasiswa ini nantinya memberikan
bantuan pembiayaan sebesar 1000 USD hingga 2500
USD yang akan langsung digunakan untuk biaya studi di
Musicians Institute. Jumlah yang diberikan memang akan
berbeda setelah pihak Musicians Institute memeriksa
pengajuan dari pemohon. Beasiswa akan diberikan
setiap tahun selama masa studi berlangsung asalkan
memang penerima beasiswa mampu menjaga nilai agar
tetap ada dalam batas minimal sesuai ketentuan yang
ada dan dibuat oleh Musicians Institute. Beasiswa ini
hanya bisa diterima oleh pemohon yang mengajukan
sendiri permohonannya dan tidak dapat dipindahkan ke
penerima lainnya.
Pilihan Program
Pihak Musicians Instutute menyediakan cukup banyak
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pilihan program studi yang bisa diambil ketika menempuh
studi di Musicians Institute dimana nantinya bisa dibiayai
menggunakan beasiswa yang ditawarkan. Berikut adalah
program studi yang bisa dipilih:
• Guitar Program Scholarships:
o Schecter Synyster Gates Guitar Scholarship
o Schecter Jerry Horton Guitar Scholarship
o Seymour Duncan Guitar Scholarship
o D’Addario Guitar Scholarship
o President’s Award Guitar Scholarship
o Melodic Soloing Scholarship
o Al Bruno Memorial Country Guitar
Scholarship
• Bass Program Scholarships
o Seymour Duncan Bass Scholarship
o President’s Award Bass Scholarship
• Vocal Program Scholarships:
o President’s Award Vocal Scholarship
o Universal Citywalk Hollywood Vocal
Scholarship
o W. Crane Guy Memorial Vocal Scholarship
• Drum Program Scholarships:
o President’s Award Drum Scholarship
o Evans Drum Scholarship
•

Keyboard Program Scholarships:
o President’s Award Keyboard Scholarship
o George Duke Keyboard Scholarship
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•

•

•
•
•

Audio Engineering Program Scholarships:
o Hosa Technology Audio Engineering
Scholarship
Music Business Program Scholarships:
o Universal Citywalk Hollywood Music
Business Scholarship
o Music Business Program Entrepreneur
Scholarship
Guitar Craft Program Scholarships:
o Seymour Duncan Guitar Craft Scholarship
Bachelor of Composition Scholarship:
o Bachelor of Music Composition Scholarship
MI Scholarships
o Development Scholarship
o Musicianship Scholarship
o Independent Artist Scholarship
o International Musicians Merit Scholarship
o MI Alumni Scholarship
o Hardship Scholarship

Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan
dari program beasiswa untuk kuliah di bidang musik yang
diadakan atau diberikan oleh Musicians Institute:
•
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Pemohon bisa merupakan warga negara Amerika
Serikat atau mahasiswa internasional dari berbagai
negara di dunia tanpa batasan

•
•

•

•

Pemohon harus memenuhi semua persyaratan
untuk program beasiswa ini
Pemohon sudah harus mempunyai letter of
acceptance dari Musicians Institute sebelum
mengajukan permohonan pada program beasiswa
ini
Pemohon yang baru akan mulai menempuh studi
di Musicians Institute atau sedang menempuh
studi namun akan ada perbedaan beasiswa yang
diberikan
Penerima beasiswa ini nantinya harus selalu bisa
menjaga nilai sesuai standar yang ditetapkan oleh
Musicians Institute

Seleksi dari para pemohon dalam program
beasiswa ini nantiny akan didasarkan pada pencapaian
yang sudah didapat dalam bidang akademik yang juga
akan didukung dengan adanya letter of acceptance
dalam program yang diambil di Musicians Institute.
Pendaftaran Beasiswa
Pendaftaran untuk beasiswa ini bisa dilakukan
secara online pada website resmi dari Musicans Institute di
bagian beasiswa yaitu di http://www.mi.edu/admissionsfinancial-aid/scholarships/. Setiap program berbeda yang
ditawarkan memberikan halaman pendaftaran berbeda
yang semuanya harus disesuaikan dengan pilihan dari
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pemohon. Pendaftaran untuk beasiswa ini dalam periode
2016 dengan perkuliahan dimulai pada musim gugur
2016 akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2016.
Pengumuman penerima beasiswa akan diumumkan
sekitar 2 minggu setelah batas akhir pendaftarannya.
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Beasiswa Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP) dari
Kementerian Keuangan RI
Saat ini, sudah jelas bukan waktunya lagi untuk
berpikir bahwa beasiswa kuliah S2 dan S3 baik di dalam
maupun di luar negeri merupakan sesuatu yang sulit
diraih. Kenyataannya, jika mau mencari informasinya, ada
banyak macam beasiswa S2 dan S3 yang tersedia. Nah, di
Indonesia sendiri, jika ingin melanjutkan kuliah ke jenjang
S2 maupun S3 entah di dalam ataupun di luar negeri,
ada satu beasiswa yang bisa dijadikan pilihan. Beasiswa
apakah itu?
Adalah beasiswa LPDP yang akan membiayai
kuliah pada jenjang S2 atau S3 baik di dalam negeri
maupun di luar negeri. Sebelum membahas lebih lanjut
mengenai beasiswa ini, perlu juga diketahui asal mula
dari beasiswa ini. LPDP merupakan kependekkan dari
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang berada
dibawah Kementerian Keuangan. Tugasnya secara jelas
adalah untuk mengelola Dana Pengembangan Pendidikan
Nasional atau DPPN agar bisa digunakan semestinya.
LPDP berdiri pada 30 Januari 2012 berdasarkan
Keputusan menteri Keuangan no 18/KMK.05/2012 yang
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sebelumnya ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan yang ditetapkan pada 28 Desember 2011.
Lebih jauh lagi, LPDP ini dibuat karena memang
merealisasikan apa yang sudah dicantumkan dalam UUD
1945 bahwa sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran
Penerimaan dan Belanja Negara adalah dikhususkan
untuk keperluan pendidikan. Melalui UU Nomor 2 tahun
2010 mengenai APBN-P 2010 disepakati oleh pemerintah
serta DPR bahwa dana yang dimaksudkan untuk keperluan
pendidikan tersebut sebagian dijadikan sebagai Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional atau DPPN dan
selanjutnya dikelola oleh sebuah Badan Layanan Umum
yang bernama LPDP tersebut. Maka selanjutnya jadilah
beasiswa LPDP menjadi satu sumber pembiayaan yang
sangat realistis untuk diraih bagi siapapun juga yang
ingin melanjutkan kuliah S2 dan S3.
Banyaknya jenis dari beasiswa itu sendiri tentu
bisa saja menjadikan dilema dalam hal memilih mana
beasiswa yang akan diambil karena memang semuanya
itu pasti memiliki persyaratan serta juga kelebihan dan
kekurangan masing-masing. Dalam hal ini, beasiswa LPDP
tentu menjanjikan hal-hal menarik yang akan sangat
sayang jika kamu lewatkan begitu saja. Lalu apa saja halhal menarik tersebut?
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Beasiswa

LPDP

tidak

hanya

memberikan

pembiayaan untuk kuliah saja tetapi juga tunjangan
hidup bulanan. Selain itu akan ada juga tunjangan untuk
penelitian yang sejalan dengan studi yang sedang
diambil. Intinya adalah kamu akan dibiayai 100% selama
melanjutkan studi dari awal hingga selesai. Ditambah
lagi satu hal bahwa beasiswa LPDP tidak membebankan
adanya sebuah ikatan dinas atau kerja setelah studi yang
ditempuh selesai seperti di beberapa jenis beasiswa yang
lain. Jadi, penerima beasiswa bisa benar-benar fokus
untuk melanjutkan studi sampai selesai tanpa harus
memikirkan setelah lulus nanti harus mengabdi selama
beberapa waktu. Alokasi dana dari LPDP secara gamblang
disebutkan untuk 3 hal yaitu program beasiswa, program
pendanaan riset, dan program dana cadagan pendidikan.
Dengan fokus untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia di berbagai bidang guna mempercepat
proses pembangunan dan pengembangan Indonesia
pada akhirnya, tentulah sangat wajar jika beasiswa LPDP
dengan segenap keistimewaan dan keunggulan seperti
yang sudah disebutkan tadi merupakan satu pilihan super
tepat untuk siapa saja yang ingin melanjutkan studi S2
atau S3 yang bahkan bisa diambil di negara-negara maju
di dunia. Bagaimana, tertarik?
Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa
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setiap beasiswa mempunyai persyaratannya masingmasing, demikian juga beasiswa LPDP ini. Jika sudah
memutuskan untuk mendaftarkan diri dalam program
beasiswa LPDP, tentu sangat penting untuk sebelumnya
memahami semua persyaratan yang diajukan agar proses
pendaftaran dirimu dalam beasiswa ini bisa berjalan
dengan lancar dan tidak akan terasa menyulitkan. Pada
dasarnya berbagai hal yang terlihat dan terasa rumit dan
ribet di awalnya itu tidaklah demikian jika memang sudah
benar-benar memahami tata caranya terlebh dahulu.
Berikut ini syarat dalam mengajukan permohonan
beasiswa LPDP yang terdiri dari persyaratan umum dan
juga persaratan khusus.
Persyaratan Umum
1. Warga Negara Indonesa
2. Lulusan program studi dari perguruan tinggi
di dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau
perguruan tinggi di luar negeri yang berkategori
baik sesuai daftar pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
3. Mempunyai jiwa kepemimpinan
4. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
5. Menandatangani surat peryataan tidak pernah
terlibat tindakan melanggar hukum
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6. Menandatangani surat pernyataan tidak pernah
terlibat dalam tindak pelanggaran kode etik
akademik
7. Menandatangani surat peryataan mengabdi pada
kepentingan bangsa Indonesia
8. Menandatangani surat pernyataan tidak
menerima beasiswa dari sumber lain
9. Menandatangani surat tugas belajar dari atasan
bagi yang sedang bekarja
10. Mendapatkan surat keterangan dari tokoh
masyarakat bagi yang belum/tidak sedang
bekerja (boleh siapa saja termasuk Pak Lurah, dll)
11. Memilih program studi dan/atau pergutuan tinggi
yang disetujui oleh LPDP
12. Mengupload essay dengan tema “Peranku bagi
Indonesia” dan “Sukses terbesar dalam hidupku”
13. Rencana studi untuk program Magister
14. Proposal penelitian untuk program Doktor
Persyaratan Khusus
1. Usia maksimum bagi pelamar beasiswa pada saat
penutupan pendaftaran adalah
a. 35 tahun untuk program Magister, 37 tahun
untuk beasiswa Tesis
b. 40 tahun untuk program Doktor, 44 tahun
untuk beasiswa Disertasi
2. Telah menyelesaikan dan memperoleh gelar
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akademik
a. Sarjana/DIV untuk pelamar program Magister
dengan IPK 3,00 pada skala 4
b. Magister untuk pelamar program Doktor
dengan IPK 3,25 pada skala 4
3. Kemampuan penguasaan bahasa Inggris
a. TOEFL ITP 500/IBT 61/IELTS 6,0/TOEIC 600
untuk studi pada program Magister/Doktor di
perguruan tinggi dalam negeri
b. TOEFL ITP 550/IBT 79/IELTS 6,5/TOEIC 750
untuk studi pada program Magister/Doktor
di perguruan tinggi luar negeri atau memiliki
Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan
tinggi di luar negeri
c. Untuk pelamar yang memilih program studi
Magister/Doktor di luar negeri yang tidak
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa
pengantar akademiknya, dapat menyesuaikan
dengan persyaratan kemampuan berbahasa
asing yang berlaku di perguruan tinggi
tersebut
4. Lama masa studi program pilihan
a. Maksimal 2 tahun untuk program Magister
b. Maksimal 4 tahun untuk program Doktor
Nah setelah mengetaui daftar dari persyaratanpersyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendaftarkan
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diri sebagai kandidat beasiswa LPDP ini, selanjutnya bisa
mulai mengecek dan memastikan apakah pemohon sudah
memenuhi semua persyaratan-persyaratan tersebut atau
belum. Jika sudah, maka langsung saja mendaftarkan diri
untuk beasiswa LPDP ini karena tentulah kesempatan
untuk bisa melanjutkan kuliah di luar negeri terbuka
sangat lebar.
Dalam pelaksanaannya, beasiswa LPDP terdri dari
beberapa jenis beasiswa yang bisa dipilih sesuai dengan
studi yang ingin diambil nantinya. Nah, berikut ini adalah
bahasan mengenai jenis-jenis beasiswa yang ditawarkan
oleh LPDP yang bisa dipilih sesuai studi yang kamu
inginkan.
1. Beasiswa Magister dan Doktor
Salah satu jenis dari beasiswa yang dikelola
oleh LPDP adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia
atau BPI yang diperuntukkan bagi siapapun yang
ingin melanjutkan studi ke program Magister dan
Doktor. Dalam beasiswa ini, ada program studi
yang memang menjadi prioritasnya dan kamu bisa
memilihnya. Berikut adalah daftar program studi
BPI sesuai urutan prioritasnya.
a. Bidang Teknik
b. Bidang Sains
c. Bidang Pertanian
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d. Bidang Kedokteran/Kesehatan
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Bidang Akuntansi/Keuangan
Bidang Hukum
Bidang Agama
Bidang Sosial
Bidang Ekonomi
Bidang Budaya/Bahasa
Bidang lainnya

Selain itu ada juga tema-tema yang didukung
dan diprioritaskan dalam beasiswa ini meliputi
kemaritiman, perikanan, pertanian, ketahanan
energi, ketahanan pangan, industri kreatif,
manajemen pendidikan, teknologi transportasi,
teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi
informasi dan komunikasi, teknologi kedokteran
dan kesehatan, keperawatan, lingkungan hidup,
keagaman, keterampilan, ekonomi/keuangan
syariah, budaya/bahasa, dan hukum bisnis
internasional.
Komponen-komponen yang dibiayai oleh
beasiswa jenis BPI ini meliputi hal-hal berikut ini:
a. Biaya pendidikan yang meliputi biaya
pendaftaran, SPP (termasuk matrikulasi nonbahasa), dan non-SPP (termasuk tunjangan
buku, tesis/disertasi, seminar, publikasi,
wisuda)
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b. Biaya

pendukung

yang

meliputi

biaya

transportasi keberangkatan dan kepulangan
dari asal ke perguruan tinggi tujuan (hanya
satu kali), asuransi kesehatan, Visa, biaya hidup
bulanan, tunjangan keluarga, biaya kedatangan,
insentif peringkatperguruan tinggi unggulan
sesuai ketentuan LPDP, dan biaya keadaankeadaan darurat yang disetujui LPDP
Hal lain yang juga harus diperhatikan
dalam kaitannya dengan beasiswa BPI ini adalah
mengenai waktu pendaftaran. Jika kamu ingin
mendaftarkan diri, silahkan lakukan di satu dari
empat waktu yang disediakan yaitu pada bulan
Maret, Juni, Septembe, dan Desember.
Selanjutnya adalah persyaratan dari
beasiswa ini yang tentunya harus kamu perhatikan
supaya kamu bisa dengan mudah mendapatkan
beasiswa ini. Persyaratannya antara lain meliputi
hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya secara
umum untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan
juga beberapa hal lain yang khusus untuk beasiswa
jenis ini saja.
Persyaratan Umum
1. Warga Negara Indonesia
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2. Telah menyelesaikan studi untuk program
Sarjana atau program Magister dari Perguruan
Tinggi dalam negeri yang terakrefitasi oleh
BAN-PT, Perguruan Tinggi Kedinasan dalam
negeri, atau Perguruan Tinggi luar negeri
yang terdaftar pada Direktorat Jenderal
Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
3. Memiliki karakter kepemimpinan,
profesionalisme, nasionalisme, patriotisme,
integritas, percaya diri, gigih, mandiri,
matang dalam mengelola emosi, dan mampu
badaptasi
4. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan/kelimuan/inovasi/kreasi/
budaya
5. Bersedia menandatangani surat pernyataan
yang menyatakan bahwa pelamar bersedia
kembali ke Indonesia setelah selesai studi, tidak
sedang/akan menerima beasiswa dari sumber
lain, tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan
yang melanggar hukum atau mengikuti
organisasi
yang
bertentangan
dengan
ideologi Pancasila, tidak pernah/akan terlibat
dalam aktivitas/tindakan yang melanggar
kode etik akademik, selalu mengabdi untuk
kepentingan bangsa Indonesia, selalu setia
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kepada Negara Kesatuan Repulik Indonesia,
sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang
ditetapkan LPDP, dan menyampaikan data
serta dokumen yang benar sesuai dokumen
asli dan bersedia menerima sanksi hukum yang
berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah.
6. Telah mendapatkan izin dari atasan bagi ang
sedang bekerja
7. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas
narkoba (untuk semua pelamar tujuan dalam
negeri serta luar negeri) dan untuk tujuan ke
luar negeri ditambah dengan bebas TBC yang
dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah
8. Telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh
masyarakat bagi yang belum/tidak sedang
bekerja atau rekomendasi dari atasan bagi
yang sedang bekerja
9. Memiliki dan memiloh bidang keilmuan yang
sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi
sasaran LPDP
10. Memilih program studi dan perguruan tinggi
yang sesuai dengan ketentuan LPDP
11. Menulis essay (500 sampai 700 kata) dengan
tema “Kontribusiku bagi Indonesia: Kontribusi
yang Telah, Sedang, dan akan Saya Lakukan
untuk Masyarakat/Lembaga/Instansi/Profesi
Komunitas Saya” dan “Sukses Terbesar dalam
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Hidupku”
12. Apabila terdapat pemalsuan data atau
dokumen maka pendaftar dinyatakan gugur
dan tidak berhak mendaftar lagi di LPDP
13. Menyerahkan surat kelakuan baik/Surat
Keterangan Catatan Kepolisian yang dibawa
pada waktu seleksi wawancara
Persyaratan Khusus untuk Pelamar Program
Magister
1. Usia maksimum pelamar pada 31 Desember di
tahun pendaftaran adalah 35 (tiga puluh lima)
tahun
2. Telah menyelesaikan studi pada program
sarjana/sarjana terapan dantidak berlaku bagi
mereka yang telah menyelesaikan program
magister baik dalam maupun luar negeri
3. Mempunyai Letter
of
Acceptance
(LoA)
Unconditional dari Perguruan Tinggi tujuan
yang ada dalam daftar LPDP
4. Jika tidak memiliki LoA Unconditional (a.3),
pendaftar wajib memiiki
Indeks
Prestasi
Kumulatif (IPK) minimum 3,00 pada skala 4 dan
memiliki dokumen resmi bukti penguasaan
bahasa Inggris yang diterbitkan oleh ETS
(www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) yang
masih berlaku atau bahasa asing lainnya yang
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ditentukan LPDP
Untuk studi program Magister di dalam
negeri, skor minimal: TOEFL ITP® 500/iBT®
61/IELTS™ 6,0/TOEIC® 600
b. Untuk studi program Magister di luar negeri,
skor minimal: TOEFL ITP® 550/TOEFL iBT®
79/ IELTS™ 6,5/TOEIC® 750
c. Butir a) dan b) dikecualikan bagi mereka
yang menyelesaikan pendidikan tinggi yang
menggunakan bahasa pengantar akademik
bahasa Inggris atau bahasa internasional
yang diakui oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Duplikat ijasah digunakan
sebagai pengganti persyaratan TOEFL,
dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak
ijasah diterbitkan
d. Untuk studi program Magister di luar
negeri pada Perguruan Tinggi yang bahasa
pengantar akademiknya non-bahasa Inggris
atau bahasa internasional yang diakui
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
dapat menyesuaikan dengan persyaratan
kemampuan bahasa yang berlaku
5. Jadwal rencana perkuliahan dimulai paling
cepat 6 (enam) bulansetelah penutupan
pendaftaran di setiap periode seleksi
6. Sanggup menyelesaikan studi program
a.
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magister sesuai masa studi yang berlaku, paling
lama 2 (dua) tahun
7. Memiliki dokumen resmi TPA/GRE/GMAT/LSAT
(jika ada)
8. Menulis rencana studi sesuai program studi
magister pada perguruan tinggi tujuan
Persyaratan Khusus untuk pelamar Program
Doktoral
1. Usia maksimum pelamar pada 31 Desember
di tahun pendaftaran adalah 40 (empat puluh)
tahun
2. Telah menyelesaikan studi pada program
magister/magister terapan
3. Mempunyai Letter
of
Acceptance
(LoA)
Unconditional dari Perguruan Tinggi yang ada
dalam list LPDP
4. Khusus untuk butir (b.3) jika tidak
memiliki Letter
of
Acceptance
(LoA)
Unconditional, pendaftar wajib memiiki Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,25 pada
skala 4, atau IPK ekuivalen untuk skala lainnya
dan memiliki dokumen resmi bukti penguasaan
bahasa Inggris yang diterbikan oleh ETS (www.
ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) yang
masih berlaku atau bahasa asing lainnya yang
ditentukan LPDP
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a.

Untuk studi program Doktoral di dalam

negeri, skor minimal:TOEFL ITP® 500/iBT®
61/IELTS™ 6,0/TOEIC® 600
b. Untuk studi program Doktoral di luar negeri,
skor minimal: TOEFL ITP® 550/TOEFL iBT®
79/ IELTS™ 6,5/TOEIC® 750
c. Butir a) dan b) dikecualikan bagi mereka
yang menyelesaikan pendidikan tinggi yang
menggunakan bahasa pengantar akademik
bahasa Inggris atau bahasa internasional
yang diakui oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Duplikat ijasah digunakan
sebagai pengganti persyaratan TOEFL,
dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak
ijasah diterbitkan
d. Untuk studi program Doktoral di luar
negeri pada perguruan tinggi yang bahasa
pengantar akademiknya non-bahasa Inggris
atau bahasa internasional yang diakui
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
dapat menyesuaikan dengan persyaratan
kemampuan bahasa yang berlaku
5. Jadwal rencana perkuliahan dimulai paling
cepat 6 (enam) bulansetelah penutupan
pendaftaran di setiap periode seleksi
6. Sanggup menyelesaikan studi doktoral sesuai
masa studi yang berlaku, paling lama 4 (empat)
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tahun
7. Memiliki dokumen resmi TPA/GRE/GMAT/LSAT
(jika ada)
8. Menulis ringkasan proposal penelitian sesuai
program studi doktoral pada perguruan tinggi
tujuan
Tahapan Seleksi Beasiswa BPI LPDP
1. Pendaftaran
a. Pelamar mengisi formulir pendaftaran
secara online pada laman resmi LPDP
b. Pelamar melengkapi semua dokumen
persyaratan serta dokumen pendukung
yang relevan, dan mengunggah semua
dokumen tersebut pada laman resmi LPDP
c. Semua
dokumen
pada
poin
1.b
diatas wajib dibawa pada tahap seleksi
wawancara bila dinyatakan lulus seleksi
administrasi
2. Seleksi Administrasi
Pendaftar yang diproses dalam tahapan ini
adalah yang telah melengkapi data pendaftaran
dan submit di pendaftaran online di setiap
periode seleksinya. Seleksi ini merupakan
proses pemeriksaan kelengkapan data dan
dokumen pendaftar sesuai persyaratan yang
94

berlaku di LPDP
3. SeleksiWawancara,
Leaderless
Group
Discussion (LGD), dan On the Spot Essay Writing
Peserta yang lulus seleksi administrasi
pada pendaftaran online berhak mengikuti
seleksi
wawancara, Leaderless
Grup
Discussion (LGD), danOn the Spot Essay
Writing
b. Dalam
tahapan proses seleksi ini,
peserta diwajibkan membawaseluruh data
dan dokumen asli yang telah digunakan
untuk pendaftaran beasiswa BPI. Apabila
tidak menyerahkan data dan dokumen
tersebut serta dokumen dan data tersebut
tidak sesuai persyaratan yang berlaku di
LPDP maka tidak diperkenankan mengikuti
Seleksi
Wawancara, Leaderless
Grup
Discussion (LGD) dan On the Spot Essay
Writing
c. Bagi peserta yang tidak lulus Seleksi
Wawancara memiliki
1
(satu)
kali
kesempatan kembali untuk melakukan
pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia
a.

4. Penetapan Penerima Beasiswa
a. Hasil
penetapan
kelulusan

seleksi
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Wawancara, Leaderless

Grup

Discussion (LGD) dan On the Spot Essay
Writing Beasiswa Pendidikan Indonesia
disampaikan kepada pelamar yang lulus
melalui akun pendaftaran online pelamar,
email atau media elektronik lainnya sesuai
waktu telah ditentukan oleh LPDP
b. Peserta yang dinyatakan lulus menjadi
penerima beasiswa akan mengikuti
program Persiapan
Keberangkatan
(PK) sebelum memulai studi di Perguruan
Tinggi Tujuan masing-masing. Adapun
program ini merupakan karantina khusus
berupa penanaman nilai-nilai nasionalisme,
kepemimpinan, basic life training, financial
literacy, dan sebagainya
c. Surat penerimaan masuk perguruan
tinggi tanpa syarat (LoA Unconditional)
didapatkan selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun setelah dikeluarkan Surat Keputusan
Direktur Utama LPDP Tentang Penerima
Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jika dalam
jangka waktu tersebut tidak terpenuhi
penerima beasiswa yang telah ditetapkan
maka dinyatakan gugur
5. Bentuk Pelanggaran
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a. Penerima beasiswa di kemudian hari terbukti

b.
c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.

tidak memenuhi syarat mendapatkan
Beasiswa Pendidikan Indonesia
Penerima beasiswa di kemudian hari
terbukti melakukan pemalsuan dokumen
Penerima beasiswa tidak melaporkan
perkembangan
studinya
atau
tidak
mendapatkan hasil sewajarnya dalam
waktu yang ditetapkan
Penerima beasiswa mengundurkan diri di
rentang waktu studi
Penerima beasiswa dijatuhi hukuman baik
perdata ataupun pidana karena melanggar
hukum di negara tujuan belajar
Penerima beasiswa terbukti mendapatkan
dana Beasiswa dari funding lain dalam
waktu bersamaan
Penerima beasiswa ditemukan melakukan
plagiat
Penerima beasiswa terbukti mengikuti
kegiatan/organisasi yang bertentangan
dengan Pancasila dan membahayakan NKRI
Penerima beasiswa telah menyelesaikan
studi dan menolak untuk kembali dan
mengabdi
untuk
Indonesia
karena
mendapatkan pekerjaan di luar negeri
tanpa seizin LPDP
97

2. Beasiswa Tesis dan Desertasi
Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) program
tesis/ disertasi ditujukan bagi para mahasiswa
magister atau doktor yang memiliki keterbatasan
dana untuk menyelesaikan tesis/disertasinya,
baik yang sedang belajar di dalam negeri maupun
luar negeri. Tujuan program ini adalah untuk
mempercepat tersedianya lulusan Magister atau
Doktor yang berkualitas dan dapat memberikan
kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Persyaratan
Pendaftar
Mahasiswa yang dapat mengajukan permohonan
bantuan Program BPI Tesis dan Disertasi
ditetapkan kriteria sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan
dengan identitas kependudukan yang sah
b. Batas Usia maksimum pelamar pada saat
penutupan pendaftaran adalah 40 tahun untuk
pelamar program Beasiswa Tesis dan 47 tahun
untuk pelamar program Beasiswa Disertasi
c. Lulusan Program Studi
1. Perguruan tinggi dalam negeri yang
terakreditasi oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi atau lulusan
Perguruan Tinggi Kedinasan yang diakui
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oleh Pemerintah Indonesia.

d.

e.

f.

g.

2. Perguruan tinggi di luar negeri yang
berkategori baik sesuai daftar pada
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum
adalah
1. 3,00, pada skala 4, untuk lulusan Sarjana/
Sarjana Terapan yang akan mengambil
Beasiswa Tesis
2. 3,25, pada skala 4, untuk lulusan Magister/
Magister Terapan yang akan mengambil
Beasiswa Disertasi
Dinyatakan lulus seminar proposal oleh
pimpinan
program
pascasarjana
atau
keterangan lain yang sejenis
Judul penelitian dan bidang kajian yang bersifat
strategis sesuai dengan visi dan misi LPDP dan
bidang ilmu yang menjadi fokus LPDP yaitu
teknik, sains, pertanian, kedokteran, akuntansi
dan keuangan, ekonomi, hukum, agama, sosial,
budaya/ bahasa dan lain-lain yang disetujui
Tidak sedang dan tidak akan menerima bantuan
beasiswa tesis dan disertasi dari sumber lain

baik dalam negeri maupun luar negeri.
h. Mendapat rekomendasi dari unsur pimpinan
Pascasarjana atau Fakultas
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Mekanisme
Pengajuan
Pelamar harus mengisi formulir pendaftaran yang
tersedia melalui formulir online di laman LPDP
www.lpdp.depkeu.go.id dengan melampirkan
a. Proposal tesis dan/ atau disertasi yang sudah
disetujui oleh pembimbing atau promotor
b. Transkrip nilai akhir seluruh mata kuliah
c. Essay tidak lebih 3 halaman (A4) yang
menguraikan tentang peranan penerima
beasiswa dalam upayanya untuk
1. meningkatkan daya saing/ nilai tambah
produk dan/ atau jasa nasional, dan/ atau
2. menyelesaikan permasalahan masyarakat
dan bangsa, dan/ atau;
3. memberikan kontribusi bagi pengembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya
d. Rencana Anggaran Belanja sesuai dengan
satuan biaya yang berlaku
Pelamar mengirimkan formulir pendaftaran dan
dokumen lampiran dengan mengunggahnya di
lama LPDP
Komponen Pembiayaan
Besarnya dana beasiswa tesis dan/atau disertasi
didasarkan atas rencana anggaran belanja
sesuai dengan satuan biaya yang berlaku yang
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dilampirkan dalam formulir pendaftaran.
Maksimal besaran dana yang disediakan untuk
masing-masing program adalah sebagai berikut:
Untuk dalam negeri:
Tesis
Tidak menggunakan Laboratorium
Rp. 15.000.000,Menggunakan Laboratorium
Rp. 25.000.000,Disertasi
Tidak Menggunakan Laboratorium
Rp. 60.000.000,Menggunakan Laboratoorium
Rp75.000.000,Untuk luar negeri:
Tesis
Tidak menggunakan Laboratorium
Rp. 30.000.000,Menggunakan Laboratorium
Rp. 50.000.000,Disertasi
Tidak Menggunakan Laboratorium
Rp. 120.000.000,101

Menggunakan Laboratorium
Rp. 150.000.000,Jangka Waktu Pendaftaran dan Proses Seleksi
Pendaftaran BPI untuk Program Tesis dan
Disertasi dibuka sepanjang tahun, dengan proses
seleksi yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu
pada bulan Maret dan September. Untuk periode
pembiayaan:
a. Program beasiswa untuk penyelesaian tesis di
dalam maupun luar negeri dibiayai maksimal
selama 12 (dua belas) bulan
b. Program beasiswa untuk penyelesaian disertasi
di dalam maupun luar negeri dibiayai maksimal
selama 24 (dua puluh empat) bulan
3. Beasiswa Afirmasi
Beasiswa Firmasi diperuntukkan bagi siswa yang
berada di daerah tertinggal. Indonesia masih
menghadapi masalah pembangunan yang belum
merata di setiap wilayah. Salah satu sebabnya,
sebaran SDM berpendidikan tinggi belum merata.
Untuk memeratakan pembangunan, diperlukan
upaya khusus untuk meningkatkan kualitas SDM
di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Perhatian khusus juga diberikan bagi putra-putri
Indonesia yang telah berjasa mengharumkan
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nama bangsa dalam berbagai kompetisi ditingkat
Internasional tetapi tidak mampu melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, LPDP
mengeluarkan kebijakan Beasiswa Pendidikan
Indonesia (BPI) Program Afirmasi untuk kelompok
masyarakat yang membutuhkan perlakuan
khusus. Dengan adanya beasiswa afirmasi ini,
diharapkan putra-putri terbaik dari kelompok
masyarakat tersebut dapat mengikuti studi pada
Program Magister atau Doktor dalam beberapa
bidang keilmuan, baik di perguruan tinggi dalam
negeri maupun perguruan tinggi luar negeri.
Sasaran
a. Warga negara dari kelompok masyarakat yang
berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar,
Tertinggal)
1. Daerah
perbatasan:
yaitu
wilayah
kabupaten/kota yang secara geografis dan
demografis berbatasan langsung dengan
negara tetangga dan/atau laut lepas.
Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan
perbatasan darat dan laut, yang tersebar
secara luas dengan tipologi yang beragam,
mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau
kecil terdepan (terluar)
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2. Daerah tertinggal; yaitu daerah dengan
pencapaian pembangunan yang rendah dan
diperhitungkan memiliki indeks kemajuan
pembangunan ekonomi dan sumberdaya
manusia di bawah rata-rata indeks nasional
b. Alumni penerima Bidikmisi dan kelompok
masyarakat berprestasi dari keluarga miskin
yang memiliki IPK Minimal 3,50
c. Kelompok masyarakat yang telah berjasa
membawa nama Bangsa Indonesia dalam
bidang Olimpiade Sains dan Teknologi, olah
raga dan seni/ budaya di tingkat Nasional/
Internasional
Persyaratan Pendaftar
a. Persyaratan Umum
1. Warga negara Indonesia yang ditunjukkan
dengan dokumen yang relevan
2. Lulus dari
a. Perguruan Tinggi di dalam negeri yang
terakreditasi oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi atau
Perguruan Tinggi Kedinasan
b. Perguruan Tinggi di luar negeri yang
terdaftar pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
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3. Memilih program studi dan/atau perguruan
4.

5.

6.

7.

tinggi yang disetujui oleh LPDP
Bersedia menyelesaikan studi maksimal
2 (dua) tahun/ sesuai masa studi yang
berlaku untuk program Magister dan
maksimal 4 (empat) tahun/ sesuai masa
studi yang berlaku untuk program Doktor.
Kecuali yang hanya memperoleh dana
tambahan menyesuiakan sisa masa
perkuliahan
Menandatangani Surat Pernyataan
a. tidak pernah terlibat tindakan
melanggar hukum
b. tidak pernah terlibat dalam tindak
pelanggaran kode etik akademik,
c. tidak sedang atau akan menerima
beasiswa dari sumber lain,
d. sanggup menyelesaikan studi tepat
waktu
Bersedia membuat dan mengirimkan
laporan perkembangan studi setiap 3 (tiga)
bulan sekali, selama masa perkuliahan.
Menulis sebuah essay (500 sampai 700
kata) dengan judul “Apa yang akan Saya

Lakukan untuk Daerah/Lembaga/Instansi/
Profesi Saya Setelah Lulus”
b. Persyaratan Khusus
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1. Kelompok Masyarakat Daerah Perbatasan
dan Tertinggal
a. Diutamakan bagi mereka yang
menamatkan pendidikan dasar
dan menengah di daerah asal yang
dibuktikan dengan ijazah
b. Sanggup mengabdi untuk kepentingan
bangsa Indonesia, atau sanggup
kembali mengabdi ke daerah asa
c. Mendapatkan rekomendasi dari
Perguruan Tinggi/ Pemda/ Tokoh
Masyarakat/ Tokoh Agama/ Tokoh Adat
d. Sanggup mengikuti program persiapan
selama maksimal 12 bulan bagi yang
belum memenuhi persyaratan minimal
masuk perguruan tinggi tujuan
e. Apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk studi ke Perguruan Tinggi
luar negeri bersedia ditempatkan di
Perguruan Tinggi dalam negeri yang
direkomendasikan LPDP
f. Bersedia dikembalikan ke daerah
asal apabila peserta dinyatakan gagal
menyelesaikan studi
g. Usia maksimum bagi pelamar beasiswa
pada saat penutupan pendaftaran
adalah 40 (empat puluh) tahun untuk
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program Magister, dan 45 tahun untuk
program Doktor.
h. Memenuhi persyaratah akademik
sebagaimana berikut:
Program Magister
(a) Sedang aktif menyelesaikan
program Sarjana/ Sarjana Terapan
dan telah menyelesaikan sekurangkurangnya 120 SKS dalam masa studi
maksimal tahun ke-4 atau telah lulus
Sarjana/ Sarjana Terapan
(b) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) minimum 2,75 pada skala 4,00
atau yang sederajat pada skala lainnya
(c) Memiliki kemampuan bahasa
Inggris dasar yang ditunjukkan dengan
sertifikat kursus Bahasa Inggris atau
hasil tes Bahasa Inggris
Program Doktor:
(a) Telah menyelesaikan program
Magister/ Magister terapan;
(b) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) minimum 2,85 pada skala 4,00
atau yang sederajat pada skala lainnya;
(c) Memiliki kemampuan bahasa
Inggris dasar yang ditunjukkan dengan
sertifikat kursus Bahasa Inggris atau
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hasil tes Bahasa Inggris.
(d) Menyerahkan ringkasan proposal
penelitian.
2. Putra-putri yang berjasa mengharumkan
nama baik bangsa Indonesia.
a. Sanggup mengabdi untuk kepentingan
bangsa dan Negara Indonesia
b. Mendapatkan Surat Izin dari atasan bagi
yang sedang bekerja
c. Menunjukkan bukti prestasi/jasa yang
mengharumkan nama baik bangsa
Indonesia sesuai bidangnya
d. Usia maksimum bagi pelamar beasiswa
pada saat penutupan pendaftaran
adalah 40 (empat puluh) tahun untuk
proggam Magister, dan 45 tahun
duntuk program Doktor
e. Memenuhi persyaratan akademik
sebagaimana berikut:
Program Magister:
(1) Telah menyelesaikan program
Sarjana/ Sarjana Terapan;
(2) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) minimum 2,75 pada skala 4 atau
yang sederajat pada skala lainnya;
(3) Menulis rencana studi bagi program
Magister, yaitu menulis jadwal
108

sementara rencana perkuliahan dan
jumlah SKS yang akan diambil setiap
semester, dari semester pertama
hingga selesai serta rencana tesis
(maksimal 500 – 700 kata);
(4) Memiliki kemampuan penguasaan
bahasa Inggris, yang ditunjukan dengan
dokumen TOEFL atau yang setara,
dengan skor sekurang-kurangnya:
(a) TOEFL ITP minimal 500 atau yang
setara untuk studi di
perguruan tinggi dalam negeri
(b) Untuk studi program magister
di luar negeri, skor minimal: TOEFL
IBT® 79/ IELTS™ 6,5/TOEIC® 750.
(c) Butir a) dan b) dikecualikan
bagi mereka yang menyelesaikan
pendidikan tinggi dari negara:
Amerika Serikat, Inggris, Irlandia,
Australia, Selandia Baru atau
Kanada. Duplikat ijasah digunakan
sebagai pengganti persyaratan
TOEFL, dengan masa berlaku 2 (dua)
tahun sejak ijasah diterbitkan.
(d) Untuk studi program magister
di luar negeri pada perguruan
tinggi yang bahasa pengantar
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akademiknya non Inggris, dapat
menyesuaikan dengan persyaratan
kemampuan bahasa yang berlaku
(daftar persyaratan minimal
kompetensi bahasa asing selain
Bahasa Inggris terlampir)
Program Doktor
(1) Telah menyelesaikan program
Magister/ Magister terapan;
(2) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) minimum 2,85 pada skala 4 atau
yang sederajat pada skala lainnya;
(3) Menyerahkan ringkasan proposal
penelitian;
(4) Memiliki kemampuan penguasaan
bahasa Inggris, yang ditunjukan dengan
dokumen TOEFL atau yang setara,
dengan skor sekurang-kurangnya:
(a) Untuk studi program doktor di
dalam negeri, skor minimal: TOEFL
ITP® 500/iBT® 61/IELTS™
6,0/TOEIC® 600,
(b) Untuk studi program doktor di
luar negeri, skor minimal: TOEFL
iBT® 79/ IELTS™ 6,5/TOEIC® 750,
(c) Butir a) dan b) dikecualikan
bagi mereka yang menyelesaikan
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pendidikan tinggi dari negara:
Amerika Serikat, Inggris, Irlandia,
Australia, Selandia Baru atau
Kanada. Duplikat ijasah digunakan
sebagai pengganti persyaratan
TOEFL, dengan masa berlaku 2 (dua)
tahun sejak ijasah diterbitkan,
(d) Untuk studi program magister
di luar negeri pada perguruan
tinggi yang bahasa pengantar
akademiknya non Inggris, dapat
menyesuaikan dengan persyaratan
kemampuan bahasa yang berlaku
(daftar persyaratan minimal
kompetensi bahasa asing selain
Bahasa Inggris terlampir).
Waktu dan Cara Pendaftaran
1. Waktu Pendaftaran
Pendaftaran BPI Program Afirmasi LPDP
program Magister dan Doktor dibuka
sepanjang tahun,
dengan proses seleksi yang dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan dan
jumlah pendaftar
2. Cara Pendaftaran
Pendaftaran calon peserta dapat dilakukan
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melalui cara:
a. Mendaftarkan diri dengan mengisi formulir
dan mengirimkan berkas pendaftaran ke LPDP
dengan alamat Gedung A.A Maramis II Lantai
2, Jalan Lapangan Banteng Timur No.1 Jakarta
Pusat 10710, Kotak Pos 1139 atau melalui
email lpdp.afirmasi@depkeu.go.id dan lpdp.
afirmasi@gmail.com
b. LPDP mengundang calon peserta yang
dianggap memenuhi persyaratan untuk
mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi
sebagai calon penerima Program Beasiswa
Pendidikan Indonesia Jalur Afirmasi melalui
kerjasama perguruan tinggi/
c. Segala bentuk pertanyaan mengenai BPI
Program Afirmasi dapat disampaikan melalui
email cso.lpdp@kemenkeu.go.id atau pun
melalui telepon di nomor (021)3846474.
4. Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis
Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis
adalah program beasiswa yang dibiayai oleh
pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan
dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut
pada program spesialis di perguruan tinggi di
dalam negeri.
Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung
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ketersediaan sumber daya manusia Indonesia
yang berpendidikan dan berkualitas serta
memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan
mempunyai visi masa depan bangsa yang kuat
sebagai pemimpin Indonesia masa depan.
Komitmen LPDP tersebut diwujudkan melalui
pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk
beasiswa kepada masyarakat untuk studi lanjut
pada program spesialis kedokteran di perguruan
tinggi unggulan baik di dalam negeri bagi yang
memenuhi kualifikasi LPDP.
Sasaran pelamar Beasiswa Pendidikan Dokter
Spesialis adalah Warga Negara Indonesia (WNI)
yang mempunyai kemampuan akademik yang
unggul dan jiwa kepemimpinan yang kuat serta
berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut
pada program spesialis kedokteran di perguruan
tinggi tujuan LPDP.
Adapun bidang ilmu Beasiswa Pendidikan Dokter
Spesialis, sesuai prioritasnya, adalah sebagai
berikut:
- Spesialis Obstetri & Ginekologi
- Spesialis Anak
- Spesialis Penyakit Dalam
- Spesialis Gizi Klinik
- Spesialis Anastesiologi
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Persyaratan Pendaftar
Persyaratan bagi pelamar Beasiswa Pendidikan
Dokter Spesialis dijabarkan dalam persyaratan
umum dan persyaratan khusus berikut:
Persyaratan Umum
Pelamar beasiswa untuk studi lanjut pada
program pendidikan dokter spesialis adalah
mereka yang memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
• Warga Negara Indonesia
• Mempunyai jiwa kepemimpinan, integritas,
idealisme dan nasionalisme
• Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
• Bersedia menandatangani surat pernyataan
yang menyatakan bahwa pelamar
• Tidak sedang menerima/akan menerima
beasiswa dari sumber lain
• Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/
tindakan yang melanggar hukum
• Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/
tindakan yang melanggar kode etik Akademik
• Selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa
Indonesia
• Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia
• Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang
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ditetapkan LPDP
• Telah mendapatkan izin dari atasan bagi yang
sedang bekerja
• Telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh
masyarakat bagi yang belum/tidak sedang
bekerja, atau rekomendasi dari atasan bagi yang
sedang bekerja
• Memilih program spesialisasi dokter dan
perguruan tinggi yang sesuai dengan ketentuan
LPDP
• Menulis esai dengan tema “Peranku Bagi
Indonesia” dan “Sukses Terbesar Dalam Hidupku”
Persyaratan Khusus
Pelamar beasiswa untuk studi lanjut program
pendidikan dokter spesialis adalah mereka yang
memenuhi ketentuan berikut ini :
• Usia maksimum pada saat wawancara maksimal
35 tahun;
• Skor TOEFL ITP 500 / IELTS 6,0 / TOEIC 600 atau
lainnya yang setara;
• Dokter yang memiliki Surat Tanda Regristasi
(STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI);
• Minimal rata-rata IPK 3,0 untuk gabungan IPK
sarjana dan profesi;
• Sanggup menyelesaikan studi program
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pendidikan dokter spesialis sesuai masa studi
yang berlaku;
• Memiliki Surat Tanda Diterima (Letter of
Acceptance di perguruan tinggi tujuan dengan
status tanpa persyaratan (Unconditional) (jika
ada).
Komponen Pembiayaan
Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan
studi lanjut pada program pendidikan dokter
spesialis tersebut diberikan bantuan dana
pendidikan yang meliputi beberapa komponen
berikut:
Biaya Pendidikan
• Pendaftaran (at cost)
• SPP, termasuk matrikulasi non bahasa, Bantuan
Operasional Pendidikan, Penyelenggaraan di
Rumah Sakit Pendidikan, Pelatihan Kursus Wajib,
Karya Ilmiah, Ujian Ketrampilan, Praktikum Klinik,
dan Ujian Nasional (at cost)
• Non – SPP, yang dapat digunakan untuk
tunjangan buku, tesis, seminar, publikasi, wisuda
(paket, per tahun, akumulatif).
Biaya Pendukung
• Transport Keberangkatan dan kepulangan studi
dari asal domisili ke perguruan tinggi tujuan (satu
kali, at cost)
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• Asuransi kesehatan (paket)
• Hidup bulanan/living allowance (paket)
• Tunjangan Keluarga (paket)
• Kedatangan (settlement allowance) (paket)
• Keadaan darurat/force majeure yang disetujui
LPDP
Waktu Pendaftaran
Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Dokter
Spesialis dibuka sepanjang tahun, dengan proses
seleksi yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali
yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan
Desember.
5. Garuda 2045: Indonesia Presidential
Scholarship
Garuda 2045: “Indonesia Presidential Scholarship”
adalah program beasiswa magister & doktor yang
diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP
dengan menggunakan Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh
LPDP bekerjasama dengan pihak Kepresidenan
RI untuk menempuh studi pada perguruan tinggi
terbaik di dunia.
“Indonesia Presidential Scholarship” (IPS)
bertujuan menyiapkan generasi emas Indonesia
melalui SDM yang berkualitas baik sebagai
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pemimpin maupun ilmuwan di berbagai bidang
dalam rangka menyiapkan Indonesia negara
yang maju pada 100 tahun kemerdekaan RI pada
tahun 2045. Melekatnya Lembaga Kepresidenan
dalam program beasiswa ini merupakan wujud
komitmen tertinggi pemerintah Indonesia
terhadap pembangunan sumber daya manusia
Indonesia dalam rangka kejayaan bangsa dan
negara Indonesia.
Persyaratan Pendaftar
• Seluruh Warga Negara Indonesia
• Riwayat kepemimpinan di bidang masingmasing;
• Membuat esai:
(a) Peranku Bagi Indonesia
(b) Sukses Terbesar Dalam Hidupku
(c) Perencanaan karier
(d)Pengabdian pascastudi
• Telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh
atau pakar di bidangnya/pimpinan di unit kerjanya
• Usia maksimal 40 tahun (S2) & 45 tahun (S3);
• Mempunyai LoA dari kampus yang
direferensikan LPDP atau memiliki kecakapan
akademis dan bahasa asing yang baik
(ditunjukkan oleh IPK dan TOEFL/IELTS).
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Komponen Pembiayaan
Komponen pembiayaan IPS pada dasarnya
sama dengan komponen pembiayaan Beasiswa
Pendidikan Indonesia (BPI) meliputi:
Biaya Pendidikan
a. Pendaftaran (at cost)
b. Tuition fee (termasuk biaya matrikulasi
nonbahasa (at cost))
c. Non-SPP (tunjangan buku, tesis/disertasi,
seminar, publikasi, wisuda)
Biaya Pendukung
a. Transportasi PP (at cost)
b. Asuransi (paket)
c. Visa (at cost)
d. Tunjangan hidup
e. Tunjangan kedatangan
f. Tunjangan keluarga (2 orang)
g. Keadaan darurat
Tambahan pembiayaan IPS
a. biaya pelatihan/short course
b. insentif dana penelitian (analog dengan
peringkat kampus di BPI)
Kuota Pendaftar
Program BPRI akan menerima 100 orang awardee
setiap tahunnya.
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Tahapan Seleksi
Terdapat 3 tahapan seleksi, yaitu:
1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Wawancara
3. Seleksi Tahap Akhir (Psikotes, Medical Checkup, Leadership Project)
Berkas pendaftaran bisa dikirim ke :
Gedung A.A. Maramis II
Lt. 2 Kementerian Keuangan
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1
Jakarta 10710
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Beasiswa Pascasarjana di Arab
Saudi dari King Fahd University of
Petroleum & Minerals
Kuliah ke luar negeri ternyata tidak hanya bisa
dijalani di negara-negara Eropa atau di kawasan Amerika
Serikat. Memang benar bahwa ada banyak pilihan
beasiswa yang bsia diambil jika tujuan kuliah ke luar
negeri yang diinginkan adalah di negara-negara populer
sebagai tujuan kuliah ke luar negeri seperti Inggris,
Australia, Jerman, Singapura, dll. Namun, hal ini tidak
lantas menutup kesempatan untuk bisa melanjutkan
studi jenjang pendidikan tinggi di kawasan Timur Tengah.
Salah satu ksempatan yang terbuka bagi
mahasiswa Indonesia untuk bisa melanjutkan studi pada
jenjang pascasarjana di kawasan Timur Tengah adalah
sebuah program beasiswa dari sebuah universitas di
bagian timur Saudi Arabia. Adalah King Fahd University of
Petroleum & Minerals di kota Dhahran yang menawarkan
beasiswa penuh pada jenjang pascasarjana mencakup S2
dan S3. Program beasiswa ini dikhususkan untuk pria yang
dalam proses perkuliahan nantinya bahasa pengantar
ang digunakan adalah bahasa Inggris.
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Beasiswa KFUPM ini tentu hanya bisa digunakan
untuk kuliah pascasarjana di KFUPM saja. Akan tetapi
tidak perlu khawatir karena ada total 32 program studi
yang bisa diambil ketika menggunakan beasiswa ini.
Berikut ini adalah bidang studi yang bisa dipilih untuk
studi pascasarjana di KFUPM dengan beasiswa penuh
yang ditawarkan:
• Aerospace Engineering – M.Sc
• Applied Statistics – M.Sc
• Architectural Engineering – M.Sc., M.Engg.
• Business Administration – M.B.A., Exec. M.B.A.
• Chemical Engineering – M.Sc., Ph.D.
• Chemistry – M.Sc., Ph.D.
• City & Regional Planning – Master
• Civil Engineering – M.Sc., M.Engg., Ph.D.
• Computer Engineering – M.Sc., Ph.D.
• Computer Networks – M.Sc.
• Computer Science – M.Sc.
• Computer Science & Engineering – Ph.D.
• Construction Engineering & Management – M.Sc.,
M.Engg.
• Electrical Engineering – M.Sc., Ph.D.
• Engineering Management – Master
• Environmental Science – M.Sc.
•
•
•
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Geology – M.Sc., Master, Ph.D.
Geophysics – M.Sc., Master
Industrial & Systems Engineering – M.Sc., Ph.D.

•

Life Sciences – M.Sc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material Science & Engineering – M.Sc.
Mathematics – M.Sc., Ph.D.
Mechanical Engineering – M.Sc., Ph.D.
Medical Physics – Master
Oil & Gas Surface Facilities – Master
Petroleum Engineering – M.Sc., Ph.D.
Physics – M.Sc., Ph.D.
Supply Chain Management – Master
System & Control Engineering – M.Sc., Ph.D.
Telecommunication Engineering – M.Sc.
Software Engineering – M.Sc.
Security & Information Assurance – M.Sc.

Keseluruhan program yang bisa dipilih tersebut
didukukung oleh College yang dimiliki KFUPM dalam
proses perkuliahannya yaitu antara lain:
• College of Sciences
• College of Environmental Design
• College of Industrial Management
• College of Computer Science and Engineering
• College of Engineering Sciences and Applied
Engineering
Cakupan Beasiswa
Berbagai hal yang mebutuhkan biaya selama masa
studi di KFUPM dan akan ditanggung sepenuhnya oleh
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beasiswa ini karena memang statusnya sebagai sebuah
beasiswa penuh. Selain berbagai biaya beasiswa ini
juga akan menjamin penerimanya untuk mendapatkan
berbagai fasilitas serta kemudahan. Berbagai biaya dan
hal tersebut antara lain:
• Biaya kuliah penuh
• Tunjangan hidup bulanan
• Tempat tinggal dengan AC
• Layanan berobat gratis
• Buku-buku untuk kuliah
• Subsidi makanan di kantin universitas
• Kesempatan berpartisipasi dalam berbagai
penelitian serta penulisan buku bersama fakultas
universitas
• Pelaksanaan
proyek-proyek
yang
didanai
universitas
• Tiket pesawat PP ke Indonesia setiap tahun pada
saat periode Summer Vacation
• Transportasi kampus berupa bis
• Tunjangan kedatangan pertama kali sebesar 1800
SAR
• Berbagai fasilitas olahraga dan hiburan seperti
kolam renang, gym, lapangan badminton,
lapangan futsal, lapangan basket, arena tenis
meja, lapangan voli, dll
Beasiswa hanya akan diberikan selama masa studi
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dengan standar masa studi untuk S2 adalah 5 bulan dan
untuk S3 adalah 8 bulan ditambah toleransi tambahan 1
semester jika ternyata studi yang diambil belum selesai.
Persyaratan Beasiswa
Kaitannya dengan persyaratan, yang akan dibahas
adalah dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan
untuk proses pengajuan beasiswa ini. Beberapa dokumen
yang harus disiapkan untuk proses pengajuan beasiswa
ini antara lain:
• Scan paspor
• Transkrip nilai resmi dari jenjang terakhir yang
sudah ditempuh (S1 untuk studi S2, S1 & S2 untuk
studi S3) dengan IPK minimal 3,00 dalam skalao
4,00 dimana mahasiswa yang masih menjalani
kuliah namun hampir selesai juga bisa ikut
mendaftar dengan meminta transkrip terakhir
• Surat rekomendasi sebanyak 3 buah dari pemberi
referensi akademik yang harus dikumpulkan
menggunakan Sistem Rekomendasi Online
setelah pemohon mengumpulkan Formulir
Pendaftaran Online lengkap dengan nama dan
alamat email dari para pemberi referensi tersebut
yang nantinya akan diundang secara langsung
oleh KFUPM melalui email untuk mengumpulkan
•

surat referensi mereka
Statement of Purpose yang berupa 1 halaman
essay berisikan tentang tujuan akhir dari penelitian
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yang nantinya akan dilakukan di KFUPM
•
•
•
•

Hasil tes GMAT yang wajib bagi pemohon untuk
studi MBA
Sertifikat TOEFL/IELTS
Skor GRE untuk pemohon studi Teknin dan Sains
Ijazah terakhir jika telah diterima

Seluruh dokumen tersebut harus dalam bahasa
Inggris dimana jika bahasa aslinya bukan bahasa Inggris
bisa diterjemahkan menggunakan jasa penerjemah
tersumpah. Dalam proses pendaftarannya hanya
dibutuhkan 5 dokumen teratas dari daftar tersebut
yang harus dikirimkan dalam format PDF dengan ukuran
maksimal 1 dokumen adalah 2 MB. Selebihnya untk 3
dokumen terakhir memang tidak akan mempengaruhi
proses seleksi namun harus disiapkan karena pihak
universitas dapat memintanya sewaktu-waktu untuk
keperluan administrasi.
Prosedur Pendaftaran Beasiswa
Ada 2 pilihan untuk mulai studi di KFUPM yaitu
Fall Semester dan Spring Semester yang jika di Indonesia
hanya dikenal dengan Semester Ganjil dan Semester
Genap. Pendaftaran untuk beasiswa KFUPM dengan
studi yang dimulai pada Fall Semester dibuka pada bulan
Februari sedangkan untuk studi yang dimulai pada Spring
Semester dibuka pada bukan September.
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Untuk

bisa

mengajukan

permohonan

pada

program beasiswa ini bisa digunakan jalur Assistantship
(S2) atau jalur Lecturership (S3). Jadi ketike mendaftarkan
diri untuk studi pascasarjana di KFUPM calon mahasiswa
bisa sekaligus mengajukan permohonan untuk menjadi
Research Assistant untuk S2 atau Lecturer-B untuk
S3. Kedua posisi tersebut adalah staf universitas
yang mempunyai tanggung jawab untuk membantu
jalannyaoperasional universitas atau departemendepartemen dalam universitas.
Ketika menjalanai posisi tersebut biasanya halhal yang ditugaskan seperti mengajar untuk program
S1, mengawasi ujian universitas, menyelesaikan tugas
administrasi, dll. Intinya adalah adanya hubungan timbal
balik melalui kontrak sebagai Research Assistant atau
Lecturer-B sebagai ganti dari beasiswa yang diberikan
oleh KFUPM ini. Hampir semua mahasiswa S2 dan S3 dari
luar kawasan Arab Saudi menjalani studi mereka sambil
menjadi Research Assistant atau Lecturer-B di KFUPM.
Proses pendaftaran secara online bisa dilakukan
di
http://ssbweb.kfupm.edu.sa/PROD8/bwskalog.P_
DispLoginNon dengan panduan lengkap untuk melakukan
prosedur pendaftaran bsia diakses di https://www.
facebook.com/notes/rama-rizana/panduan-singkataplikasi-di-kfupm/10151232706346269. Pengumuman
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hasil akhir dari seleksi beasiswa ini nantinya akan
diinformasikan melalui email pribadi yang digunakan
selama proses pendaftaran dan juga ditampilkan di
website resmi KFUPM (http://www.kfupm.edu.sa/
default.aspx).
Kontak dan Informasi
Jika diperlukan kontak untuk informasi tambahan
seputar KFUPM dan beasiswa yang ditawarkan maka bisa
dengan menghubungi kontak berikut:
King fahd University of Petroleum & Minerals
Dhahran, 31261, Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 (3) 860 0000
Email: info@kfupm.edu.sa
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Beasiswa S2 di University of Pavia
(Italia) dan Unversity of Hull
(Inggris)
Lulusan S1 dari Indonesia ada cukup banyak yang
menginginkan untuk mengambil studi lanjutan di jenjang
S2. Berbagai pilihan memang terbuka baik itu untuk studi
di luar negeri atau studi di dalam negeri. Salah satu hal
yang sering menjadi pertimbangan cukup serius adalah
segi biaya. Hal ini sangat wajar karena studi S2 memang
membutuhkan biaya lebih banyak dibanding studi S1.
Oleh karena itu salah satu cara yang disarankan untuk
bisa membiayai studi S2 adalah dengan mencari bantuan
program beasiswa. Berikut ini ada 2 beasiswa untuk
studi S2 di Italia dan Inggris. Salah satunya mungkin bisa
dijadikan pilihan beasiswa S2 di luar negeri.
Beasiswa S2 di University of Pavia, Italia
University of Pavia juga dikenal dengan sebutan
UNIPV yang lokasinya ada di Pavia, Lombardy, Italia.
Universitas ini didirikan pada tahun 1316 yang
menandakan bahwa sampai saat ini pengalamannya
sudah sangat banyak dalam dunia pendidikan dan
menghasilkan banyak sekali lulusan berkualitas. Pihak
universitas menyediakan program beasiswa dengan nilai
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total EUR 8.000 yang bisa digunakan untuk pembiayaan
studi S2 pada tahun akademik 2016 – 2017. Pembiayaan
yang ditanggung oleh beasiswa ini mencakup visa dan
juga transportasi pergi pulang ke Italia untuk satu kali.
Program beasiswa ini ditawarkan oleh University
of Pavia melalui Fund for Cooperation & Knowledge atau
skema FC&K. Program beasiswa ini hanya disediakan
untuk 3 jenis program master saja di University of Pavia.
Program – program master yang didukung oleh beasiswa
ini adalah program – rogram yang menggunakan bahasa
Inggris mencakup Electronic Engineering, Computer
Engineering, dan Industrial Automation Engineering.
Persyaratan dan Dokumen Pendaftaran
Beasiswa dari University of Pavia ini memiliki
persyaratan yang tentunya harus dipenuhi pemohon
agar bisa dipertimbangkan sebagai penerima beasiswa
ini nantinya. Persyaratannya meliputi:
• Berasal dari negara berkembang dengan
pendapatan ekonomi menegnagh ke bawah
• Lahir paling lama pada tanggal 1 Januari 1981
Selain persyaratan tersebut ada juga berbagai
dokumen yang wajib disertakan dalam proses pendaftaran
untuk keperluan seleksi. Dokumen-dokumen tersebut
mencakup:
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•

•
•

•

•

•

•

Formulir pendaftaran yang sudah diisi dengan
bahasa Inggris lalu dicetak dan ditandatangani
serta dilengkapi foto ukuran paspor serta
alamat kontak Skype. Formulirnya bisa diunduh
http://www.unipv.eu/site/en/home/fees-andfunding/fund-for-cooperation-and-knowledge/
documento24418.html yang setelah diisi dan
dilengkapi harus discan lagi. File terakhirnya harus
1 file pdf dengan ukuran maksimal 5MB dengan
format penamaan “nama belakang (titik) nama
depan”.
Motivation letter dalam bahasa Inggris
Transkrip nilai dalam bahasa Inggris atau bisa juga
diterjemahkan ke bahasa Italia oleh pihak yang
berwenang
Surat referensi terbaru dengan tanggal penulisan
setelah 27 April 2016 lengkap dengan tanda
tangan profesor dari universitas yang menerbitkan
surat tersebut
CV terbaru dalam bahasa Inggris yang ditulis
menggunakan format Eropa seperti tercantum di
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
Surat keterangan sehat yang dikeluarkan setelah
tanggal 27 April 2016 dalam bahasa Inggris atau
bisa juga diterjemahkan ke bahasa Italia oleh pihak
yang berwenang
Salinan paspor yang berlaku atau dokumen
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identitas diri seperti KTP
Pendaftaran
Pengajuan program beasiswa ini terpisah dengan
pendaftaran studi S2 di University of Pavia. Jadi pemohon
beasiswa ini harus mendaftarkan diri dulu ke program S2
yang didukung oleh beasiswa ini. Pendaftaran proggram
studi S2 bisa dilakukan di http://www.unipv.eu/site/en/
home.html. Untuk pengajuan permohonan beasiswa ini
bisa dilakukan dengan mengirimkan dokumen – dokumen
yang diperlukan termasuk formulir pendaftaran tadi ke
email fund.cooperation@unipv.it. Dokumen – dokumen
tersebut harus sudah diterima oleh pihak universitas
maksimal tanggal 27 Mei 2016. Pengumuman hasil seleksi
beasiswa ini akan ditampilkan pada bulan Juni 2016.
Beasiswa S2 di University of Hull, Inggris
University of Hull adalah sebuah universitas yang
lokasinya ada di Kingston, Yorkshire, Inggris. Setiap
tahun universitas ini menyediakan sebuah program
beasiswa untuk mahasiswa Internasional dari luar
kawasan Uni Eropa. Progra ini bernama International
Office Postgraduate Scholarship. Beasiswa ini akan
menanggung penuh biaya pendidikan studi S2 di
University of Hull selama 1 tahun. Akan tetapi memang
untuk biaya hidup masih harus disiapkan sendiri atau
mencari sumber bantuan dana yang lainnya.
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Dengan adanya beasiswa ini maka paling tidak
hanya tinggal biaya hidup saja yang disiapkan untuk bisa
melanjutkan kuliah S2 di luar negeri. Tidak perlu lagi
ada pertimbangan yang berlarut-larut mengenai biaya
ketika hendak mengambil studi S2 apalagi di luar negeri.
Program beasiswa ini mencakup program – program studi
S2 yang cukup banyak diantaranta ada ilmu komputer,
teknik kimia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya.
Persyaratann dan Pendaftaran
Berikut ini adalah hal – hal yang menjadi persyaratan
dari beasiswa ini. Hal – hal berikut ini wajib diperhatikan
dan dipenuhi agar permohonan yang diajukan untuk
beasiswa ini bisa dipertimbangkan.
• Memiliki gelar sarjana dengan IPK minimum 3.33
• Memenuhi kriteria persyaratan penguasaan
bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor IELTS
6.5
• Sudah mengajukan formulir pendaftaran program
S2 sebelum mengajukan permohonan beasiswa
• Sudah membaca, memahami, dan menyetujui
syarat dan ketentuan dari beasiswa ini seperti yang
tercantum dalam formulir pendaftaran beasiswa
Formulir pendaftaran untuk beasiswa ini bisa diakses
secara online di https://hullinternational.formstack.com/
forms/hullinternationa_pg_scholarship_16_17.
Dalam
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formulir tersebut pemohon harus bisa menjelaskan
dengan jelas dan meyakinkan alasan kenapa pemohon
harus dipertimbangkan sebagai penerima beasiswa ini
nantinya. Pengajuan beasiswa ini bisa dilakukan paling
lambat hingga tanggal 30 Juni 2016. Informasi lebih lanjut
mengenai beasiswa ini ada di http://www2.hull.ac.uk/
student/money/scholarshipsandbursaries/international/
internationalpg.aspx.
Beasiswa STAR (State Accountabiity Revitalization)
dari BPKP untuk PNS
Saat ini memang benad bahwa ada banyak sekali
pilihan beasiswa yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai
studi lanjutan daam berbagai jenjang dan bidang. Salah
satunya adalah beasiswa khusus yang ditawarkan utuk
PNS di Indonesia. Luar biasa bukan? Bahkan untuk PNS ada
beasiswa khusus yang ditawarkan. Beasiswa ini diberikan
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Melalui skema Program Beasiswa S1/D-IV dan S2
Kekhususan Akuntansi Pemerintahan atau pengawasan
Keuangan Negara, beasiswa ini ditawarkan pada PNS
yang secara khusus bekerja pada bidang Akuntansi.
Beasiswa ini merupakan bagian dari STAR Project
yang pada dasarnya adalah sebuah kegiatan yang
dimulai oleh Pemerintah Indonesia guna mendukung
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sepenuhnya reformasi pada manajemen keuangan serta
audit sektor publik di Indonesia. Pendanaan dari program
ini sendiri berasal dari pinjaman dari Asian Development
Bank. Beasiswa ini diadakan dengan tujuan utama
engembangkan kompetensi dari sumber daya manusia
pada bagian pengelolaan keuangan serta pengawasan
pemerintahan. Cakupan dari program beasiswa ini
meliputi:
• Biaya pendidikan penuh
• Biaya hidup dan juga operasional
• Biaya buku untuk keperluan studi
• Biaya riset studi itu sendiri.
Kemudian dalam pemberiannya, beasiswa ini tentu
mempunyai target agar nantinya hasil akhir yang muncul
memang sudah sesuai targetnya yaitu guna mencapai
peningkatan kapasitas serta kemampuan pengelolaan
keuangan dan juga jemampuan yang handal untuk
melakukan audit intern pada lingkup pemerintahan. Jadi
beasiswa ini hanya diperuntukkan bagi:
• Staf pengelola keuangan dan internal auditor dari
pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga
• Perguruan Tinggi Negeri yang mengadakan
program Kekhususan S1 dan juga S2 Akuntansi
Pemerintahan atau pengawasan Keuangan Negara
Dalam pelaksanaannya beasiswa ini didukung
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oleh beberapa universitas yang ada di Indonesia dimana
memang universitas-universitas tersebut menawarkan
program studi sesuai dengan beasiswa ini. Berikut ini
adalah daftar universitasnya:
• Universitas Indonesia
• Universitas Padjajaran
• Universitas Gajah Mada
• Universitas Diponegoro
• Universitas Airlangga
• Universitas Brawijaya
• Universitas Syiah Kuala
• Universitas Sebelas Maret
• Universitas Sumatera Utara
• Universitas Udayana
• Universitas Mataram
• Universitas Hassanudin
• Universitas Andalas
• Universitas Sam Ratulangi
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi
untuk mendpatkan beasiswa ini guna melanjutkan studi
jenjang S1:
• Usia maksimal 37 tahun
•
•
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Diajukan dan dicalonkan oleh Kementerian/
Lembaga atau Pemda
PNS yang bekerja sebagai APIP dan mengelola

keuangan di instansi tempatnya bekerja
•
•
•

•

•
•

Sudah diangakt menjadi PNS minimal selama 1
tahun
Pangkat serendah-rendahnya Pengatur (II/c)
Mempunyai Ijazah D3 atau yang setara jenjang
itu dengan bidang Akuntansi/Bisnis/Ekonomi
Perusahaan/Perpajakan/Manajemen Keuangan
Bersedia untuk bekerja setelah selesai studi selama
minimal 2 tahun sebagai PKN-APIP di instansi asal
yang dituliskan pada Surat Pernyataan
Lulus seleksi administrasi dan akademis dari
universitas tujuan
Ditetapkan dan juga diumumkan sebagai peserta
proggram beasiswa ini oleh BPKP

Selanjutnya berikut ini adalah hal-hal yang menjadi
persyaratan dari program beasiswa ini untuk jenjang S2:
• Usia maksimal 42 tahun
• Diajukan dan dicalonkan oleh Kementerian/
Lembaga atau Pemda
• PNS yang bekerja sebagai APIP dan mengelola
keuangan di instansi tempatnya bekerja
• Sudah diangakt menjadi PNS minimal selama 1
tahun
•
•

Pangkat minimal Penata Muda (III/a)
Mempunyai ijazah S1 atau yang setara dengan
bidang yang diutamakan adalah Ekonomi/
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Akuntansi
•

Bersedia untuk bekerja setelah selesai studi selama
minimal 2 tahun sebagai PKN-APIP di instansi asal
yang dituliskan pada Surat Pernyataan
• Lulus seleksi administrasi dan akademis dari
universitas tujuan
• Ditetapkan dan juga diumumkan sebagai peserta
proggram beasiswa ini oleh BPKP
Skema Pendaftaran
Setelah mengetahui cakupan beasiswa ini lengkap
dengan persyaratannya, berikut ini adalah skema
prosedur pendaftaran dari beasiswa ini yang wajib
diperhatikan dengan seksama untuk kemudian diikuti:
• Pemohon mengajukan minat untuk beasiswa ini
kepada Pengelola Kepegawaian di Kementerian/
Lembaga atau pemda
• Seleksi administrasi dilakukan oleh Pengelola
Kepegawaian berdasarkan persyaratan dari
beasiswa ini
• Pengelola Kepegawaian memberikan Surat
Rekomendasi kepada pemohon yang sudah
memenuhi persyaratan beasiswa ini
• Pemohon melakukan pendaftaran untuk beasiswa
ini secara online di http://star.bpkp.go.id/ untuk
kemudian mengunggah dokumen-dokumen data
diri yang terdiri dari:
o Pasfoto 4x6 dengan latar belakang merah
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o Copy ijazah yang sudah dilegalisir

•

•

•
•

o Copy transkrip yang sudah dilegalisir
o Surat Pernyataan Komitmen
o Surat Pernyataan yang Mengizinkan
Pemohon Mengikuti Tugas Belajar langsung
dari atasan setingkat Eselon II
o Copy SK PNS dan Sk pangkat terakhir
o Surat Keterangan Sehat
o Surat Pernyataan untuk Bekerja Kembali
setelah lulus
Ringkasan Hasil Pendaftaran dari website yang
sudah dicetak dan kemudian diserahkan pada saat
mendaftar di Universitas yang dituju
Perguruan Tinggi melakukan tes seleksi
administrasi dan akademis kemudian menyerahkan
hasil seleksi tersebut pada pihak BPKP
Untuk program S2 akan diadakan seleksi
wawancara
Hasil akhir dari BPKP diumumkan

Informasi dan Kontak
Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut
dan lebih jauh mengenai beasiswa ini bisa menghubungi
kontak berikut:
Rina Ramayani
Telepon: (021) 85910031 ext. 0424
Email: rina.ramayani@BPKP.go.id
139

Beasiswa Unggulan Dosen
Indonesia - Luar Negeri (BUDI-LN)
dari Kementerian Riset Teknologi
Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia
Melanjutkan kuliah ke luar negeri bukan semata
hanya keinginan para pelajar saja karena bahkan mereka
yang sudah menjadi dosen juga menginginkan untuk
melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Oleh karena itu tahun ini ada program beasiswa yang
merupakan sebuag sinergi antara Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan dengan Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi yang diberi nama Beasiswa
Unggulan Dosen Indonesia (BUDI). Pada tahun-tahun
sebelumnya beasiswa ini bernama BPP yang diharapkan
dengan pergantian nama dan pihak pengelola maka
penyalurannya akan lebih maksimal dari sebelumnya.
Seperti juga ketika masih menggunakan nama
BPP, beasiswa ini masih ditawarkan dalam dua jenis
yaitu untuk kuliah ke luar negeri bernama BUDI-LN
dan untuk kuliah di dalam negeri bernama BUDI-DN.
Beasiswa ini disediakan bagi dosen-dosen tetap di
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berbagai perguruan tinggi dan universitas di Indonesia
yang terdaftar dan terdata secara nasional serta memiliki
Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Program BUDI-DN
bisa digunakan untuk melanjutkan kuliah di dalam negeri
pada jenjang S2 dan S3 sementara untuk program BUDiLN bisa digunakan untuk melanjutkankuliah di luar negeri
hanya pada jenjang S3. Namun memang perguruan tinggi
atau universitas yang bisa dijadikan pilihan tujuan studi
sudah ditentukan jadi bisa dibilang cukup terbatas.
Beasiswa ini merupakan program beasiswa penuh
dengan pembiayaan yang ditanggung nantinya akan
disesuaikan seperti standar pembiayaan dari beasiswa
LPDP. Pembiayaan yang ditanggung akan mencakup
biaya kuliah, biaya keberangkatan dan kepulangan, biaya
hidup, tunjangan buku, tunjangan keluarga, seminar,
tunjangan tesis atau disertasi, visa, dan juga biaya asuransi
kesehatan. Jika berhasil lolos dan diterima ke perguruan
tinggi atau universitas unggulan maka akan ada juga
tambahan biaya pendaftaran, tunjangan kedatangan,
dan intensif yang akan diberikan oleh pihak penyedia
beasiswa ini.
Persyaratan Beasiswa
Selanjutnya lebih lanjut akan dijelaskan mengenai
beasiswa BUDI-LN saja dimulai dari persyaratan yang
wajib dipenuhi oleh semua pemohon beasiswa ini. Berikut
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ini adalah hal-hal yang menjadi syarat-syaratnya:
1. Dosen tetap di perguruan tinggi dalam lingkup
Kemristekdikti yang sudah memiliki NIDN
2. Sudah mempunyai gelar S2 atau gelar yang setara
sesuai dengan ketentuan dari Kemristekdikti
3. Tidak sedang menjadi mahasiswa aktif pada studi
jenjang S3 khususnya di universitas atau perguruan
tinggi yang dituju
4. Program beasiswa ini bukan untuk mendapatkan
gelar pada jenjang yang sama
5. Sudah mendapatkan LoA tanpa syarat dari
perguruan tinggi atau universitas yang dituju
6. Sudah memiliki rencana penelitian yang juga sudah
disetujui oleh calon promotor dari perguruan
tinggi atau universitas tujuan
7. Usia tidak melebihi 47 tahun ketika mendaftar
8. Pemohon yang sudah menikah dan suami atau
istrinya mempunyai bidang ilmu yang sama tidak
boleh dibimbing oleh promotor yang sama
9. Sudah mendapatkan izin untuk melanjutkan studi
dari pimpinan PTN bagi dosen TN dan dari Kopertis
Wilayah bagi dosen PTS
10. Setelah studi dengan beasiswa ini selesai penerima
beasiswa wajib segera pulang ke Indonesia dan
melanjutkan ikatan dinas di perguruan tinggi atau
universitas tempat mengajar
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Pendaftaran Beasiswa
Setelah mengetahui persyaratan dari program
beasiswa BUDI-LN, berikut ini adalah proses-proses yang
harus dijalankan dan diikuti sebagai pendaftaran dari
beasiswa ini.
1. Melakukan pendaftaran online di website Ditjen
Sumber Daya IPTEK dan DIKTI http://budi.
ristekdikti.go.id dimana pemohon akan diberikan
nomoer pendaftaran dan kata sandi. Kedua hal
tersebut harus diingat oleh pemohon.
2. Melampirkan LoA tanpa syarat yang sdah
didapatkan
3. Melampirkan salinan ijazah serta transkrip nilai S2
yang sudah dilegalisir
4. Melampirkan bukti kemampuan bahasa Inggris
yang bisa salah satu dari TOEFL ITP 550, TOEFLiBT 80, IELTS 6.0, atau TOEIC 650 jika pemohon
akan menempuh studi di negara dengan bahasa
pengantar bahasa Inggris yang berlaku selama 2
tahun setelah dikeluarkan
5. Jika pemohon akan menempuh studi di negara
yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai
bahasa pengantar maka cukup melampirkan
sertifikat bukti kemampuan penggunaan bahasa
Inggris yang berupa salah satu dari TOEFL ITP
500, TOEFL-iBT 65, IELTS 3.5, atau TOEIC 600 yang
berlaku selama 2 tahun setelah dikeluarkan
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6. Khusus mengenai syarat penguasaan bahasa
Inggris, jika di perguruan tinggi atau universitas
tujuan memiliki standar sendiri maka standar dari
universitas atau perguruan tinggi tersebut yang
digunakan.
7. Jika pemohon akan menempuh studi di negara
dengan bahasa pengantar lain selain bahasa
Inggris dan memang diminta melampirkan bukti
sertifikat kemampuan dalam bahasa tersebut
maka wajib juga disertakan dengan masa berlaku
juga 2 tahuns etelah dikeluarkan
8. Melampirkan usulan atau rencana penelitian
dalam bahasa Inggris yang telah didiskusikan dan
disetujui oleh promotor
9. Melampirkan motivation letter dalam bahasa
Inggris maksimal 3 halaman
10. Melampirkan surat izin mengajukan beasiswa dari
pimpinan PTN atau Kopertis Wilayah
11. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang
menerima beasiswa lain
12. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan
untuk kembali pulang ke perguruan tinggi atau
universitas asal di Indonesia untuk melanjutkan
ikatan dinas
13. Melampirkan surat keterangan sehat dan bebas
dari berbagai jenis Narkoba serta TBC yang
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah
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14. Seluruh dokumen diatas wajib dibawa pada saat
seleksi wawancara jika pemohon sudah dinyatakan
lulus seleksi tahap adinistrasi
Proses pendaftaran beasiswa BUDI-LN secara
online ini dibuka kesempatannya biasanya hingga awal
bulan Juni. Pemohon yang dinyatakan lolos seleksi
administrasi nantinya akan diminta untuk mengikuti
seleksi wawancara pada minggu terakhir bulan Juni 2016.
Seleksi wawancara tersebut diadakan oleh Ditjen SDID
dan LPDP yang hasilnya akan diumumkan hasilnya pada
pertengahan bulan Juli di halaman pendaftaran online.
Informasi lebih lanjut mengenai program beasiswa
ini bisa didapatkan dengan menghubungi kontak yang
tersedia yaitu:
Kontak:
Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti
Gedung D Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Pintu
Satu,
Senayan, Jakarta Pusat 10270
Email: bpps@dikti.go.id | blndikti@dikti.go.id
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Beasiswa Unggulan Masyarakat
dari Kemdikbud untuk Kuliah S1, S2,
dan S3
Pihak penyedia beasiswa saat ini sangat banyak
mulai dari pemerintah suatu negara, kementeriankementerian tertentu dari suatu negara, hinggaberbagai
organisasi serta perusahaan-perusahaan dengan skala
besar atau internasional. Khusus di Indonesia sendiri
pihak pemerintah juga menyediakan beberapa pilihan
beasiswa melalui berbagai penyelenggara dan pengelola.
Salah satu beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah
Indonesia adalah Beasiswa Unggulan Masyarakat melalui
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Beasiswa Unggulan Masyarakat ini sendiri adalah
satu dari beberapa program beasiswa berbeda dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang
memberikan peluang sangat besar bagi pelajar Indonesia
untuk mengembangkan diri dengan melanjutkan studi
di jenjang yang lebih tinggi. Hal ini diharapkan akan
bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di
Indonesia. Serunya lagi adalah bahwa beasiswa ini terbagi
menjadi 2 jenis yaitu Beasiswa Unggulan Dalam Negeri
dan Beasiswa Unggulan Luar Negeri.
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Beasiswa Unggulan Dalam Negeri
Program beasiswa ini khusus diadakan dan
disediakan untuk pegiat sosial, guru, seniman, atlet peraih
medali olimpiade internasional, pelajar berprestasi, guru
berprestasi, juara nasional dalam bidang-bidang seperti
sains teknologi seni budaya olah raga, dan pegawai
atau karyawan yang berprestasi asalkan mendapatkan
persetujuan dari atasan masing-masing.
Meskipun diperuntukkan bagi banyak pihak namun
beasiswa ini engutamakan penerimanya nanti merupakan
pelajar yang sudah lulus studi jenjang SMA atau sederajat
dan ingin melanjutkan studi jenjang S1. Selain itu juga
beasiswa ini akan diutamakan bagi lulusan S1 dan S2
yang berniat mengambil studi S2 atau S3 pada perguruan
tinggi atau universitas yang minimal terakreditasi B serta
program studi yang terakreditasi A.
Adapun prioritas bidang studi yang bisa diambil
ketika menggunakan bantuan pembiayaan dari beasiswa
ini meliputi:
• Manajemen Pendidikan
• Kurikulum dan Pedagogi
• Manajemen dan Kebijakan Pendidikan
•
•
•

Perfilman
Seni Pertunjukan
Seni Musik
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•

Kebudayaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perpustakaan
Arkeologi
Teknologi Informasi
Kebijakan Publik
Pariwisata
Industri Kreatif
Teknologi Pangan
MIPA
Berbagai bidang lain dalam lingkup prioritas
nasional Indonesia

Dalam pelaksanaannya nanti beasiswa ini akan
menanggung biaya-biaya yang meliputi biaya pendidikan
penuh, biaya hidup selama studi, biaya penelitian, biaya
buku dan materi kuliah, biaya wisuda, serta juga biaya
asuransi dari mahasiswa yang bersangkutan. Berikut ini
adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika
ingin mengajukan permohonan untuk beasiswa ini:
• Beasiswa S1
o Usia maksimal 22 tahun
o Rata-rata nilai rapor 8.00 untuk yang baru
mau mendaftar studi S1 dan IP minimal 3.25
di PTN atau 3.50 di PTS untuk yang sudah
•
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menjalani studi S1
Beasiswa S2
o Usia maksimal 32 tahun

o Sudah diterima dan mengikuti perkuliahan

•

maksimal pada semester 3 dengan program
studi yang terakreditasi A dan IP sementara
minimal 3.25 di PTN atau 3.50 di PTS
o IPK terakhir di studi S1 yang sudah
diselesaikan minimal 3.25 di PTN atau 3.50
di PTS
Beasiswa S3
o Usia maksimal 37 tahun
o Sudah diterima dan mengikuti perkuliahan
maksimal pada semester 3 pada program
studi yang terakreditasi A dengan IP
sementara 3.50 baik di PTN maupun PTS
o IPK terakhir di studi S2 yang sudah
diselesaikan minimal 3.50 baik di PTN
maupun PTS

Selain persyaratan tersebut ada juga persyaratan
berkas atau dokumen yang wajib ada untuk proses seleksi
dari beasiswa ini. Berkas-berkas atau dokumen-dokumen
yang dibutuhkan tersebut antara lain:
• Letter of Acceptance Unconditional (surat
penerimaan dari perguruan tinggi)
• Kartu Tanda Mahasiswa bagi pemohon yang sudah

•

mulai menempuh studi atau Kartu keluarga bagi
yang baru mau mulai studi
Ijazah dan transkrip nilai terakhir
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•
•
•

•
•

Kartu Hasil Studi terakhir untuk pemohon yang
sudah menempuh studi
Skor TOEFL ITP minimal 500 atau IELTS 6.0
Proposal rencana studi yang mencakup alasan
mengambil program studi dan rencana untuk tigas
akhir nanti
Surat rekomendasi dari pihak atau institusi terkait
Sertifikat prestasi terbaik tingkat nasional atau
internasional dalam waktu 5 tahun terakhir

Proses pendaftaran bisa mulai dilakukan secara
online dengan mengunjungi halaman pendaftaran
Beasiswa Unggulan (http://buonline.beasiswaunggulan.
kemdikbud.go.id/).
Beasiswa Unggulan Luar Negeri
Program beasiswa ini tentunya dimaksudkan
untuk menempuh studi di luar negeri. Tujuan utamanya
tentu sejalan dengan tujuan awal dari program Beasiswa
Unggulan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan
dan kebudayaan yang lingkup atau cakupan lebih
khususnya ada pada manajemen pendidikan, kurikulum
dan pedagogi, kebijakan dan manajemen pendidikan,
perfilman, seni musik, seni pertunjukan dan kebudayaan.
Beasiswa ini mencakup berbagai tanggunga
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pembiayaan antara lain biaya pendidikan penuh, biaya
penelitian, biaya buku, biaya asuransi, tunjangan
kedatangan, dan juga biaya transportasi untuk keperluan
studi. Persyaratan untuk beasiswa ke luar negeri ini
antara lain:
• Beasiswa S1
o Usia maksimal 22 tahun
o Rata-rata nilai rapor 8.50 untuk yang baru
mau mendaftar studi S1 dan IP minimal 3.25
di PTN atau 3.50 di PTS untuk yang sudah
menjalani studi S1
• Beasiswa S2
o Usia maksimal 32 tahun
o IP sementara minimal 3.25 di PTN atau 3.50
di PTS
o IPK terakhir di studi S1 yang sudah
diselesaikan minimal 3.25 di PTN atau 3.50
di PTS
• Beasiswa S3
o Usia maksimal 37 tahun
o IP sementara 3.25 di PTN dan 3.50 di PTS
o IPK terakhir di studi S2 yang sudah
diselesaikan minimal 3.50 baik di PTN
maupun PTS
Selain itu berikut ini adalah persyaratan berkas
atau dokumen yang wajib ada untuk proses seleksi dari
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beasiswa ini, yang meliputi:
•
•

•
•
•
•

•
•

Letter of Acceptance Unconditional (surat
penerimaan dari perguruan tinggi)
Kartu Tanda Mahasiswa bagi pemohon yang sudah
mulai menempuh studi atau Kartu keluarga bagi
yang baru mau mulai studi
Ijazah dan transkrip nilai terakhir
Kartu Hasil Studi terakhir untuk pemohon yang
sudah menempuh studi
Skor TOEFL ITP minimal 550 atau IELTS 6.5
Proposal rencana studi yang mencakup alasan
mengambil program studi dan rencana untuk tigas
akhir nanti
Surat rekomendasi dari pihak atau institusi terkait
Sertifikat prestasi terbaik tingkat nasional atau
internasional dalam waktu 5 tahun terakhir

Proses pendaftaran bisa mulai dilakukan secara
online dengan mengunjungi halaman pendaftaran
Beasiswa Unggulan (http://buonline.beasiswaunggulan.
kemdikbud.go.id/).
Dalam proses pendaftarannya beasiswa ini
menyediakan 2 Batch dimana Batch 1 berakhir pada
bulan Mei sementara untuk Batch 2 berakhir pada bulan
September. Setelah pendaftaran ditutup kemudian
proses seleksi akan dilaksanakan yang berarti ada 2
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waktu juga pada bulan Juni untuk Batch 1 dan bulan
Oktober untuk Batch 2. Dalam seleksi administrasi semua
pengajuan akan diverifikasi mengenai persyaratannya.
Setelah ditemukan ada pemohon yang lolos maka seleksi
selanjutnya yang harus diikuti adalah seleksi wawancara.
Ketika seleksi wawancara semua data yang sudah
dikumpulkan wajib dibawa. Setelah itu pengumuman
akan dikeluarkan dalam waktu 1 bulan setelah seleksi
wawancara berlangsung.
Informasi lebih lanjut mengenai Beasiswa
Unggulan ini bisa didapatkan dengan menghubungi
kontak berikut ini:
Sekretariat Program Beasiswa Unggulan
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Gedung C Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman
Senayan – Jakarta 10270
Telepon: (021) 57 111 44 ext. 2616 atau (021) 573
92 90
Email: beasiswa.unggulan@kemdikbud.go.ig
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Beasiswa Universitas Al-Azhar
dari Kementerian Agama RI dan
Universitas Al-Azhar Mesir
Kuliah ke luar negeri tidak selalu harus ke
negara-negara yang populer dan sudah dikenal banyak
orang. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris,
Singapura, dan Australia memang sudah dikenal menjadi
tujuan kuliah ke luar negeri baik itu khususnya untuk
mahasiswa dari Indonesia maupun mahasiswa dari
berbagai negara lainnya. Beberapa negara di kawasan
Afrika juga bisa dijadikan pilihan seperti Sudan, Mesir,
dan Maroko.
Satu hal yang menggembirakan adalah bahwa ada
beasiswa untuk kuliah di ketiga negara tersebut. Program
beasiswa ini diadakan oleh Kementerian Agama Republik
Indonesia meneruskan program yang sama pada tahun
sebelumnya. Tahun ini yaitu tahun akademik 2016/2017
pihak Kementerian Agama Republik Indonesia kembali
membuka seleksi program ini yang terdiri dari program
beasiswa dan juga non-beasiswa. Khusus untuk program
beasiswa bisa digunakan oleh lulusan SMA, MA, Pondok
Pesantren, atau yang sederajat guna melanjutkan studi di
jenjang yang lebih tinggi. Program ini merupakan sebuah

154

kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
dari ketiga negara tersebut dan dilaksanakan oleh
Kemenag termasuk proses seleksinya secara keseluruhan.
Salah satu program yang ditawarkan adalah
hasil MoU antara Universitas Al-Azhar dan Pemerintah
Indonesia dengan tanda tangan dari Menteri Agama RI
dan Grand Syaikh Azhar. Setiap calon mahasiswa dari
Indonesia yang berniat melanjutkan studi di Universitas
Al-Azhar bisa menggunakan beasiswa ini asalkan
mengikuti seleksi masuk yang diadakan di Indonesia.
Siapapun yang mengajukan permohonan untuk
program ini akan diuji kemampuannya dalam bidang
akademi, hafalan atau bacaan Al-Quran, serta juga
mengenai pemahaman bahasa Arab. Jika dibandingkan
dengan program-program beasiswa lain yang populer
memang metode seleksi program ini terbilang unik. Tujuan
utama dari program ini melalui seleksinya yang berbeda
adalah untuk menyaring dan memastikan lulusan SMA,
MA, Pondok Pesantren, atau yang sederajat khususnya
yang memiliki bakat dan kemampuan dalam pendidikan
agama Islam serta bahasa Arab bisa dimaksimalkan lebih
jauh potensinya di masa depan. Akan sangat sayang jika
bakat dalam dua hal tersebut tidak dimaksimalkan karena
tidak melanjutkan sekolah di lingkungan yang tepat.
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Beasiswa ini nantinya akan memberikan uang kuliah
penuh selama proses perkuliahan untuk mahasiswa jalur
mandiri. Mahasiswa penerima beasiswa ini hanya harus
menyiapkan biaya untuk keperluan kuliah lainnya seperti
administrasi pembuatan kartu mahasiswa dan berbagai
buku untuk menunjang kuliah. Kemudian untuk penerima
beasiswa beasiswa Al-Azhar akan mendapatkan fasilitas
asrama serta uang saku sebesar 500 ribu Rupiah setiap
bulan.
Persyaratan Seleksi
Bagi yang ingin mengikuti seleksi program dari
Kementerian Agama ini, berikut adalah hal-hal sebagai
persyaratan yang harus benar-benar diperhatikan ketika
hendak mengajukan permohonan:
1. Mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di
http://diktis.kemenag.go.id/timteng12/
2. Pas foto terbaru ukuran 3x4 berwarna sebanyak 2
lembar
3. Melampirkan dokumen legalisir ijazah dari SMA,
MA, Pondok Pesantren, atau yang sederajat
dengan ketentuan:
a. Usia ijazah tersebut tidak boleh lebih dari
2 tahun dan khusus untuk tujuan kuliah di
Maroko usia ijazah tidak boleh lebih dari 1
tahun
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b. Surat keterangan lulus dari sekolah yang

4.
5.

6.

7.

bersangkutan harus dilampirkan jika belum
ada ijazah resmi
KTP atau Kartu Pelajar meskipun tidak diminta
Semua dokumen yang disyaratkan harus
diserahkan langsung ke lokasi pendaftaran dalam
bentuk hard copy saat pelaksanaan seleksi yaitu
pada tanggal 19 mei 2016
Seluruh pemohon untuk program ini harus
mengikuti seluruh proses seleksi yang diadakan
sesuai dengan lokasi pendaftaran yang dipilih
sebelumnya
Peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi tahap
pertama harus segera mengurus paspor karena
memang proses pengurusan paspor tidak sebentar

Pendaftaran
Prosedur pendaftaran dari program ini sangat
mudah karena hanya harus melakukan pendaftaran
online di http://diktis.kemenag.go.id/timteng12/ yang
bisa dilakukan hingga pertengahan bulan Mei. Dalam
proses pendaftaran tersebut juga pemohon akan memilih
lokasi seleksi dimana seleksi tersebut akan diadakan
pada akhir bulan Mei. Berikut ini adalah pilihan lokasi
seleksi untuk program ini yang bisa dipilih sebelumnya:
1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Jl. Ir. H. Juanda
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No.95 Ciputat Tangerang Selatan
2. UIN Sumatera Utara; Jl. Williem Iskandar Pasar V
Medan Estate Medan
3. UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru; Jl. H. R.
Soebrantas No. 155 Km. 18 Simpang Baru Panam
Peanbaru Riau
4. UIN Raden Fatah Palembang; Jl. Jend. Sudirman
Km. 31/2 Palembang Sumatera Selatan
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Jl. Marsda Adi
Sucipto Yogyakarta
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; Jl. Gajayana
No. 50 Malang
7. UIN Alauddin Makassar; Jl. Sultan Alauddin No. 36
Samata Gowa Sulawesi Selatan
8. IAIN Antasari Banjarmasin; Jl. Ahmad Yani Km. 4,5
Banjarmasin Kalimantan Selatan
9. UIN Ar Raniry Banda Aceh; Jl. Syeikh Abdul Rauf
Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tahapan Seleksi
Dalam proses seleksinya nanti, para peserta seleksi
atau pemohon beasiswa ini akan mengikuti 2 jenis ujian
yaitu ujian tulis dan ujian lisan. Dalam ujian tulis materinya
meliputi Pengetahuan Agama Islam dan bahasa Arab
yang didalamnya mencakup teks, tata bahasa, dan insya’.
Ujian tulis ini menggunakan bahasa Arab. Sementara itu
untuk ujian lisan yang juga menggunakan bahasa Arab
158

materinya meliputi hafalan atau bacaan Al-Quran minimal
2 Juz dan bahasa Arab yang mencakup percakapan,
pemahaman teks, dan terjemahan. Hasil dari seleksi ini
akan diumumkan di http://diktis.kemenag.go.id/NEW/.
Informasi lebih lanjut mengenai program ini
bisa didapatkan dengan mengirimkan email ke seksi.
kerjasamadiktis@kemenag.go.id atau telepon ke (021)
3812344.
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Bocconi Scholarship for
Internaional Students dari Bocconi
University
Salah satu kota yang terkenal di Italia adalah Milan,
dan jika ingin kuliah disana terdapat satu universitas yaitu
Bocconi University yang bisa dijadikan pilihan. Universitas
tersebut setiap tahunnya memberikan kesempatan bagi
para pelajar internasional untuk bisa menempuh studi
mereka disana dengan bantuan pembiayaan dari pihak
Bocconi University. Program beasiswa ini bernama
Bocconi Scholarship for International Students. Meskipun
memang hanya boleh mengambil studi di Bocconi
University, tetap saja ini adalah sebuah kesempatan yang
sangat baik jika ingin kuliah di Eropa khususnya Italia.
Program Bocconi Scholarship for International
Students ini akan memberikan bantuan pembiayaan
untuk pelajar dari luar Italia yang menempuh studi S1
dan S2 di Bocconi University. Bagi pelajar internasional
yang menempuh studi S1 akan diberikan pembiayaan
kuliah penuh sebesar 11 ribu Euro per tahun dengan
durasi studi antara 3 tahun hingga 5 tahun untuk program
pendidikan hukum. Selain itu bagi pelajar internasional
yang menempuh jenjang S2 akan mendapatkan bantuan
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pembiayaan sebesar 12 ribu Euro setiap tahunnya. Khusus
untuk jenjang S2, pembiayaan akan diberikan untuk studi
Master of Science di Bocconi University selama 2 tahun
durasi studinya.
Program Bocconi Scholarship for International
Students ini dalam hal proses seleksinya akan didasarkan
pada kondisi keuangan dari pemohon beserta dengan
prestasi atau pencapaiannya dalam bidang akademik.
Beasiswa ini bisa diperpanjang oleh penerima jika
memang masih memenuhi kriteria penerimaan beasiswa
ini. Sangat menarik bukan?
Persyaratan Beasiswa
Beasiswa dari Bocconi University ini tidak
memberikan persyaratan yang sulit jika kamu ingin
mencoba mengajukan permohonan. Berikut ini adalah
sarat-syarat utamanya bagi siappun pemohon yang
menginginkan beasiswa ini:
1. Pemohon bukan merupakan warga negara Italia
2. Pemohon bukan orang yang mempunyai izin
tinggal permanen di Italia
3. Pemohon adalah lulusan SMA atau jenjang yang
setara dari luar Italia
4. Pemohon adalah lulusan S1 atau jenjang yang
setara dari luar Italia
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Sangat mudah bukan untuk bisa ikut mengajukan
permohonan beasiswa ini? Jadi jika memang kamu ingin
kuliah di Italia, segera mulai ajukan permohonan beasiswa
ini.
Pendaftaran
Selanjutnya bagian yang penting dari proses
seleksi beasiswa ini adalah pendaftaran. Pemohon harus
mempunya Student ID dan juga passwordnya untuk
bisa mengajukan permohonan beasiswa ini. Masuk
ke halaman resmi dari Bocconi University berikut ini
dan lakukan registrasi terlebih dahulu (http://www.
unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_
EN/Navigation+Tree/Home/).
Setelah melakukan registrasi maka pemohon
akan mendapatkan Student ID dan password yang bisa
kau gunakan untuk mengisi formulir pendaftaran untuk
beasiswa ini di halaman atau tautan berikut ini (http://www.
unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_
en/navigation+tree/home/campus+and+services/
services/student+assistance/finaid+applications/
finaid+applications_distefanof+2009+11+19+09+15).
Proses pendaftaran ke Bocconi University dan juga
permohonan beasiswa harus dilakukan oleh pemohon
dalam periode waktu yang sama. Dalam mebgisi
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formulir pendaftaran atau permohonan beasiswa, akan
ditanyakan berbagai hal termasuk kondisi keuangan dari
pemohon karena memang hal tersebut akan dijadikan
pertimbangan proses seleksi beasiswa ini nantinya.
Hal yang perlu diperhatikan adalah batas periode
pendaftaran beasiswa ini yaitu:
1. Beasiswa S1
Periode musim dingin sampai akhir bulan Januari
Periode musim semi sampai akhir bulan April
2. Beasiswa S2
Periode 1 sampai pertengahan bulan Desember
Periode 2 sampai akhir bulan Januari
Periode 3 sampai akhir bulan Februari
Periode 4 sampai akhir bulan Maret
Periode 5 sampai awal Mei
Perhatikan batas waktu melakukan registrasi
dari stiap beasiswa sesuai periode yang ada dan sudah
ditentukan karena jike sudah lewat masa pendaftaran,
kamu harus menunggu untuk dibukanya program Bocconi
Scholarship for International Students tahun selanjutnya.
Dokumen-Dokumen yang Diperlukan
Setelah proses registrasi dan seleksi awal selesai,
maka pemohon akan diminta mengirimkan beberapa
dokumen ke alamat email financial.aid@unibocconi.
it. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang harus
dikirimkan oleh pemohon, wajib diperhatikan ya agar
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tidak ada yang terlupa.
1. Ringkasan formulir yang sudah diterima pemohon
setelah engisi formulir pendaftaran online
2. Fotokopi Paspor yang masih berlaku
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi pajak penghasilan kotor tahunan untuk
tahun sebelumnya dari periode mendaftar yang
dikeluarkan secara resmi oleh atasan
5. Keterangan penghasilan kotor yang resmi dari
atasan di tempat bekerja dari periode tahun
sebelumnya dari periode mendaftar
6. Jika ada anggota keluarga yang memiliki saham,
harus disetakan pernyataan bukti jumlah saham
yang dimiliki tersebut dilengkapi dengan neraca
laba rugi
7. Keterangan poperti yang dimiliki jika ada anggota
keluarga yang memiliki properti lengkap dengan
hal-hal yang berkaitan dengan properti tersebut
8. Jika keluarga tinggal di rumah kontrakan, harus
disertakan keterangan sewa
9. Jika keluarga tingal di rumah yang tidak milik
sendiri namun gratis, harus isertakan surat
keterangan dan data dari pemilik rumah tersebut
10. Semua dokumen yang menerangkan kepemilikkan
aset bergerak dalam berbagai bentuk dari semua
anggota keluarga
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Semua dokumen tersebut harus diajukan atau
dikirimkan dalam bahasa aslinya serta dilengkapi dengan
versi teemahan resmi yang disahkan oleh ntaris dalam
bahasa Italia atau bahasa Inggris. Dokumen dalam
terjemahan wajib disahkan juga oleh pihak berwenang
perwakilan Italia di negara asal pemohon.
Kontak dan Informasi
Jika menginginkan informasi lebih lanjut tentang
beasiswa ini maka bisa langsung mengunjungi halaman
resmi dari Bocconi University berikut ini (http://www.
unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_
EN/Navigation+Tree/Home/Campus+and+Services/
Services/Student+Assistance/Bocconi+Scholarship+fo
r+International+Students+Graduate). Selain itu kamu
juga bisa menghubungi pihak universitas melalui email
financial.aid@unibocconi.it atau juga melalui telepon di
nomer (+39) 02 5836 2152.
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Bourse du Government Francais
(BGF) dari Institut Francais
d’Indonesie (IFI)
Salah satu bantuan pembiayaan yang bisa
diandalkan untuk melanjutkan studi di Perancis adalah
sebuah beasiswa yang disebut beasiswa BGF (Bourse
du Government Francais) yang diberikan oleh IFI.
Nama IFI merupakan singkatan dari Institut Francais
d’Indonesie yang berada dibawah kendali dari pihak
Kedutaan Besar Perancis. Jadi bisa disimpulkan bahwa
beasiswa ini merupakan sebuah beasiswa resmi dari
pemerintah Perancis yang dikhususkan untuk mahasiswa
dari Indonesia yang memang ingin melanjutkan studi di
Perancis.
Rincian Beasiswa
Setiap tahunnya sejumlah kurang lebih 300
mahasiswa dari Indonesia dibantu oleh beasiswa IFI ini
guna melanjutkan studi tingkt lanjut di Perancis. Program
beasiswa BGF dari IFI ini dibuat dalam sebuah wadah
kerjasama antara beberapa kementrian dari Indonesia,
beberapa perusahaan Perancis di Indonesia, beberapa
yayasan swasta, dan juga dengan pemerintah pusat dari
beberapa propinsi di Indonesia. Sistem pembayaran
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untuk program beasiswa ini adalah pembiayaan bersama
dari berbagai pihak yang mendukung program ini.
Lebih tepatnya lagi beasiswa yang diadakan
dan diberikan oleh IFI bagi para mahasiswa Indonesia
adalah beasiswa BGF yang merupakan singkatan dari
Bourse du Government Francais namun memang lebih
sering disebut sebagai beasiswa IFI. Para lulusan S1 dari
Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke jenjang Master
atau juga Doktor akan mendapatkan kesempatan untuk
dibiayai dengna beasiswa ini.
Dalam penggunaannya, beasiswa dari IFI ini
memberikan beberapa keuntungan yang tidak dapat
diganggu gugat dalam hal pembiayaan studi. Selebihnya
ada juga berbagai tunjangan dan pembiayaan sampingan
yang dalam hal ini akan diberikan oeh erkanan-rekanan
dan para pihak pendukug program beasiswa ini. Jadi
jika digabungkan maka akan ada satu pembiayan penuh
mulai dari biaya kuliah diikuti berbagai biaya lainnya yang
akan bisa mendukung rencana studi lanjutan mahasiswa
Indonesia di Perancis nantinya.
Cakupan Beasiswa
Setelah diberikan kepada penerima beasiswa,
beasiswa BGF dari IFI ini menjamin atau menanggung halhal berikut ini:
• Biaya visa pelajar
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•
•
•

Biaya kuliah di satu universitas negeridi Perancis
untuk mata kuliah dalam bahasa Perancis
Biaya jaminan sosial atau couverture socialr
Kemudahan untuk mencari dan mendapatkan
tempat tinggal dengan pendampingan dari
Campus France dan juga CORUS setelah resmi
terdaftar menjadi penerima beasiswa BGF dari IFI

Seperti dijelaskan tadi bahwa selain biaya-biaya
yang tidak bisa diganggu gugatyang diberikan oleh IFI,
ada juga biaya-biaya yang ditanggung dan diberikanoleh
rekanan-rekanan dan pihak-pihak pendukung dari
beasiswa ini yang meliputi:
• Biaya tunjangan hidup sejumlah antara 800 hingga
1000 Euro untuk setiap bulannya
• Tiket pesawat pulang-pergi
• Biaya untuk keperluan berbagai buku yang
menunjang studi sejumlah sekitar 1000 Euro
Berikut ini adalah skema studi yang bisa diambil
oleh mahasiswa lulusan S1 dari Indonesia dengan bantuan
beasiswa BGF dari IFI:
• Master
Untuk jenjang Master terdapat 2 pilihan jalur
berbeda yaitu jalur pertama dengan M1 (Master
tahun pertama) di Indonesia ditabah kursus
bahasa Perancis dan juga M2 (Master tahun kedua)
di Perancis lalu jalur kedua dengan M1 dan M2 di
168

Perancis.
•

Doktor
Untuk jenjang Doktor skema studinya ditentukan
dari subyek yang diambil dalam disertasinya.

Syarat Penguasaan Bahasa
Seperti juga berbagai beasiswa lain untuk tujuan
kuliah ke luar neegeri, ada syarat penguasaan bahasa yang
harus diperhatikan. Begitu juga dengna beasiswa BGF
dari IFI ini yang membutuhkan tingkat penguasaan atau
kemahiran bahasa Perancis pada level atau tungkatan
B1 atau B2 dalam DELF atau TCF. Hal ini sesuai dengan
penetapan hukum di Perancis dan juga Eropa bahwa
mahasiswa yang akan melanjutkan studi di Perancis
wajib memiliki ijazah atau sertifikat bukti kemampuan
penggunaan bahasa Perancis yang juga memang berlaku
secara internasional. Dalam hal ini ang diakui adalah DELF
dan juga TCF. Level yang dibutuhkan hanya untuk level
menengah yaitu B1 dan juga B2.
Sertifikat level B2 dalam DELF atau TCF dibutuhkan
dalam maksudnya untuk melanjutkan studi di Perancis
sedangkan untuk level B1 akan diperbolehkan untuk
mengikuti pendidikan dalam bidang ilmiah. Jika belum
memiliki ijazah atau sertifikat dalam level tersebut maka
harus dilakukan tes di pusat ujian yang ada di Indonesia.
Total saat ini ada 8 pusat ujian di Indonesia yaitu 4 cabang
Institut Francais dan juga ada 4 kantor Alliance Francaise.
169

Prosedur Pendaftaran Melalui CEF
Nah, jika ingin mendaftarkan diri untuk menjadi
calon penerima beasiswa BGF dari Ifi maka bisa melalui
prosedur CEF. Dengan melalui prosedur CEF maka proses
pendaftarannya akan bisa lebih mudah, lebih praktis, dan
juga lebih efektif. Lebih mudah karena satu dokumen
bisa digunakan untuk proses pendaftaran di beberapa
kampus sekaligus. Lebih praktis karena pembuatan
dokumen untuk proses pendaftaran busa langsung
dari rumah atau dari tempat-tempat lain selama ada
koneksi internet yang stabil. Lebih efektif karena hanya
dengan proses secara online saja semua prosesnya bisa
diselesaikan hingga perolehan visa pelajar. Sangat mudah
bukan?
Untuk melakukan seluruh proses pendaftaran
secara online yang mencakup pembuatan akun, pemilihan
program studi, wawancara dengan pihak Campus France,
mengunduh berkas-berkas yang diperlukan untuk
pendaftaran, dan juga bahkan pengumpulan berkasberkas untuk pendaftaran bisa melalui tautan berikut
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cef)
tanpa
harus
ribet karena semua berkas akan langsug diteruskan
ke perguruan tinggi yang dituju. Untuk informasi lebih
lanjut dan lebih lengkap seputar beasiswa BGF dari IFI
ini bisa didapatkan di halaman berikut ini (https://pastel.
diplomatie.gouv.fr/cef).
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Brunei Darussalam Government
Scholarship (BDGS) dari Pemerintah
Brunei Darussalam
Beasiswa Kuliah di Brunei
Darussalam
Kuliah ke luar negeri tidak harus selalu ke kawasankawasan Eropa dan Amerika Serikat yang memang
sudah sangat populer menjadi pilihan banyak pelajar
internasional. Kawasan Asia Tenggara saja misalnya juga
bisa dijadikan pilihan untuk melanjutkan kuliah di luar
negeri. Satu contoh negara yang lokasinya dekat dengan
Indonesia namun sangat bisa dijadikan pilihan untuk
kuliah ke luar negeri adalah Brunei Darussalam. Bukan
berarti kuliah di negara yang masih dalam lingkup Asia
Tenggara tidak sebanding dengan uliah di kawasan Eropa
atau Amerika Serikat, karena bahkan Brunei Darussalam
sekalipun menawarkan berbagai pilihan bidang studi
untuk diambil dengan kualitas dan standar internasional.
Rincian Beasiswa
Sudah tentu untuk menarik semakin banyak pelajar
internasional agar mau melanjutkan kuliah di Brunei
Darussalam, pemerintah Brunei Darussalam secara
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resmi menawarkan sebuah program beasiswa penuh
yang bisa digunakan untuk menempuh studi pendidikan
tinggi mulai yang terdiri dari jenjang D3, S1, S2, dan juga
S3. Beasiswa yang ditawarkan tersebut adalah Brunei
Darussalam Government Scholarship (BDGS).
Beasiswa ini menawarkan bantuan untuk kuliah di
salah satu dari 4 perguruan tinggi terkemuka di Brunei
Darussalam yaitu
• Universiti Brunei Darussalam (http://www.ubd.
edu.bn/)
• Universiti Islam Sultan Sharif Ali (http://www.
unissa.edu.bn/)
• Institut Teknologi Brunei (http://www.utb.edu.
bn/)
• Politeknik Brunei (http://www.pb.edu.bn/)
Keempat perguruan tinggi tersebut berurutan
dari peringkat 1 hingga 4 di Brunei Darussalam menurut
4icu (http://www.4icu.org/bn/). Dengan adanya program
beasiswa resmi untuk mahasiswa internasional ini tentu
diharapkan bahwa kualitas pendidikan di masing-masing
universitas yang bekerja sama dengan pemerintah Brunei
Darussalam dalam program ini akan meningkat dan terus
meningkat.
Jenjang D3 menyediakan program dan gelar
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Diploma Ilmu Kesehatan yang lokasi studinya ada di
Politeknik Brunei. Untuk studi pada jenjang S1 dan S2
masing-masing bisa diambil di 3 pergurua tinggi lainnya
selain Politeknik Brunei. Jenjang studi S1 mempunyai
batas waktu 4 tahun untuk diselesaikan dan jenjang
S2 mempunyai batas waktu studi selama 2 tahun saja
untuk diselesaikan. Kemudian untuk jenjang studi S3 bisa
diambil di Universiti Islam Sultan Sharif Ali selama masa
studi 3 tahun saja.
Cakupan Beasiswa
Cakupan dari beasiswa ini cukup banyak karena
memang pada dasarnya ini adalah sebuah beasiswa penuh
dengan sumber pendanaan dari pemerintah resmi Brunei
Darussalam. Berikut ini adalah hal-hal yang merupakan
tanggungan pembiayaan dari beasiswa ini:
• Biaya kuliah penuh ingga akhir masa studi yang
diambil
• Tiket perjalanan kelas ekonomi dari negara asal ke
Brunei untuk satu kali datang dan satu kali pulang
• Berbagai tunjangan lain yang meliputi tunjangan
hidup bulanan sebesar BND500, tunjangan
buku sebesar BND600, tunjangan makan
sebesar BND150, dan tunjangan bagasi setelah
•
•

menyelesaikan studi sebesar maksimal BND250
Biaya akomodasi tempat tinggal
Biaya perawatan kesehatan dan gigi di Rumag
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Sakit Pemerintah Brunei Darussalam
Persyaratan Beasiswa
Sebelum mengikuti seleksi beasiswa ini pastikan
dulu syarat-syarat yang diminta oleh program beasiswa
ini sudah terpenuhi. Berikut ini adalah syarat-syaratnya
yang harus diperhatikan:
• Warga negara ASEAN, OIC, atau Commonwealth
• Usia maksimal untuk jenjang S1 adalah 25 tahun
dan untuk jenjang S2 serta S3 adalah 35 tahun
• Bukan merupakan warga negara Brunei atau warga
asing yang sudah terdaftar sebagai penduduk
Brunei
Selanjutnya berikut ini adalah dokumen-dokumen
pendukung yang wajib disiapkan dan disertakan untuk
mengikuti seleksi penerimaan beasiswa dari pemerintah
Brunei Darussalam ini:
• Formulir pendaftaran atau permohonan (3
rangkap) yang bisa diunduh di tautan berikut
(http://www.mofat.gov.bn/PublishingImages/
Pages/BDScholarship/Application%20Form%20
BDGS%202016-2017.doc)
• Pasfoto terbaru dalam ukuran standar paspor (3
buah)
• Fotokopi ijazah serta trasnkrip nilai yang sudah
dilegalisir (3 rangkap)
• Statement of Purpose (3 rangkap)
174

•
•
•

Fotokopi akte kelahiran serta paspor yang
dilegalisir (3 rangkap)
Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (3
rangkap)
Terjemahan secara ersmi yang disahkan notaris
untuk semua dokumen yang tidak dalam bahasa
Inggris, bisa juga merupakan terjemahan dari
pihak kampus sebeumnya

Pendaftaran Beasiswa
Selanjutnya yang perlu diketahui adalah proses
pendaftaran atau permohonan untuk beasiswa ini. Proses
pendaftaran atau permohonan bisa dimulai dengan
mengundh formulir pendaftaran bersama dengan
berbagai dokumen pendaftaran lainnya. Pastikan untuk
membuat atau menyiapkan masing-masing dokumen
dalam 3 rangkap seperti dijelaskan dalam bagian
persyaratan. Dalam mengisi formulir pendaftaran boleh
ditulis tangan atau diketik dan pastikan menggunakan
tinta hitam atau biru. Kertas yang digunakan adalah
ukuran A4 dan dalam bahasa Inggris tentunya.
Setelah formulir pendaftaran diisi dan juga semua
dokumen pendukung sudah disiapkan, semuanya itu
harus dikirimkan ke Kedutaan Besar Brunei Darussalam
yang berada di Jakarta untuk kemudian diteruskan ke
Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam. Bisa juga
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langsung mengirmkannya ke Kementerian Luar Negeri
Brunei Darussalam melalui Technical Assistance Divsion.
Berikut ini adalah alamat yang harus dicantumkan
untuk mengirimkan surat permohonan dan semua
dokumenyang diperlukan dalam seleksi beasiswa ini:
Kedutaan Besar Brunei Darussalam
Jalan Teuku Umar No.51, Menteng,
Jakarta 10210
Telepon : (021) 31906080
Technical Assistance Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Jalan Subok, bandar Seri Begawan, BD2710,
Brunei Darussalam
Fax : (673) 2230903
Email : scholarship@mfa.gov.bn
Selain dengan mengirimkan semua berkas
permohonan dan dokumen yang diberikan secara
langsung,
pemohon
juga
bisa
menyelesaikan
permohonannya secar online melalui halaman berikut
(https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/).
Untuk memastikan bahwa berkas-berkasnya
memang terkirim semua dan sampai ke pihak Brunei
Darussalam, ada baiknya bahwa semua berkas tersebut
diserahkan langsung ke kedutaan besar Brunei
176

Darussalam di Jakarta lalu tetap mengirimkan soft copy
dari berkas-berkas tersebut melalui email yang tersedia
dari Technical Assistance Division tadi. Permohonan
beasiswa ini harus sudah masuk dan diterima secara
lengkap pada awal bulan Januari. Pemberitahuan tentang
penerima beasiswa ini basanya akan dikirimkan melalui
email atau bahkan bisa saja dibubungi secara langsung
oleh pihak kedutaan besar Brunei Darussalam di Jakarta.
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Chancellor’s Masters Scholarship
dari University of Sussex (MA, MSc,
LLM)
Saat ini peluang untuk melanjutkan kuliah ke
luar negeri pada jenjang S2 terbuka sangat lebar. Selain
adanya banyak universitas atau perguruan tinggi yang
menawarkan program-program S2, hal ini juga diengaruhi
oleh semakin banyaknya beasiswa yang tersedia untuk
calon mahasiswa S2 dari berbagai negara di dunia
termasuk Indonesia. Dari banyaknya pilihan beasiswa
yang tersedia itu tentu sangat bisa untuk dipilih sesuai
dengan kebutuhan masing-masing misalnya dari segi
tipe beasiswanya itu sendiri apakah merupakan beasiswa
penuh atau beasiswa parsial.
University of Sussex di Inggris adalah satu dari
banyak universitas di dunia yang menyediakan beasiswa
untuk studi S2. Beasiswa ini juga dibagi untuk mahasiswa
internasional, lokal Inggrs, dan Uni Eropa. Program
beasiswa ini bernama Chancellor’s Masters Scholarship.
Kuota total dari beasiswa ini adalah sebanyak 100
beasiswa yang masing-masing bernilai sebesar GBP5.000
untuk masing-masing penerima beasiswanya. Beasiswa
ini akansangt pas bagi calon mahasiswa S2 yang berniat
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membiayai kuliahnya secara mandiri. Nantinya uang
dari beasiswa ini akan sangat membantu dalam hal
pembiayaan tentunya.
Sebelum lebih lanjut membahas beasiswanya tentu
lebih baik utuk sedikit mengenal University of Sussex itu
sendiri. Universitas ini adalah sebuah universitas yang
berorientasi pada penelitian. Lokasinya ada di Falmer
dekat Brighton, Sussex, Inggris. Universitas ini tidak
bisa dipandang sebelah mata karena sudah ada total 3
pemenang Nobel Prize yang berasal dari universitas ini.
Total ada 120 negara yang merupakan negara asal dari
para mahasiswa di universitas ini. Hingga saat ini demi
menjaga kualitas penelitiannya, Uiversity of Sussex
menjalin dan menjaga hubungan dalam hal penelitian
dengan berbagai universitas berbasis penelitian di dunia
seperti Harvard, Yale, California, Georgetown, ParisSorbonne, Pennsylvania, dan Toronto.
Persyaratan Beasiswa
Setelah mengetahui bahwa memang Unniversity
of Sussex adalah sebuah tempat yang sayang dilewatkan
untuk menempuh studi S2, selanjutnya perlu diketahui
dan dicermati persyaratan-persyaratan dari beasiswa
yang ditawarkan oleh universitas ini.
1. Pemohon beasiswa ini baik dari Inggris, Uni
Eropa, maupun non Uni Eropa harus sudah atau
akan lulus jenjang S1 dengan predikat first class
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honours jika dari universitas atau perguruan tinggi
di Inggris atau dengan predikat yang sangat baik
dari universitas di luar Inggris
2. Mendaftarkan diri ke program master yang
memenuhi syarat dan juga mendapatkan tawaran
atau offer dari pihak universitas atau perguruan
tinggi paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2016
3. Memenuhi seua persyaratan umum yang diminta
pihak universitas atau perguruan tinggi untuk
menjadi mahasiswa S2
Beasiswa ini nantinya berlaku untuk semua
program kuliah jenjang S2 atau Master dalam perkuliahan
biasa atau full-time di University of Sussex. Studi yang
bisa diambil mencakup studi untuk gelar MA, MSc,
dan juga LLM. Selain program kuliah tersebut ada
program-program yang tidak bisa diambil menggunakan
pembiayaan dari beasiswa ini yaitu:
• Postgraduate diplomas
• Masters degrees in social work
• Social work post qualifying masters degrees
• PGCE courses and schools direct teaching courses
• MSc Automotive Engineering
• MA degrees in IDS apart from MA Gender and
•

180

Development
Masters degrees at the Brighton and Sussex
Medical School

Pendaftaran Beasiswa
Sebelum mendaftarkan diri ke program beasiswa
ini pemohon harus mendaftarkan diri terlebih dahulu
di program mater yang sesuai dengan beasiswa ini.
Pendaftaran untuk mengikuti program kuliah jenjang
S2 di University of Sussex bisa dilakukan secara online
melalui
http://www.sussex.ac.uk/study/pg/applying.
Pemohon harus sudah mendapatkan tawaran dari pihak
University of Sussex untuk menempuh studi disana paling
lambat tanggal 1 Agustus 2016.
Segera setelah pemohon mendapatkan tawaran
tersebut maka pengajuan beasiswa ini bisa dilakukan.
Untuk pengajuan beasiswa ini bisa dilakukan juga secara
online di http://www.sussex.ac.uk/study/pg/fees-andscholarships/cms. Pengajuan ini juga sudah hrus selesai
sebelum tanggal 1 Agustus 2016. Harus diingat bahwa
pemohon benar-benar harus sudah mendapatkan
tawaran dari University of Sussex ketika mengajukan
permohonan beasiswa ini.
Jika nantinya berhasil lolos seleksi dan
mendapatkan beasiswa ini, pemberian beasiswa akan
dilakukan dalam jangka waktu beberapa putaran yaitu
dilakukan pada bulan Februari, April, Juni, dan Agustus.
Pemohon yang berhasil lolos seleksi untuk beasiswa ini
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akan diberitahu tepat setelah selesai setiap putarannya.
Jika dalam satu putaran seorang pemohoon belum
lolos seleksi dan menjadi penerima beasiswa ini tetapi
kriteria kelayakannya sudah sesuai maka akan langsung
dipertimbangkan oleh pihak pemberi beasiswa untuk
kembali diseleksi di putaran selanjutnya.
Informasi lebih lanjut mengenai University of
Sussex dan juga beasiswa ini bisa dicari di halaman
resminya di http://www.sussex.ac.uk/.
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Chevening UK Scholarships for
International Students
Chevening
adalah
sebuah
penghargaan
internasional dari pemerintah Inggris Raya yang tujuan
utamanya adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin
masa depan di dunia. Program ini sudah diadakan sejak
tahun 1983 hingga saat ini masih tetap berlangsung.
Pendanaan program ini merupakan tanggung jawab
dari Foreign and Commonwealth Office (FCO) dan
organisasi-organisasi rekanan yang bisa dilihat di
halaman berikut (link). Program ini menyediakan dua
macam pilihan penghargaan yang bisa diambil yaitu
Chevening Scholarships dan Chevening Fellowships.
Penerima penghargaan ini sepenuhnya diseleksi oleh
British Embassies (Kedutaan Besar Inggris) dan High
Commissions yang tersebar di berbagai penjuru dunia.
Chevening menawarkan kesempatan yang unik
bagi para calon pemimpin dunia di masa depan guna
mengembangkan diri mereka. Kemampuan dalam bidang
akademik dan juga non-akademik akan dikembangkan
yang masih ditambah kesempatan untuk membangun
jaringan dalam lingkup internasional serta mencicipi
budaya Inggris Raya. Selain itu dengan penghargaa ini
juga hubungan dengan Inggris Raya dalam bidang-bidang
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tertentu bisa terjalin dengan lebih baik. Semua lulusan dari
studi yang dibiayai oleh penghargaan Chevening masih
bisa terus berkomunikasi hingga saat ini menggunakan
media yang disediakan juga oleh Chevening.
Chevening Scholarships
Penghargaan beasiswa ini diberikan kepada para
mahasiswa Indonesia yang berniat melanjutkan studi
jenjang Master selama satu tahun di Inggris. Beasiswa
ini memberikan bantuan pembiayaan untuk studi Master
yang diambil serta juga satu kesempatan untuk bergabung
dalam jaringan internasional Chevening. Lulusan S1 dari
Indonesia yang berniat untuk melanjutkan studi Master
ke Inggris dengan beasiswa ini bisa memilih bidang studi
berikut ini:
• Climate change
• Economics
• Energy
• Finance
• Foreign policy
• Governance
• Public sector management
• Science
• Technology
Proses pendaftaran beasiswa ini akan dipandu
melalui panduan yang dikirimkan melalui email tepat
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setelah pengajuan dilakukan. Perkembangan dari proses
pengajuan juga akan disediakan untuk memastikan bahwa
semua tahapannya terlewati sesuai dengan semestinya.
Dikarenakan banyaknya jumlah pemohon maka pemohon
yang tidak lolos tidak akan diberikan informasi lanjutan.
Dalam proses pengajuan beasiswa ini biasanya pada
pertengahan bulan Juli pemohon sudah harus diterima di
universitas yang dituju dan sudah memenuhi persyaratan
penguasaan bahasa yang diminta Chevening.
Berikut ini adalah hal-hal yang pembiayaannya
ditanggung oleh beasiswa ini ketika pemohon sudah
lolos seleksi dan berhasil mendapatkan beasiswa ini:
• Biaya kuliah penuh namun untuk MBA ada biaya
yang masih harus ditanggung sendiri sebesar GBP
18,000
• Tunjangan hidup bulanan
• Biaya transportasi ke dan dari Inggris untuk satu
kali
• Tunjangan untuk pulang kampung
• Tunjangan kedatangan
• Biaya thesis
• Biaya untuk berbagai keperluan studi
• Biaya pegajuan visa untuk satu kali
•

Biaya transportasi untuk menghadiri acara-acara
Cheveing di Inggris
Chevening Fellowships
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Selain Scholarships, Chevening juga menawarkan
penghargaan berupa Fellowships kepada caloncalon pemimpin dunia yang berasal dari Indonesia.
Mereka yang sangat berdedikasi pada bidang-bidang
masing-masing dan mempunyai keinginan untuk lebih
mengembangkan lagi kemampuan dan spesialisasi
mereka bisa menggunakan Fellowships dari Chevening
ini.
Pendaftaran atau pengajuan untuk program
Fellowships ini bisa dilakukan secara online melalui
Chevening online application system yang akan
disediakan di halaman resmi Chevening Fellowships (link)
ketika sudah masuk waktu pendaftarannya. Sebelum
mengajukan pendaftaran atau pengajuan untuk program
ini disarankan pemohon sudah memiliki hal-hal berikut
ini:
• Dua surat sebagai referensi yang ditulis dalam
bahasa Inggris
• Paspor atau identitas diri yang diterbitkan secara
resmi oleh negara asal dan masih berlaku
• Transkrip nilai dari universitas untuk jenjang studi
yang sudah diambil dan dselesaikan sebelumnya
Dalam mengajukan permohonan atau pendaftaran
untuk program ini, dokumen-dokumen tambahan
yang diminta sebagai syarat dapat dikirimkan pada
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kesempatan seanjutnya dan tidak harus bersamaan
dengan pendaftaran tahap pertama. Berikut ini adalah
pembiayaan-pembiayaan yang ditanggung oleh pihak
Chevening dalam program Fellowships ini:
• Biaya penuh untuk keseluruhan program yang
diikuti
• Biaya hidup selama program berlangsung
• Biaya transportasi pesawat kelas ekonomi
Kriteria Penerimaan Chevening
Program-program penghargaan dari Chevening
ini tidak memiliki persyaratan dan kriteria penerimaan
yang terlampau sulit. Hanya saja memang semuanya
harus disiapkan dengan benar jauh sebelum batas akhir
penerimaan pendaftaran atau pengajuan permohonan.
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan dan
kriteria penerimaan Chevening:
• Terdaftar secara resmi sebaga warga negara yang
menjadi penerima Chevening
• Setelah selesai menempuh studi harus pulang ke
negara asal minimal 2 tahun
• Sudah memiliki gelar S1 sebagai syarat untuk
mengambil studi jenjang S2 atau Master di Inggris
• Memiliki pengalaman kerja di bidang yang diminati
•

paling tidak 2 tahun
Sudah memenuhi persyaratan penguasaan bahasa
yang berlaku dan diterima di Chevening pada
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pertengahan bulan Juli
•

Sudah diterima di salah satu universitas yang ada
di Inggris yang dibuktikan dengan unconditional
offer tertanggal sebelum pertengahan bulan Juli

Selain hal-hal tersebut yang menjadi prasyarat dan
kriteria penerimaan program ini, ada juga hal-hal yang
harus diperhatikan karena otomatis akan menggugurkan
kesempatan untuk mengajukan permohonan atau
pendaftaran program-program dari Chevening ini.
Berikut ini adalah hal-hal tersebut:
• Terdaftar sebagai warga negara Inggris atau
memiliki dua kewarganegaraan dan salah satunya
adalah Inggris
• Merupakan karyawan, mantan karyawan, atau
saudara dari karyawan dari Her Majesty’s
Government, British Council, Association of
Commonwealth Universities, organisasi-organisasi
rekanan, atau universitas di Inggris pendukung
Chevening
• Sudah pernah mendapatkan bantuan pembiayaan
dalam bentuk apapun dari pemerintah Inggris
namun untuk alumni Scholarships bisa mengajukan
Fellowships
Kriteria Penguasaan Bahasa
Bahasa juga tentu merupakan satu persyaratan
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penting yang harus dipenuhi untuk bisa diterima menjadi
mahasiswa di Inggris serta mendapatkan penghargaan
Chevening. Seperti sudah disebutkan tadi bahwa
persyaratan penguasaan bahasa untuk program-program
penghargaan Chevening ini sudah harus dipenuhi pada
pertengahan bulan Juli. Guna memastikan hal tersebut
pemohon bisa melakukan satu dari dua hal berikut:
• Mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris
• Mengambil pilihan dalam kategori UKVI (Indonesia
tidak termasuk)
Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengikuti tes
kemampuan penggunaan bahasa Inggris tidak ditanggung
oleh Chevening. Berikut ini adalah daftar tes kemampuan
penggunaan bahasa Inggris yang diakui oleh Chevening
lengkap dengan standar skor minimal yang harus dicapai
agar bisa lolos seleksi pnerimaan program-program
Chevening baik itu Scholarships maupun Fellowships:
• Academic IELTS – 6.5 (Listening 5.5, Reading 5.5,
Speaking 5.5, Writing 5.5)
• Cambridge English: Advanced (CEA) – 176
(Listening 162, Reading 162, Speaking 162, Writing
162)
• Pearson PTE Academic – 58 (Listening 42, Reading
•

42 Speaking 42, Writing 42)
TOEFL iBT – 79 (Listening 17, Reading 18, Speaking
20, Writing 17)
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Tes kemampuan penggunaan bahasa Inggris ini
disarankan untuk segera dilakukan atau paling tidak
dijadwalkan sedini mungkin. Hal ini karena di beberapa
negara ketersediaan penyedia tes tersebut terbatas
yang mungkin bisa membuat jadwal tes sudah penuh
dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah masa
atau jeda waktu dari masing-masing tes hingga hasilnya
bisa diketahui:
• IELTS – 13 hari
• CAE – 2 minggu
• PTE Academic – 5 hari kerja
• TOEFL – 10 hari
Selain
memastikan
bahwa
persyaratan
penguasaan bahasa Inggris menurut Chevening ini
terpenuhi, pemohon juga harus memastikan bahwa
penguasaan bahasa Inggrisnya sudah sesuai dengan
prasyarat di universitas dan jurusan yang ia tuju. Oleh
karena itu sangat disarankan untuk mencari informasi
yang berkaitan dengan hal tersebut di universitas yang
dituju.
Jenis Studi yang Bisa Diambil
Studi yang bisa diambil nantinya menggunakan
bantuan penghargaan Chevening harus dipilih ketika
mengajukan permohonan atau pendaftaran. Maksimal
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3 macam studi bisa dipilih namun nantinya pilihan yang
sudah dibuat tidak bisa diganti lagi. Jadi pastikan untuk
benar-benar hati-hati dalam memilih studi tersebut.
Jenis studi yang akan diambil harus memenuhi kriteria
dari Chevening yaotu:
• Studi full-time
• Studi dimulai pada awal semester musim gugur
yang biasanya pada bulan September atau Oktober
• Studi tersebut merupakan studi Master
Perlu diperhatikan juga bahwa studi yang diambil tidak
boleh melanggar kriteria yang sudah disebutkan tersebut
atau merupakan studi yang:
• Studi part-time
• Studi jangka panjang
• Waktu studi kurang dari 9 bulan
• Waktu studi lebih dari 12 bulan
Informasi lebih lanjut ada di halaman pendaftaran
Chevening berikut ini (link).
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Chinese Government Scholarship
– Great Wall Program dari
Pemerintah Tiongkok (Cina)
Sebagai salah satu negara yang perkembangannya
sangat luar biasa, sudah sepantasnya jika Tiongkok
menjadi satu tujuan untuk menempuh studi bagi banyak
siswa internasional termasuk dari Indonesia juga.
Secara mengejutkan, dari pihak pemerintahnya sendiri
ternyata menyediakan cukup banyak pilihan program
yang kaitannya dengan siswa internasional untuk bisa
menempuh studi disana.
Nah jika berniat untuk menempuh dan melanjutkan
studi di Tiongkok, ada satu program beasiswa yang
mungkin akan menjadi pilihan tepat bagi mahasiswa
internasional termasuk dari Indonesia. Melalui China
Scholarship Council, pemerintah Tiongkok mengadakan
program yang bernama Great Wall Program. Program ini
tentu termasuk dalam Chinese Government Scholarship
yang berarti didukung sepenuhnya oleh pemerintah
Tiongkok secara resmi.
Great Wall Program pada dasarnya adalah
sebuah program beasiswa penuh yang pertama kali
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dibentuk oleh kementerian pendidikan Tiongkok untuk
pihak UNESCO dari PBB dalam rangka mendukung dan
membantu para siswa dan juga para sarjana dari berbagai
negara berkembang di dunia yang ingin menempuh
studi lanjutkan atau bahkan melaksanakan penelitian di
Tiongkok.
Program ini akan mendukung dan membantu para
siwa dan sarjana dalam lingkup pendidikan secara umum
karena tidak ada bidang-bidang khusus yang diikutkan
dalam program ini yang itu berarti cakupannya lebih
luas dan peluang untuk mendapatkannya terbuka lebar.
Lama waktu dari program ini bergantung pada studi
yang diambil yang pada dasarnya adalah selama satu
masa studi sesuai jenjang dan program yang diambil.
Bagi para penerima beasiswa dalam program ini yang
belum menguasai bahasa Tiongkok akan diwajibkan
untuk mendapatkan persetujuan dari UNESCO dan CSC
dalam hal kursus bahasa terlebih dahulu selama satu
tahun sebelum akhirnya berangkat ke Tiongkok dengan
beasiswa ini.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa dalam Great Wall Program ini mencakup
semua pembiayaan penuh yang meliputi biaya kuliah,
biaya akomodasi, tunjangan biaya hidup, dan juga asuransi
kesehatan. Rinciannya bisa dilihat sebagai berikut:
193

•

•

•

•

Biaya kuliah penuh yang tentu bisa berbedabeda antara satu universitas dengan yang lain.
Cakupan dari biaya kuliah ini termasuk juga biaya
administrasi dan berbagai pengeluaran yang
mendukung kegiatan-kegiatan lain namun tetap
berkaitan dengan studi dari penerima beasiswa
Biaya akomodasi yang bisa berupa akses gratis
untuk tinggal di asrama universitas atau tunjangan
untuk akomodasi diluar universitas yang diberikan
setiap bulan jika memang pihak universitas
mengijinkan siswa untuk tinggal diluar kampus
dengan jumlah subsidi untuk akomodsi diluar
kampus yaitu 1,000 CNY (jenjang doktorat) dan
700 CNY (jenjang master dan sarjana)
Tunjangan hidup selama menempuh studi di
Tiongkok yang diberikan setiap bulan. Rinciannya
adalah 2,500 CNY (jenjang sarjana), 3,000 CNY
(jenjang master), dan 3,500 CNY (jenjang doktorat)
Asuransi kesehatan dengan rincian yang lebih
jelas bisa diakses melalui halaman berikut
(http://www.campuschina.org/newsdetailen.
aspx?cid=194&id=2716). Secara umum untuk
asuransi kesehatan bagi siswa internasional yang
menempuh studi di Tiongkok adalah sebesar 800
CNY dalam satu tahun
Dalam hal cakupan pembiayaan Great Wall Program

194

ini, ada juga pengelompokkan berdasarkan pilihan bidang
studinya yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu Field of
Study I (Philosophy, Economics, Legal Studies, Literature,
Education, History, Management), Field of Study II
(Engineering, Science, Agriculture), dan Field of Study III
(Medicine, Fine Arts). Perbedaan pembiayaannya dapat
dilihat dalam rincian sebagai berikut:
• Jenjang sarjana – Field of Study I 59,200 CNY/
tahun, Filed of Study II 62,200 CNY/tahun, dan
Field of Study III 66,200 CNY/tahun.
• Jenjang master – Field of Study I 70,200 CNY/
tahun, Field of Study II 74,200 CNY/tahun, dan
Field of Study III 79,200 CNY/tahun.
• Jenjang doktorat – Field of Study I 87,800 CNY/
tahun, Field of Study II 92,800 CNY/tahun, dan
Field of Study III 99,800 CNY/tahun.
Persyaratan Beasiswa
Berikut
ini
adalah
hal-hal
yang
perlu
diperhatikansebagai persyaratan untuk bisa mengajuka
pemohonan program beasiswa dari pemerintah Tiongkok
ini. Pastikan bahwa sudah memahami persyaratanpersyaratan berikut agar proses seleksinya berjalan
dengan lancar.
•
•

Pemohon harus merupakan warga negara dari luar
Tiongkok dan dalam kondisi yang sehat
Pemohon untuk jenjang master harus berusia
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kurang dari 35 tahun pada waktu mengajukan
•

permohonan
Pemohon untuk jenjang doktorat harus berusia
kurang dari 40 tahun untuk bisa mengajukan
permohonan

Selain persyaratan dalam hal-hal tersebut, ada
juga berbagai dokumen yang wajib disiapkan jika ingin
mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa
ini, yaitu:
• Formulir permhonan Chinese Government
Scholarship dalam bahasa Inggris dan Tiongkok
• Ijazah atau bukti lain yang menunjukkan
status pendidikan pemohon saat mengajukan
permohonan. Jika bukan dalam bahasa Inggris
atau Tiongkok maka wajib diterjemahkan kedalam
dua bahasa tersebut dan disahkan notaris terlebih
dahulu.
• Transkrip nilai lengkap yang harus dalam bahasa
Inggris atau Tiongkok. Bisa diterjemahkan dan
disahkan notaris jika aslinya bukan dalam bahasa
Cina atau Inggris.
• Surat rekomendasi berjumlah dua buah dalam
bahasa Tiongkok atau Inggris
•
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CD yang berisi karya asli dari pemohom untuk
pemohon yang menginginkan studi di bidang seni
disesuaikan dengan bidangnya seperti musik,

desain gambar, atau lukisan.
•

•

•
•

•

Proposal riset atau rencana studi dalam bahasa
Inggris atau Tiongkok dengan jumlah kata minimal
500.
Formulir Foreigner Physical Examination dalam
bahasa Inggris yang bisa didapatkan melalui tautan
berikut (http://www.csc.edu.cn/laihua) atau yang
satu ini (http://www.campuschina.org). Semua hal
yang tercantum dalam formulir tersebut harus
ada. Pastikan untuk menjadwalkan pemeriksaan
yang akan lakukan karena hasilnya hanya akan
berlaku selama 6 bulan saja.
Fotokopi Pre-admission Letter dari universitas
yang dituju di Tiongkok (jika sudah ada).
Fotokopi sertifikat HSK (tes kemampuan
penggunaan bahasa Tiongkok) yang masih berlaku
(jika ada).
Semua dokumen yang diperlukan tersebut harus
dijadikan satu dan pemohon harus mengupulkan
dua paket lengkap dari dokumen-dokumen
tersebut.

Prosedur Permohonan Beasiswa
Jika ingin mengajukan permohonan untuk
beasiswa ini maka sebelumnya harus mengetahui
prosedur-prosedurnya terlebih dahulu. Perhatikan
prosedur permohonannya sebagai berikut:
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•

•

•

•

Tahap 1 – Pemohon mengajukan permohonan
ke National Commission for UNESCO di negara
asal untuk mendapatkan kesempatan menerima
beasiswa CGS khususnya Great Wall Program.
Tahap 2 – Pemohon mendaftarkan diri ke
universitas yang dituju untuk mendapatkan Preadmission Letter tepat setelah pihak UNESCO
dari negara asal pemohon menyatakan bahwa
pemohon termasuk dalam kandidat penerima
beasiswa. Pemohon akan menerima Award Letter
for CGS Candidate dari UNESCO.
Tahap 3 – Lakukan pendaftaran online melalui
halaman berikut (http://www.csc.edu.cn/laihua)
atau yang berikut ini (http://www.campuschina.
org) dalam memenuhi prosedur CSC Online
Application System for International Students.
Kumpulkan formulir permohonan CGS lalu cetak
juga formulir tersebut. Pastikan untuk menanyakan
informasi lebih lanjut dalam hal prosedur ini ke
bagian UNESCO di negara asal terlebih dahulu.
Kumpulkan semua dokumen yang diwajibkan
sebagai persyaratan beasiswa ini ke pihak
UNESCO di negara asal pemohon sebelum batas
pengumpulan yang sudah ditentukan oleh
UNESCO atau CSC.
Pemohon yang memang diterima dan tidak
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memiliki Pre-admission Letter dari universitas yang
dituju akan ditempatkan oleh pihak UNESCO atau CSC
setelah dipastikan menerima beaswa CGS ini. Dalam hal
penempatan para penerima beasiswa ini ada beberapa
tahapan yaitu:
• Dokumen-dokumen pemohon yang sudah
direkomendasikan oleh UNESCO akan ada dalam
daftar CSC untuk ditempatkan di berbagai
universitas di Cina.
• Permohonan yang memenuhi kriteria untuk
program beasiswa ni akan dikirimkan ke pihak
univesritas. Dalam hal ini CSC berhak melakukan
perubahan dan penyesuaian serta penentuan
untuk universitas yang nantinya menjadi tempat
studi penerima beasiswa.
• Setelah
penempatan
penerima
beasiswa
dikonfirmasi oleh universitas-universitas di
Tiongkok, maka penerima beasiswa akan secara
resmi mendapatkan beasiswa CGS dalam Great
Wall Program sesuai dengan jenjang masingmasing.
• CSC melihat kembali daftar penempatan
para penerima beasiswa kemudian mengutus
perwakilannya untuk mengirimkan pemberitahuan
•

penerimaan tersebut ke semua penerima beasiswa.
Penerima tdak diperkenankan mengganti apapun
dalam hal studinya mulai dari universitas, bidang
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studi, dan jenjang studi setelah diterima.
•

Beasiswa tidak bisa ditangguhkan terlebih dahulu
jika peneria ternyata tidak bisa menyelesaikan
segala hal berkaitan dengan pendaftaran,
permohonan, dan pemenuhan syarat sesuai batas
akhir yang sudah ditentukan.
Kontak dan Informasi
Jika ingin mengajukan permohonan beasiswa ini
sebaiknya dilakukan antara awal bulan Januari hingga
awal bulan April di setiap periodenya. Secara umum untuk
melakukan tahap awal permohonan beasiswa ini bisa
langsung mendatangi National Commission for UNESCO
di negara asal pemohon masing-masing. Namun jika
hendak melakukan kontak langsung mengenai beasiswa
ini, bisa langsung berkomunikasi melalui daftar kontak
berikut:
Kontak UNESCO
Mr, Jhaycee Manansala
Fellowship Program Section of UNESCO
Telepon
: +331-45681417
Email
: J.Manansala@unesco.org
Kontak CSC (Chinese Scholarship Council)
Telepon
: 0086-10-66093953
Fax
: 0086-10-66093915
Email
: ouzhou@csc.edu.cn
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Website

: http://www.csc.edu.cn/laihua atau

www.campuschina.org
Alamat
: Division of International
Student Affairs, China
Scholarship Council Level 13,
Building A3, No 9,
Chegongzhuang Avenue,
Beijing P.R. China, 100044
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Chongqing Municipal Government
Mayor Scholarship
Orang-orang di Indonesia pasti tau pepatah
yang bunyinya “Tuntunlah ilmu hingga ke negeri Cina.”
Ya, benar adanya bahwa memang negeri Cina yang kini
disebut dengan Tiongkok di Indonesia bisa dijadikan
sebagai 1 negara tujuan untuk mlanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa ini memiliki cakupan
yang luas karena berbagai jenjang studi pendidikan
tinggi bisa diambil asalkan lokasi studinya ada di kawasan
Chongqing, Tiongkok.
Program beasiswa ini merupakan beasiswa resmi
dari pemerintah kawasan Chongqing, Tiongkok yang
lokasinya ada di sebelah barat daya Tiongkok. Chongqing
sendiri bukan merupakan satu kota kecil di Tiongkok
karena termasuk dalam direct-controlled municipalities
Tiongkok bersama dengan Shanghai, Beijing, dan Tianjin.
Melalui beasiswa ini Chongqing membuka pintu untuk
mahasiswa dan pelajar internasional agar menuntut ilmu
disana dan sekaligus mengenal budaya Tiongkok.
Rincian Beasiswa
Program Chongqing Municipal Government Mayor
Scholarship ini menawarkan dua jenis beasiswa yang
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berbeda untuk bisa digunakan sebagai pembiayaan studi
di Tiongkok. Jenis-jenis beasiswa tersebut adalah:
• Beasiswa Kelas Pertama
Jenis beasiswa ini akan memberikan total bantuan
pembiayaan kepada penerimanya dalam 1 tahun
sejumlah:
o 10.000 RMB – studi non gelar
o 25.000 RMB – studi S1
o 30.000 RMB – studi S2
o 35.000 RMB – studi S3
• Beasiswa Kelas Kedua
Selanjutnya untuk jenis beasiswa ini jumlah
pembiayaan yang diberikan berbeda lagi yaitu
rinciannya adalah:
o 8.000 RMB – studi non gelar
o 10.000 RMB – studi S1
o 15.000 RMB – studi S2
o 20.000 RMB – studi S3
Dalam beasiswa yang ini untuk biaya-boaya lain
seperti biaya pendaftaran, biaya akomodasi,
asuransi kesehatan, dan juga uang pangkal harus
ditanggung sendiri oleh penerima beasiswa.
Satu hal yang menyenangkan dari beasiswa ini
adalah bahwa pemohon bisa mendaftarkan studi dengan
beasiswa ini dalam berbagai bidang tanpa ada batasan
asalkan memang program yang akan diambil tersebut
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ditawarkan oleh universitas atau perguruan tinggi yang
ada di Chongqing. Berikut ini adalah daftar universitas
dan perguruan tinggi yang ada di Chongqing:
• Chongqing University
• Southwest University
• Southwest University of Political Science and Law
• Third Military Medical University
• Chongqing
University
of
Posts
and
Telecommunications
• Sichuan International Studies University
• Chongqing University of Technology
• Chongqing Jiaotong University
• Chongqing Medical University
• Chongqing Normal University
• Chongqing Technology and Business University
• Chongqing Telecommunication Institute
• Chongqing Three Gorges University
• Chongqing University of Science and Technology
• Yangtze Normal University
• Sichuan Fine Arts Institute
• Southwest Agricultural University
• University of Logistics
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan
untuk bisa mengajukan permohonan program Chongqing
Municipal Government Mayor Scholarship:
204

•

•

•

•

•

Pemohon bukan warga negara Tiongkok dan
berniat melanjutkan studi untuk jenjang S1, S2,
S3, atau non-degree selama minimal 1 tahun di
Chongqing
Pemohon sedang menempuh studi S1, S2, atau
S3 di Chongqing yang sudah melewati minimal 1
tahun masa studi
Kondisi kesehatan pemohon dinyatakan baik
serta berhasil lulus tes kesehatan dari institusi
kesehatan resmi di Tiongkok
Usia maksimal untuk pemohon adalah:
o 40 tahun dan sudah memiliki gelar S2 untuk
studi S3
o 35 tahun dan sudah memiliki gelar S1 untuk
studi S2
o 25 tahun dan sudah lulus SMA/sederajat
untuk studi S1
o 45 tahun dan minimal sudah lulusSMA/
sederajat untuk studi non-dgree
Pemohon yang sudah mendapatkan beasiswa dari
pihak lain tidak bisa mengajukan permohonan
untuk beasiswa ini
Persyaratan-persyaratan

tersebut

tadi

masih

ditambah oleh berbagai persyaratan dokumen yang juga
wajib dilengkapi jika pengajuan beasiswa yang dilakukan
ingin dijadikan pertimbangan oleh pemberi beasiswa.
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Berikut ini adalah persyaratan-persyaratan dokumen
untuk beasiswa ini:
• Formulir pendaftaran dari universitas atau
perguruan tinggi tujuan yang sudah diisi dengan
lengkap
• Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang harus dalam
bahasa Inggris atau Tiongkok namun jika tidak
dalam bahasa tersebut bisa diterjemahkan dahulu
oleh penerjemah tersumpah serta kemudian
dilegalisir oleh notaris
• Kartu Rencana Studi dan Traskrip Nilai terakhir
bagi pemohon yang sudah menjalani studi di
Chongqing
• Rencana studi yang jelas dan lengkap serta ditulis
dalam bahasa Tiongkok atau Inggris
• Surat rekomendasi 2 buah dalam bahasa Inggris
atau Tiongkok bagi pemohon studi S2 atau S3 jika
dari tempat studi atau perusahaan asal
• Bukti surat penerimaan dari perguruan tinggi yang
dituju
• Salinan formulir pemeriksaan kesehatan warga
asing atau Foreigner Physical Examination Form
• Salinan paspor
Prosedur Pengajuan Beasiswa
Proses pengajuan beasiswa ini dimulai dengan
mengirimkan berbagai dokumen persyaratan dari
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program

ini

ke

bagian

penerimaan

mahasiswa

internasional atau International Students Admissions
Office dari setiap universitas atau perguruan tinggi.
Pengiriman dokumen tersebut dilakukan melalui pos
dan harus dipastikan sebelum batas waktunya sudah
sampai ke pihak universitas. Setiap tahunnya beasiswa ini
membuka pendaftaran hingga akhir bulan Maret.
Pemohon yang sudah lolos seleksi dari pihak
universitas kemudian namanya akan diteruskan ke pihak
Chongqing Municipal Education untuk dilakukan seleksi
akhir dari beasiswa ini. Satu hal yang perlu diperhatikan
dalam proses ini adalah bahwa pihak Chongqing
Municipal Education tidak menerima pengajuan
permohonan beasiswa secara langsung. Informasi lebih
lanjut mengenai beasiswa ini bisa mengunjungi halaman
http://www.study-chongqing.org/.
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CIMB ASEAN Scholarship
Ingin kuliah di dalam negeri atau di luar
negeri dibiayai secara penuh? Beasiswa CIMB ASEAN
menawarkan solusi. Baru-baru ini, bank yang memiliki
cabang di sejumlah negara ASEAN itu menawarkan CIMB
ASEAN Scholarship. Program ini adalah sebuah program
beasiswa S1 yang ditujukan untuk 5 negara ASEAN
dimana salah satunya adalah Indonesia.
Yang menarik dari Beasiswa CIMB ASEAN adalah
kriteria calon yang bisa mendaftar. Beasiswa ini selain
bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang baru saja
mendaftar untuk mulai kuliah ternyata juga bisa diikuti
oleh mahasiswa aktif yang sudah duduk di tahun pertama
atau tahun kedua bangku kuliah. Pilihan tempat kuliah
juga bebas, bisa di dalam negeri atau luar negeri. Menarik
bukan?
Kandidat yang nantinya diterima pada program
CIMB ASEAN Scholarship ini akan memperoleh beasiswa
penuh yang meliputi semua biaya kaitannya dengan kuliah
termasuk biaya pendaftaran, biaya kuliah, biaya ujian,
tunjangan buku, serta biaya lainnya seperti akomodasi,
tiket pesawat, dokumen perjalanan, dan biaya terkait
lainnya. Beasiswa tersebut nantinya akan dibiayai oleh
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CIMB Foundation, organisasi non profit yang menaungi
program CSR CIMB Group.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal penting yang menjadi
syarat dari program CIMB ASEAN Scholarship:
1. Warganegara dari salah satu negara berikut: Indonesia,
Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja
2. Berusia 24 tahun atau kurang
3. Unggul secara akademik di ujian/penilaian prauniversitas (UN SLTA)
4. Sudah mendaftar untuk studi S1 di universitas
terkemuka di mana saja di dunia. Anda harus memperoleh
unconditional offer (bukti penerimaan tanpa syarat) dari
universitas tersebut pada saat beasiswa diberikan
5. Memiliki hasil (akademik) yang sangat baik di jenjang
S1 jika Anda sudah berada di tahun pertama atau kedua
universitas.
6. Bukan penerima dari beasiswa lain atau hibah yang
disertakan dengan kewajiban kontrak dari pihak pemohon
Beasiswa CIMB ASEAN ini nantinya akan mendanai
studi yang relevan dengan industri perbankan dan
keuangan. Jika disiplin ilmu yang dipilih tidak terdaftar,
maka pemohon harus menjelaskan mengapa disiplin ilmu
tersebut relevan dan layak diberikan bantuan beasiswa
ini. Berikut ini adalah pilihan disiplin ilmu atau bidang
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studi yang bisa dipilih jika ingin menggunakan beasiswa
ini:
1. Business / Management
2. Accounting
3. Banking / Islamic Banking
4. Finance / Islamic Finance
5. Economics
6. Innovation & Entrepreneurship
7. Risk Management
8. Political Science / International Relations / International
Organisations
9. Psychology (non-clinical)
10. Computer Science / Information Technology / Digital
Media
11. Mathematics / Actuarial Science / Operations
Research / Statistics
12. Communication Studies / Media Studies
13. Law
14. Engineering
Pendaftaran Beasiswa
Siapa saja yang berminat dengan beasiswa ini
bisa mengajukan CIMB ASEAN Scholarship dengan
melengkapi formulir pendaftaran online yang disediakan
CIMB. Pemohon harus mendaftar menggunakan alamat
email yang valid sebelum melengkapi isian formulir yang
diminta.
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Setelah terdaftar, pemohon akan bisa log dan
kemudian mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.
Jika data belum lengkap, pemohon bisa menyimpan
dengan mengklik tombol “Save and go to next” dan
melanjutkannya kemudian hari. Jika telah tuntas klik
tombol “Submit”.
Pendaftaran online Beasiswa CIMB ASEAN
pada periode sebelumnya dibuka hingga pertengahan
bulan Juni. Kandidat yang masuk pemeringkatan akan
diberitahu via email pada akhir Juni.
Kandidat akan melewati empat proses seleksi
sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa CIMB
ASEAN. Tahap satu adalah seleksi semua kandidat yang
memenuhi syarat. Tahap kedua, kandidat yang masuk
peringkat akan mengikuti penilaian secara online.
Tahap ketiga, kandidat akan menjalani penilaian yang
meliputi kegiatan presentasi, dan tahap terakhir adalah
wawancara dari para panelis.
Informasi lebih lanjut bisa ditanyakan via email:
cimbaseanscholarship@cimb.com atau cek melalui laman
CIMB (www.cimb.com).
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Clarendon Scholarship di University
of Oxford Inggris
Salah satu program beasiswa yang bisa digunakan
untuk menempuh studi di University of Oxford adalah
Beasiswa Clarendon. Pada periode 2015/2016 ada sekitar
370 orang mahasiswa dari lebih dari 50 negara di dunia
yang sedang menempuh studi di University of Oxford
menggunakan bantuan pembiayaan dari Beasiswa
Clarendon ini. Merujuk pada jumlah tersebut, beasiswa
ini menjadi satu yang terbesar di lingkungan University
of Oxford.
Program Beasiswa Clarendon ini disediakan
untuk memberikan kesempatan bagi para mahasiswa
internasional agar bisa melanjutkan studi mereka di
University of Oxford dan juga membuka peluang dalam
membangun jaringan profesional yang luas dan bisa
bertahan hingga masa depan khususnya dalam bidang
pendidikan dan juga sosial. Lingkungan University of
Oxford tentu sangat mendukung hal tersebut sehingga
menjadikannya satu hal yang sangat mungkin dilakukan
dan dicapai.
University of Oxford sendiri menawarkan lebih
dari 1,000 pilihan studi yang bisa diambil untuk periode
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2016/2017. Banyaknya pilihan tersebut didukung oleh
Beasiswa Clarendon dengan sekitar 140 kuota ditawarkan
setiap periodenya sebagai salah satu program beasiswa
terbesar yang ada di University of Oxford. Sudah tentu
daya tarik utama dari program beasiswa ini adalah fakta
bahwa program beasiswa ini merupakan beasiswa penuh
yang akan menanggung biaya studi secara penuh dan
masih ditambah tunjangan yang cukup besar untuk
keperluan biaya hidup sehari-hari.
Pada dasarnya program beasiswa ini bisa digunakan
untuk membiayai studi pascasarjana di University of
Oxford tanpa adanya batasan jumlah untuk jenjang
tertentu atau program tertentu. Namun sampai saat ini
penerima beasiswa ini lebih banyak yang menempuh
studi Dphil (PhD). Selain itu ada juga Mphil dan Bphil
dengan masa studi 2 tahun serta juga MSc, MSt, MBA,
lalu MFE dengan masa studi hanya 1 tahun.
Hal utama yang dipertimbangak oleh University
of Oxford ketika mencari dan memilih kandidat-kandidat
penerima beasiswa ini adalah kualitas dan keahlian dalam
satu bidang terkait sesuai program yang diinginkan oleh
pemohon dari beasiswa ini. Hal ini dilakukan dengan
menelaah seluruh kriteria akademik yang ada dalam diri
pemohon oleh ahli-ahli yang ada di University of Oxford
sesuai bidang masing-masing.
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Pendekatan antar divisi dalam proses seleksi
penerima beasiswa ini memungkinkan adanya interaksi
yang produktif dari siapapun yang berhubungan dengan
proses-proses dalam kaitannya dengan pemberian
beasiswa ini. Hal ini secara tidak langsung akan bisa
memunculkan kemampuan untuk bekerja sama dan
beberapa tentu akan terdidik menjadi pemimpinpemimpin dalam bidang dan kelompok masing-masing.
Selain dalam hal perkuliahan, Beasiswa Clarendon
itu sendiri mempunyai semacam komunitas atau kelompok
yang dengan niatan untuk lebih memaksimalkan
pengalaman pada penerima beasiswa dalam menjalani
studi di University of Oxford selalu merencanakan dan
mengadakan berbagai kegiatan. Konsep-konsep kegiatan
yang diadakn juga beraneka ragam mulai dari kegiatan
sosial kemasyarakatan hingga kegiatan yang merujuk
pada jenjang karir atau dunia pekerjaan.
Rincian Beasiswa
Beasiswa Clarendon adalah sebuah beasiswa
pendidikan penuh dimana seluruh biaya kuliah yang
harus dibayarkan ke pihak universitas akan sepenuhnya
dibiayai. Jadi penerima beasiswa ini tidak perlu
memikirkan dan mencari sumber pembiayaan untuk
biaya kuliahnya. Selain itu mahasiswa penerima beasiswa
ini yang menjalani studi full-time juga akan menerima
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tunjangan tahunan untuk keperluan biaya hidup yang
jumlahnya sudah diperhitungkan akan cukup untuk
menanggung biaya hidup 1 orang. Jumlah yang diberikan
untuk periode 2016/2017 adalah GBP 14,296. Sementara
itu untuk mahasiswa studi part-time juga akan diberikans
edikit bantuan untuk mengurangi biaya-biaya lain diluar
biaya kuliah.
Beasiswa Clarendon ini akan diberikan selama
masa studi berlangsung sesuai dengan program yang
diambil baik itu untuk studi full-time atau part-time. Jadi
pada dasarnya jika studi yang diambil belum selesai pada
masa yang dijadwalkan secara normal oleh University of
Oxford tentu biaya-biaya yang harus dibayarkan setelah
masa studi selesai harus ditanggung oleh mahasiswa
atau penerima beasiswa itu sendiri. Informasi lebih lanjut
mengenai hal ini bisa dilihat di halaman berikut (https://
www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/
tuition-and-college-fees/fee-liability?wssl=1).
Persyaratan dan Kriteria Beasiswa
Secara umum program Beasiswa Clarendon ini
akan diberikan kepada mahasiswa jenjang pascasarjana
dari berbagai negara di dunia yang memiliki potensi luar
biasa dan juga mempunyai prestasi atau pencapaian
sesuai standar dari University of Oxford selaku pemberi
beasiswa. Tidak ada program studi khusus yang harus
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diambil oleh penerima beasiw ini jadi benar-benar bebas
dalam hal pemiihan program studi di University of Oxford
kaitannya dengan beasiswa ini. Namun harus dipastikan
bahwa beasiswa ini difokuskan untuk para mahasiswa
baru pada jenjang pascasarjana (Master atau DPhil) di
University of Oxford yang sudah mendaftarkan diri pada
bulan Januari setiap periodenya.
Selain itu dalam hal kewarganegaraan dari
pemohon, tidak ada batasan juga akan negara asal dari
siapapun yang ingin mengajukan permohonan pada
program beasiswa ini. University of Oxford membuka
peluang yang sangat besar bagi sapapun dari berbagai
penjuru dunia untuk merasakan pengalaman studi
di University of Oxford Inggris melalui beasiswa ini.
Kemudian dalam hal jenjang studi, semua program studi
pada jenjang pascasarjana yang berarti semua program
Master dan DPhil bisa diambil dengan bantuan beasiswa
ini. Daftar lengkap dari semua program pascasarjana
ang ditawarkan oleh University of Oxford bisa dilihat di
halaman berikut ini (http://www.ox.ac.uk/admissions/
graduate/courses).
Selain mahasiswa baru yang akan menempuh
studi pascasarjana di University of Oxford, beasiswa ini
juga bisa diambil oleh mahasiswa yang sedang menjalani
studi Master naun sudah dipastikan bahwa nantinya ia
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akan melanjutkan studi DPhil di University of Oxford
juga. Jadi nantinya beasiswa akan diberikan ketika
mahasiswa ini sudah menempuh studi DPhil. Proses
untuk mengajukan permohonan pada beasiswa ini akan
langsung bisa dilakukan ketika mendaftarkan diri pada
studi pascasarjana di University of Oxford. Informasi
lengkapnya ada di halaman berikut (http://www.ox.ac.
uk/admissions/graduate/applying-to-oxford).
Kaitannya dengan proses seleksi dari para
pemohon dan mahasiswa di University of Oxford yang
tertatik untuk menggunakan bantuan dari beasiswa ini
ada hal-hal yang menjadi kriteria seleksi. Berbagai hal yang
digunakan sebagai pertimbangan dalam proses seleksi
program beasiswa ini seperti IPK minimal 3,7 pada skala
4,0. Selain itu mungkin juga bisa dilihat nilai di beberapa
bidang atau materi tertentu pada transkrip nilai di
jenjang studi sebelumnya. Penghargaan dan pencapaian
yang didapatkan pada jenjang studi sebelumnya juga bisa
dijadikan bahan pertimbangan dalam seleksi beasiswa
ini.
Selain hal-hal yang terkait dengan studi jenjang
sebelumnya, berbagai hal terkait dengan studi yang akan
diambil juga bisa mempengaruhi seleksi dari beasiswa
ini. Proposal penelitian adalah salah satu yang harus
diperhatikan jika ingin meningkatkan peluang diberikanya
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beasiswa ini. Personal statement juga harus benar-benar
menunjukka minat yang tinggi dalam bidang yang akan
diambil dalam studi pascasarjana di University of Oxford.
Informasi mengenai University of Oxford selengkapnya
bisa dilihat di halaman berikut (http://www.ox.ac.uk/)
dan mengenai Beasiswa Clarendon tersedia di halaman
berikut (http://www.ox.ac.uk/clarendon).
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CUD Scholarship Program dari
The University Commission for
Development
Beasiswa Kuliah S2 dan Pelatihan di
Belgia
Tidak bisa dipungkiri bahwa negara berkembang
memang cukup sering menjadi target berbagai program
beasiswa luar negeri. Hal ini dikarenakan memang
harapan para pemberi beasiswa tersebut agar nantinya
negara-negara berkembang tersebut bisa memanfaatkan
ilmu yang sudah diperoleh para penerima beasiswa
yang disediakan tersebut untuk lebih mengembangkan
dan memajukan berbagai hal di masing-masing negara
tersebut. Satu lagi program beasiswa yang khusus
ditargetkan bagi para pelajar dan mahasiswa dari berbagai
negara berkembang di dunia adalah CUD Scholarships
Program.
Rincian Beasiswa
Program beasiswa dari The University Commission
for Development atau CUD ini diberikan setiap tahun
sebanyak 200 dengan pembagian 130 untuk kuliah S2
dan sisanya untuk program pelatihan. Penerima beasiswa

219

ini nantinya akan menjalani studi atau pelatihan di Belgia
dengan menggunakan beasiswa tersebut. Secara umum
penerima beasiswa ini wajib menguasai penggunaan
bahasa Perancis baik itu untuk bahasa tulisan maupun
bahasa percakapan. Namun jika program yang diambil
tidak mengunakan bahasa Perancis tetap harus ada bukti
penguasaan bahasa yang digunakan dalam kuliahnya
tersebut.
Program beasiswa yang setiap tahun diberikan
kepada para pelajar dan mahasiswa internasional yang
menunjukkan minat luar biasa untuk menempuh studi
S2 atau mengikuti pelatihan di Belgia ini biasanya
membuka pendaftaran hingga awal atau pertengahan
bulan Februari setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya,
program beasiswa ini ditangani oleh Academy of Research
and Hgher Education atau ARES yang merupakan bagian
dari Committee for Development Cooperation.
Persyaratan Beasiswa
Selanjutnya berikut ini adalah persyaratan yang
harus dipenuhi jika ingin mengajukan permohonan
untuk program beasiswa ini dan nantinya bisa benarbenar dipertimbangkan menjadi penerima beasiswanya.
Perhatikan baik-baik hal-hal berikut ini:
•
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Pemohon harus merupakan warga asli dari

negara

•

•

•

•

•

•

berkembang

yang

termasuk

dalam

daftar penerima beasiswa ini dimana pada saat
pendaftaran program beasiswa ini dibuka ia harus
sudah bekerja dan mempunyai tempat tinggal
tetap
Negara-negara berkembang yang menjadi target
dari program beasiswa ini antara lain Benin, Bolivia,
Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon,
Cuba, Ecuador, Haiti, Indonesia, Madagascar, Mali,
Morocco, Niger, Peru, Philippines, Democratic
Republic of Congo, Rwanda, Senegal, dan Vietnam
Usia maksimal dari pemohon pada saat
mendaftarkan diri adalah 40 tahun untuk kuliah S2
dan 45 tahun untuk program pelatihan
Pemohon harus sudah memiliki gelar minimal yang
setara dengan sistem jenjang yang digunakan di
Belgia secara umum
Pemohon harus mempunyai pengalaman pada
bidangnya minimal 2 hingga 3 tahun setelah lulus
studi pada jenjang sebelumnya
Pemohon harus menguasai bahasa Perancis atau
bahasa lain yang digunakan dalam program yang
diambil meskipun nantinya pemohon juga tetap
akan diminta untuk mempelajari bahasa Perancis
secara wajib untuk keperluan komunikas seharihari di Belgia
Pemohon tidak diperbolehkan mengajukan
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permohonan untuk program beasiswa lain selama

•

mengikuti program ini hingga nanti menjadi
penerimanya lalu menjalani masa studi sampai
selesai
Pemoon tidak harus diterima terlebih dahulu di
universitas atau perguruan tinggi di Belgia ketika
mengajukan permohonan untuk program ini

Pilihan Program Beasiswa
Setelah mengetahui rincian dari program beasiswa
ini dan juga persyaratan yang harus dipenuhi, pilihan
program yang bisa dipilih juga penting untuk dipahami.
Berikut ini adalah program-program yang tersedia dalam
beasiswa ini baik itu program S2 maupun program-progra
pelatihan:
•

Program S2
o Master in Aquaculture
o Master in Transport Management
o Master in Public Health – Guidance Health
and Development
o Master in Science and Environmental
Management in Developing Countries
o Master in Management of Animal and Plant
Resource in Tropical Environments
o Master in Management of Natural Risks
o Master in Science and Technology of Foods
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o Master in Transfusion Medicine
o European Master in Microfinance
o Master in Protecting Tropical and
Subtropical Crops
o Master in International Economics and
Development
o Master in Development, Environment and
Societies
o Master in Public Health Methodology
•

Program Pelatihan
o Internship in the Use of Information
Technologies and Communication in the
University Libraries
o Internship in Geographic Information
System
o Internship
in
Management
System
Health Services – economic and source
management/planning (network A) –
Management Science and Research in
Health Systems (chain B)
o Methodological Stage in Supporting
Innovation in Family Agriculture
o Internship in Environment and Sustainable
Management of Mineral Resources

Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa
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Guna memastikan bahwa pemohon yang nantinya
menjadi penerima beasiswa ini memang adalah yang
benar-benar tepat sebagai penerimanya maka pihak
penyedia beasiswa ini berusaha semaksimal mungkin
dalam menyeleksi para pemohon yang sudah mengajukan
permohonan. Seleksi yang dilakukan dilakukan seketat
mungkin dengan juga melibatkan pihak universitas yang
nantinya akan menjadi tempat menempuh studi atau
mengikuti pelatihan dari para penerima beasiswa ini. Halhal atau ktiteria-kriteria yang diperhatikan oleh penyedia
beasiswa ini dalam proses seleksinya antara lain:
•
•
•

•
•
•
•
•

Kurikulum pendidikan
Pengalaman profesional
Kenaggotaan dan keterlibatan di institusi-institusi
yang bekerja sama dengan pihak penyedia
beasiswa
Komitmen yang kuat untuk mengikuti berbagai
kegiatan pengembangan dan pembangunan
Kewarganegaraan
Kesetaraan gender
Pandangan masa depan
Keuntungan dari beasiswa yang sudah pernah
didapat

Proses pendaftaran bisa dimulai dengan
mengunduh Formulir Pendaftaran (http://www.ares-ac.
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be/images/Bourses/CSI/ARES-CCD-CSI-Formulaire20162017-EN.doc) untuk kemudian diisi serta dilengkapi
dengan seksama dan dikembalikan. Pengembalian
formulir yang sudah diisi dan dilengkapi hanya boleh
melalui POS saja yang harus dipastikan bahwa formulir
tersebut sudah diterima pihak CUD sebelum batas akhir
pendaftaran atau pengajuan beasiswa ini. Lebih lanjut
mengenai pendaftaran dan informasi beasiswa ini ada
di halaman berikut (http://www.ares-ac.be/fr/csi-en).
Selain itu bisa juga dengan mengirimkan email ke alamat
berikut ini (maryvonne.aubry@cud.be).
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Deutscher Aakademischer
Austauschdienst (DAAD)
Scholarships
Sebagai sebuah organisasi penyandang dana
terbesar di dunia dalam bidangnya, DAAD kini sudah
memberikan bantuan pembiayaan ke lebih dari 100,000
pelajar baik itu dari wilayah Jerman maupun dari
berbagai negara di dunia termasuk Indonesia setiap
tahunnya. Bantuan pembiayaan studi atau penelitian
yang diberikan oleh pihak DAAD itu sendiri juga tidak
hanya tersedia 1 macam saja tetapi ada beberapa pilihan
yang bisa diambil. Hingga saat ini ada beberapa program
beasiswa atau pembiayaan dari DAAD yang masih aktif
dan belum lewat masa pendaftaran serta pengajuannya,
yaitu:
• DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of
Space, Aeronautics, Energy and Transportation
Research (link)
• Development-Related Postgraduate Courses
(EPOS) (link)
• Helmut-Schmidt-Programme
Master's
Scholarships for Public Policy and Good Governance
(PPGG) (link atau link)
• Alumni-Programm zur Betreuung und Bindung
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ausländischer Alumni (Alumni-Programm für die
deutschen Hochschulen BMZ) (link)
Sementara itu berikut ini adalah daftar lengkap
dari program-program bantuan pembiayaan yang
disediakan oleh DAAD hingga jenjang studi S3:
• Study Visits for Groups of Foreign Students (S1)
• Study Seminars and Practicals for Groups of
Foreign Students (S1)
• Hochschulsommerkurs-Stipendien
für
Fortgeschrittene Deutschlerner an indonesischen
Hochschulen (S1)
• Study Scholarships for Graduates in the Fields of
Architecture, Music, Performing Arts, Fine Art,
Film, Design/Visual Communication and Film
• Research Grants - Doctoral Programme in Germany
• Research Grants - Bi-nationally Supervised
Doctoral Degrees
• Scholarship
for
Development-Related
Postgraduate Courses (EPOS)
• Helmut-Schmidt-Programme
Master's
Scholarships for Public Policy and Good Governance
(PPGG)
• Master's Scholarships for Sustainable Water
Management (NaWaM)
• Indonesian-German
Scholarship
Programme
(IGSP) (link)
• Aceh Scholarships of Excellence (administered by
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DAAD)
•
•

Biodiversity & Health: Research Scholarship
Programme for PhD Students and Postdocs 2016
DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of
Space, Aeronautics, Energy and Transportation
Research

Persyaratan Beasiswa
Seperti halnya dengan berbagai program
beasiswa atau pembiayaan studi yang lainnya, DAAD
juga memberikan persyaratan-persyaratan yang wajib
dipenuhi oleh para pemohon untuk nantinya bisa
dipertimbangkan sebagai penerima beasiswa. Setiap
jenis beasiswa dari DAAD itu sendiri tentu mempunyai
persyaratan yang tidak sepenuhnya sama antara satu
dengan yang lainnya. Namun secara umum persyaratan
untuk mengajukan permohonan beasiswa atau bantuan
pembiayaan dari DAAD dapat dirangkum sebagai berikut:
• Pelajar tingkat akhir jenjang pendidikan menengah
yang akan segera lulus (program S1)
• Mencari bantuan pembiayaan unuk janga waktu
paling sedikit 4 bulan dan paling lama 10 bulan
dalam masa studi di Jerman (program S1)
• Menunjukkan performa dan pencapaian yang
luar biasa dalam jenjang sebelumnya dan bisa
dibuktikan dengan nilai yang memuaskan serta
surat rekomendasi
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Menyediakan rencana studi yang jelas selama
menempuh studi di Jerman
Mengumpulkan formulir evaluasi penguasaan
bahasa Jerman
Menunjukkan minat pada Jerman atau negaranegara di kawasan Eropa yang dibuktikan dengan
pengaruh dan posisi dari studi yang diambil dan
hasil-hasilnya di masa depan untuk Jerman atau
kawasan Eropa
Menyatakan kesediaannya untuk kembali ke
negara asal setelah menyelesaikan studi di Jerman
Mempunyai pengetahuan bahasa Inggris dan
Jerman
Terlibat dalam bidang politik dan sosial
Memberikan penjelasan yg meyakinkan tentang
subjek serta motivasi untuk studi di Jerman
Memiliki gelar sarjana dalam bidang terkait studi
yg akan diambil (untuk program s2)
Memiliki pengalaman kerja profesional pada
bidang terkait minimal 2 tahun (untuk program s2)
Menjelaskan manfaat yg diharapkan setelah
selesai studi di Jerman dan kembali ke negara asal
Studi s1 yang sudah diselesaikan sebelumnya
harus dalam waktu maksimal 6 tahun (untuk
program s2)T
Tidak berlaku bagi yang sudah tinggal di Jerman
selama 15 bulan ketika mengajukan permohonan
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beasiswa
•
•

Memenuhi persyaratan program studi yg akan
diambil
Semua dokumen dalam proses pengajuan
beasiswa harus dalam bahasa Jerman (jika aslinya
bukan bahasa Jerman bisa diterjemahkan melalui
Jasa Penerjemah Tersumpah)

Selain persyaratan-persyaratan tersebut ada juga
persyaratan dokumen yang artinya adalah dokumendokumen yang disebutkan harus ada dan dipersiapkan
sebelum mengajukan permohonan beasiswa DAAD ini.
Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan:
• Formulir pendaftaran beasiswa DAAD (https://
goo.gl/IwbsM7)
• Curriculum vitae terbaru lengkap
• Copy ijazah s1 (untuk program s2) lengkap dengan
penjelasam sistem penilaian yang digunakan
• Copy transkrip nilai terakhir
• Copy ijazah sma
• Sertifikat bukti kemampuan bahasa yang
mencakup bahasa Jerman (DSH 2 atau TestDaF 4
level A2) dan bahasa Inggris (IELTS 6, TOEFL PBT
550, CBT 213, IBT 80) terbaru
• Surat rekomendasi dari profesor di universitas dan
dari pimpinan tempat kerja (jika sudah bekerja)
masing-masing 1 buah (total 2 buah)
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Kontak dan Informasi
Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut
mengenai program-program DAAD dan juga tentu
kaitannya dengan pengajuan beasiswa, berikut ini adalah
alamat dan kontak dari perwakilan DAAD si Indonesia:
DAAD Regional Office Jakarta
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61-62
Summitmas 2, 14th Floor
Jakarta 12190
Tel.: +62 (21) 520 08 70, 525 28 07
Fax: +62 (21) 525 28 22
info@daadjkt.org
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Dr Goh Keng Swee Scholarship dari
Association of Banks di Singapura
Satu hal yang sangat penting kaitannya dengan
kuliah di luar negeri adalah beasiswa sebagai salah satu
bentuk bantuan keuangan atau pembiayaan. Banyak
mahasiswa dari Indonesia yang mengandalkan bantuan
beasiswa untuk bisa menempuh dan menyelesaikan studi
pendidikan tinggi di luar negeri. Lokasi yang dipilih juga
beraneka ragam mulai dari yang dekat dengan Indonesia
hingga yang jauh dari Indonesia. Pada dasarnya setiap
negara akan mempunyai program beasiswa yang khusus
ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswa asing yang ingin
menempuh studi di negara tersebut. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan minat dari mahasiswa-mahasiswa
internasional akan dunia pendidikan di negara tersebut.
Salah satu negara yang masih berada di kawasan
Asia dan menjadi pilihan banyak mahasiswa internasional
termasuk dari Indonesia untuk menempuh studi
pendidikan tinggi adalah Singapura. Bagi mahasiswa
dari Indonesia, kuliah di Singapura merupakan sebuah
pilihan yag sangat masuk akal. Jarak yang dekat dengan
Indonesia yang bisa ditempuh selama sekitar 90 menit
penerbangan dari Jakarta menjadi salah satu alasan
mahasiswa Indonesia memilih Singapura. Selain itu
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kualitas pendidikan di Singapura juga terbilang baik serta
diakui di lingkup internasional. Sudah tentu untuk kuliah
di Singapura ada pilihan program beasiswa yang bisa
diambil khususnya untuk mahasiswa dari Indonesia.
Rincian Beasiswa
Salah satu program beasiswa dari Singapura yang
ditujukan untuk mahasiswa dari luar kawasan Singapura
adalah program GKS atau Dr Goh Keng Swee Scholarship.
Beasiswa ini adalah sebuah beasiswa swasta yang berada
dibawah Association of Banks in Singapore atau ABS.
Dr Goh Keng Swee dulunya adalah Perdana Menteri
Singapura pada periode 1968 hingga 1984 yang berhasil
memajukan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi
di Singapura. Namanya adalah yang diabadikan dalam
program beasiswa ini.
Setiap tahun program beasiswa ini selalu diadakan
dan pada akhir proses seleksi atau penerimaannya
akan memberikan bantuan keuangan pada 3 hingga 4
orang dari total 15 negara yang merupakan anggota
APEC. Negara-negara yang termasuk sebagai negara
penerima beasiswa ini adalah Myanmar, Thailand, Laos,
Vietnam, Taiwan, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Korea
Selatan, Jepang, Indonesia, India, Kamboja, Hong Kong,
dan Brunei Darussalam. Pemohon dari negara-negara
tersebut yang berhak mendapatkan beasiswa ini hanya
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yang mengambil studi jenjang S1 di National University
of Singapore (NUS), Singapore University of Technology
and Design (SUTD), Nanyang Technological University
(NTU), dan Singapore Management University (SMU).
Persyaratan Beasiswa
Seperti halnya dengan berbagai program beasiswa
lainnya, Dr Goh Keng Swee Scholarship juga mempunyai
persyaratannya sendiri untuk dipenuhi para pemohon.
Berikut ini adalah persyaratan utama yang wajib dipenuhi
para pemohon beasiswa ini:
•

•

•
•

Pemohon merupakan warga negara atau
pemegang paspor dari negara Myanmar, Thailand,
Laos, Vietnam, Taiwan, Tiongkok, Malaysia, Filipina,
Korea Selatan, Jepang, Indonesia, India, Kamboja,
Hong Kong, atau Brunei Darussalam.
Pemohon mendaftar untuk kuliah jenjang S1 di
NUS, NTU, SMU, atau SUTD di semua jurusan atau
bidang studi kecuali kedokteran
Pemohon memiliki jiwa kepemimpinan dan juga
berprestasi dalam hal akademis serta ko-kurikuler
Pemohon pernah mengikuti atau akan mengikuti
ujian SAT yang memang merupakan syarat untuk
bisa mendaftar sebagai mahasiswa S1 di Singapura
Penerima beasiswa ini akan mendapatkan bantuan
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pembiayaan maksimal selama empat tahun masa studi
jenjang S1. Biaya-biaya yang termasuk dalam beasiswa
ini meliputi biaya kuliah, biaya wajib dari kampus, biaya
hidup (SGD6.500 per tahun), biaya akomodasi, biaya
kedatangan (SGD200), dan juga biaya tiket penerbangan
pergi dan pulang pada saat berangkat dari Indonesia dan
nanti ketika pulang lagi ke Indonesia setelah selesai masa
studi di Singapura.
Beasiswa ini akan diberikan setiap tahun yang
juga selanjutnya dipengaruhi oleh prestasi dan performa
penerima selama menempuh studi di Singapura. Jadi
penerima beasiswa ini harus bisa selalu berada dalam
performa maksimal dengan hasil memuaskan selama
masa studi. Setelah lulus penerima beasiswa ini wajib
mengabdikan diri selama tiga tahun di salah satu
perusahaan Singapura yang sudah ditentukan pihak
pengelola beasiswa atau di salah satu perusahaan
berbasis Singapura yang berada di negara asal penerima
beasiswa ini.
Pendaftaran Beasiswa
Proses pendaftaran awal beasiswa ini biasanya
masih akan dibuka hingga minggu terakhir bulan
Februari. Tahap awal pedaftaran bisa dilakukan dengan
mengunduh formulir pendaftaran terlebih dahulu
di tautan berikut ini
(http://www.abs.org.sg/pdfs/
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gkssf/2016-dr-gks-scholarship-application-form.xls) dan
kemudian mengisinya lalu dikirim melalui email ke GKS_
Scholarships@abs.org.sg.
Selanjutnya jika terpilih dalam seleksi tahap
awal maka pemohon akan diminta untuk mengikuti tes
kepribadian pada bulan Maret atau April. Setelah lolos
dari tahap seleksi melalui tes kepribadian maka pemohon
akan diminta untuk mengikuti wawancara di Singapura
pada pertengahan bulan Mei. Dalam hal ini biaya untuk
pergi ke Singapura tentu ditanggung pemohon. Akan
tetapi jika tidak memungkinkan untuk pergi ke Singapura
akan bisa dicoba dan diatur alternatif lainnya.
Informasi lebih lanjut mengenai program beasiswa ini
bisa didapatkan di halaman berikut (https://abs.org.sg/
dr-goh-keng-swee-scholarship) atau bisa melalui kontak
berikut ini:
#12-08, MAS Building
10 Shenton Way, Singapore 079117
Tel: (65) 6224 4300 / Fax: (65) 6224 1785
Email: banks@abs.org.sg
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Eiffel Excellence Scholarship
Programme dari Pemerintah
Perancis
Hampir setiap negara yang memang memberikan
kesempatan bagi pelajar dan mahasiswa internasional
untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan tinggi di
wilayahnya pasti memiliki program beasiswa resmi dari
pemerintahnya. Beberapa negara bahkan tidak hanya
memiliki atau menyediakan satu program beasiswa saja
tetapi ada beberapa pilihan. Beasiswa Eiffel adalah salah
satu contoh beasiswa resmi dari pemerintah yang ini
disediakan oleh pemerintah Perancis.
Bulan Januari tahun 1999 adalah kali pertama
beasiswa ini diluncurkan oleh French Ministry of Foreign
Affairs and International Development untuk lebih
menarik minat para pelajar dan mahasiswa internasional
dalam melanjutkan studi jenjang pendidikan tinggi di
Perancis khususnya pada jenjang S2 dan S3. Harapannya
nanti para lulusan dari Perancis yang didukung oleh
beasiswa ini akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa
dan akan bisa memberikan manfaat serta perubahan
untuk masa depan yang lebih baik.
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Prioritas Bidang Studi
Program beasiswa Eiffel Excellence Scholarship
Programme ini disediakan dan disiapkan untuk pelajar
dan mahasiswa dari negara-negara berkembang seperti
juga Indonesia dan khususnya negara-negara yang
memiliki potensi dalam bidang pendidikan dan bidang
ilmiah yang kuat. Karena disediakan untuk jenjang S2 dan
S3 maka studi yang diambil dengan beasiswa ini hanya
bisa dilakukan selama 1 atau 2 tahun saja. Sementara itu
program-program yang menjadi prioritas untuk beasiswa
ini meliputi:
• Teknik (S2) dan Sains (S3)
• Ekonomi dan Manajemen
• Hukum dan Ilmu Politik
Pendaftaran dan Kriteria Beasiswa
Khusus untuk program beasiswa ini hanya pihak
universitas yang dapat melakukan pendaftaran setelah
pemohon benar-benar diterima di universitas tersebut.
Jadi prosesnya adalah pemohon harus mendaftarkan
diri terlebih dahulu sebagai mahasiswa di universitas
yang dituju. Setelah proses pendaftaran ke universitas
dilakukan dan pemohon sudah resmi diterima sebagai
mahasiswa maka pihak universitas kemudian akan bisa
mengajukan permohonan beasiswa bagi pemohon yang
bersangkutan.
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Setiap tahunnya periode pengumpulan dokumen
pendaftaran dibuka pada bulan Oktober hingga
Desember. Jadi jika ingin mendapatkan beasiswa ini
maka sebelum bulan Oktober harus sudah diterima
sebagai mahasiswa S2 atau S3 di universitas pilihan yang
ada di Perancis. Hasil dari seleksi beasiswa ini kemudian
akan diumumkan pada bulan Maret tahun berikutnya
dengan perkuliahan dimulai pada bulan September.
Sistem seperti ini lebih memudahkan pemohon karena
hanya harus mendaftarkan diri di universitas tujuan saja
tanpa harus mendaftarkan diri lagi untuk mengajukan
beasiswa.
Beberapa hal menjadi kriteria dasar dari seleksi
penerima beasiswa ini yang sudah jelas harus dipenuhi
jika ingin melenggang sampa akhirnya mendapatkan
beasiswa ini. Usia adalah salah satu hal yang penting
dalam beasiswa ini dengan batasan maksimal 30 tahun
untuk jenjang S2 dan maksimal 35 tahun untuk jenjang S3.
Selain usia pemohon, beberapa hal lain yang menjadikan
pertimbangan pemberian beasiswa adalah potensi
kandidat tersebut, politik internasional dari lembaga
yang mungkin mewakili kandidat, dan juga politik kerja
sama dari kementerian luar negeri negara asal dengan
Perancis dan Uni Eropa. Jika semua hal yang ada dalam
krieria tersebut tidak bermasalah maka kemungkinan
pemohon untuk bisa menerima dan beasiswa ini nantinya
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akan lebih besar.
Penguasaan bahasa Perancis menjadi syarat utama
untuk bisa menempuh studi di Perancis. Namun perlu
diingat bahwa tingkatan penguasaan bahasa Perancis
yang diminta masing-masing jenjang akan berbeda-beda.
Khusus jenjang S1 dan juga S2 tingkatan yang dibutuhkan
adalah dari DELF B1 hingga C2 sementara itu untuk
jenjang S3 disarankan untuk DELF A2 meskipun secara
umum tidak ada syarat level tertentu.
Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa biaya
pendaftaran ke universitas tidak termasuk dalam biaya
yang ditanggung oleh beasiswa ini. Perkiraan rincian
biaya pendaftaran ke universitas-universitas di Perancis
adalah sebagai berikut:
• S1 EUR 200
• S2 EUR 250
• S3 EUR 400
• Pendidikan Khusus Teknik EUR 600
Perlu diperhatikan bahwa jumlah tersebut bisa
saja berubah dan tidak sepenuhnya seperti perkiraan
karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi
perubahan tersebut. Karena pendaftaran beasiswa ini
akan otomatis dilakukan oleh universitas jika pemohon
sudah resmi diterima menjadi mahasiswa di kampus
yang bersangkutan, maka berikut ini adalah hal-hal yang
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harus diketahui untuk mendaftarkan diri ke universitasuniversitas Perancis.
• Jenjang S1
Meskipun tidak termasuk dalam program atau
jenjang studi yang didukung oleh beasiswa ini,
namun tentu perlu juga mengetahui hal-hal
penting dalam pendaftaran untuk jenjang S1 ini.
Prosedur DAP, tes TCF-DAP, dan Post-Bac adalah
hal-hal yang harus dipahami untuk mendaftarkan
diri sebagai mahasiswa jenjang S1 di Perancis.
Prosedur yang harus dilakukan, tahapan yang
harus diikuti, dan status dari setiap prosedur
harus selalu dipantau selama proses pendaftaran.
Biasanya prosedur pendaftaran dibuka pada bulan
Desember untuk masa studi yang dimulai pada
bulan September tahun berikutnya.
• Jenjang S2
Selanjutnya untuk jenjang S2 pemohon harus
terlebih dulu menghubungi universitas yang dituju
guna mengetahui proses-proses yang diperlukan
dalam
pendaftarannya
tersebut.
Setelah
mengetahui informasi tentang hal-hal yang harus
dilakukan sebagai prosedur pendaftaran jenjang
S2 dari universitas yang dituju tentu selanjutnya
hanya tinggal mengikuti saja. Pendaftaran jenjang
S2 biasanya dibuka pada bulan Februari hingga
Juni.
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•

Jenjang S3
Pendaftaran untuk jenjang ini sama seperti
jenjang S2 dimana pemohon harus terlebih dahulu
mencari segala informasi mengenai pendaftaran
studinya ke universitas yang dituju. Studi jenjang
S3 bisa dimulai pada setiap permulaan semester
akademik.

Cakupan Pembiayaan Beasiswa
Bagian selanjutnya dari beasiswa ini yang sangat
penting tentu adalah cakupan pembiayaan yang
ditanggung. Sudah pasti untuk jenjang S2 dan S3 dari
beasiswa ini biaya-biaya yang ditanggung atau diberikan
akan berbeda jumlahnya. Berikut ini adalah rincian
pembiayaan dari beasiswa ini:
• Jenjang S2
Tunjangan bulanan EUR 1.181 selama 12 bulan
(Master 2), 24 bulan (Master 1 dan 2), dan 36 bulan
(Master Teknik Grandes Ecoles)
Tiket pesawat pulang dan pergi untuk satu kali
Asuransi kesehatan
Tunjangan biaya tempat tinggal
• Jenjang S3
Tunjangan bulanan EUR 1.400 selama maksimal 10
bulan
Tiket pesawat pulang dan pergi untuk satu kali
Asuransi kesehatan
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Tunjangan biaya tempat tinggal
More Information
Informasi lebih lanjut mengenai Eiffel Excellence
Scholarship Programme ini bisa dilihat di (link) atau (link).
Proses seleksi untuk periode saat in sudah berakhir
dengan hasil yang sudah diumumkan pada bulan Maret
2016 lalu. Selain melalui website tersebut bisa juga
langsung menghubungi cabang Campus France di
beberapa kota di Indonesia yang mencakup:
Campus France Jakarta
Jl. MH.Thamrin No 20, Jakarta 10350
T: +62 (0)21 2355 7927 atau +62 (0)21 2355 7900
campusfrance@ifi-id.com
Campus France Medan
Jalan Hasanuddin No. 5B, Medan 20153
Sumatera Utara
T : +62 (0)61 453 7447
campusfrance@afmedan.org
Campus France Bandung
Jl. Purnawarman no. 32, Bandung 40117
T: +62 (0)21 421 24 17
campusfrance.bdg@ifi-id.com
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Campus France Yogyakarta
T : +62 (0)274 56 65 20
campusfrance.yog@ifi-id.com
Campus France Surabaya
Komplek AJBS, Blok C2, Surabaya 60246
T : +62 (0)31 50 35 035
campusfrance.sby@ifi-id.com
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Eira Davies Scholarship dari
Swansea University
Satu lagi pilihan beasiswa yang bsia digunakan
untuk kuliah di Inggris. Program beasiswa yang bernama
Eira Davies Scholarship merupakan sebuah beasiswa
penuh khuss untuk wanita yang ingin melanjutkan studi
S1 atau S2 di Swansea University, Inggris. Pihak kampus
menawarkan beasiswa ini untuk para wanita dari negaranegara berkembang yang daftar lengkapnya bisa dilihat di
http://www.swansea.ac.uk/international/students/feesand-funding/eira-davies-scholarship/eligible-countries/.
Beasiswa ini adalah beasiswa penuh yang bisa
digunakan untuk menempuh studi di College of Human and
Health Sciences di Swansea University, Inggris. Beasiswa
akan diberikan selama masa studi berlangsung asalkan
memang penerima beasiswa bisa mempertahankan nilai
serta prestasi yang baik selama studi berlangsung. Selain
itu beasiswa ini juga akan mempertimbangkan faktor
kondisi keuangan dari penerimanya. Penerima beasiswa
ini nantinya harus segera kembali ke negara asal setelah
lulus dan memberikan manfaat bagi lingkungn dan
negara.
Seperti sudah disebutkan tadi bahwa beasiswa ini
hanya bisa digunakan untuk menempuh studi di College

245

of Human and Health Sciences di Swansea University
pada jenjang S1 atau S2. Selain bidang atau program
studi yang ditawarkan di College of Human and Health
Sciences tidak bisa dipilih untuk studi menggunakan
beasiswa ini.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan
dari beasiswa ini untuk benar-benar diperhaikan dan
dipenuhi:
•
•

•
•
•

•
•
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Pelajar wanita dari negara berkembang sesuai
dalam daftar
Pemohon harus memenuhi persyaratan untuk
menempuh studi S1 atau S2 di College of Human
and Health Sciences di Swansea University
Harus memenuhi persyaratan kemampuan bahasa
Inggris
Sudah mempunyai offer letter untuk menempuh
studi di Swansea University
Beasiswa hanya berlaku untuk mahasiswa baru
bukan yang sedang menempuh studi di Swansea
University
Beasiswa hanya tersedia untuk studi full time
Tidak boleh mengajukan beasiswa lain dari
Swansea University

Untuk

mendaftarkan

diri

pada

program

beasiswa ini cukup dengan mengunduh formulir
pendaftarannya di http://www.swansea.ac.uk/media/
Eira%20Francis%20Davies%20Scholarship%20form.
pdf. Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini dan
prosedur pendaftarannya ada di http://www.swansea.
ac.uk/media/Eira-Francis-Davies-Scholarship-Terms-andConditions1-2016%20entry.pdf. Beasiswa ini ditutup
pendaftarannya pada awal bulan Juli.
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Emile-Boutmy Scholarship dari
Sciences Po
Beasiswa Kuliah S1 dan S2 di
Perancis
Satu lagi program beasiswa yang bisa digunakan
untuk kuliah di Perancis adalah program beasiswa
yang bernama Emile-Boutmy dari Sciences Po. Nama
dari program beasiswa ini menggunakan nama dari
pendiri Sciences Po itu sendiri yang mendirikannya pada
tahun 1871. Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan
kesempatan bagi para pelajar internasional yang berasal
dari luar lingkup negara-negara Uni Eropa agar bisa
menempuh studi baik itu S1 maupun S2 di Perancis
khususnya di Sciences Po.
Dengan target dari beasiswa Emile-Boutmy
ini adalah para pelajar internasional yang berniat
melanjutkan studi baik itu S1 maupun S2, tersedia
beberapa pilihan studi yang bisa diambil di Sciences Po.
Law School, Department of Sociology, Department of
Political Science, Department of History, dan Department
of Economics merupakan fakultas-fakultas dari Sciences
Po yang masing-masing menyediakan bidang studi yang
berbeda-beda untuk bisa dipilih oleh para pemohon
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beasiswa ini nantinya.
Beasiswa Emile-Boutmy ini adalah beasiswa
individu yang tidak bisa digabungkan penggunaannya
dengan beasiswa lain. Beasiswa ini akan diberikan kepaada
pemohon yang sudah lolos seleksi dengan berbagai
pertimbangan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan
lingkup sosial. Pernyataan untuk meminta bantuan dari
beasiswa ini harus dinyatakan secara jelas dan spesifik
dalam formulir atau surat ketike proses pendaftaran
untuk dijadikan bahan pertimbangan Sciences Po juga
dalam memberikan beasiswa ini nantinya.
Persyaratan Beasiswa
Sebelum
memutuskan
untuk
mencoba
peruntungan dalam mendapatkan beasiswa ini, tentu
wajib diketahui dan dipahami pesyaratan yang ditetapkan
oleh pihak Sciences Po dalam penerimaan para pemohon
beasiswa Emile-Boutmy ini. Berikut syarat-syarat
utamanya yang harus diperhatikan agar peluang untuk
bisa mendapatkan beasiswa ini nantinya lebi besar:
• Pemohon baru pertama kali mengajukan
permohonan beasiswa Emile-Boutmy
• Pemohon bukan warga negara dari kawasan Uni
•

Eropa
Pemohon tidak mengajukan pembayaran pajak di
kawasan Uni Eropa bagi yang berumah tangga
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•

Pemohon sudah diterima secara resmi di studi S1
atau S2 terlebih dahulu

Selanjutnya adalah hal-hal yang menjadi kondisi
dimana pemohon tidak akan diizinkan untuk mengikuti
seleksi pemberian beasiswa Emile-Boutmy ini. Halhal yang termasuk dalam kondisi penghambat untuk
mengikuti seleksi beasiswa ini antara lain:
• Pemohon dengan status warga negara Swiss dan
Norwegia yang mungkin sudah terdaftar dalam
program ebasiswa CROUS
• Pemohon dengan status warga negara ganda dan
salah satunya ada di kawasan Uni Eropa
• Pemohon dari Quebec untuk jenjang studi S2
(untuk jenjang S1 diperbolehkan)
• Pemohon yang antinya akan mendapat gelar
ganda bisa mengikuti seleksi beasiswa ini jika:
o Gelar ganda dalam bidang Journalism di
Sciences Po/Columbia University
o Gelar ganda di Sciences Po/Columbia
University dengan konsentrasi atau fokus
di kawasan Eropa-Asia dalam kaitannya
dengan hubungan internasional khusus
untuk pemohon dengan status warga
negara Cina
o Gelar ganda Sciences Po/Peking University
untuk pemohon dari Cina
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•

Pemohon untuk jenjang S3

•

Pemohon yang sudah menjadi kandidat dalam
progra Master 1 tahun
Pemohon yang termasuk dalam program
pertukaran pelajar

•

Cakupan Beasiswa
Selanjutnya yang juga harus diketahui tentu
adalah cakupan atau pembiayaan dari beasiswa ini jika
nanti berhasil mendapatkannya. Dikarenakan memang
ada 2 jenjang berbeda yang didukung oleh beasiswa ini,
maka rincian cakupannya juga berbeda mengingat biaya
studi dari 2 jenjang tersebut juga jelas berbeda.
•

Jenjang S1
Berikut ini adalah rincian dari pembiayaan yang
diberikan oleh beasiswa Emile-Boutmy untuk
jenjang studi S1 yang tersedia dalam beberapa
skema.
o Biaya kuliah 7.300 Euro per tahun selama
3 tahun masa studi dan biaya hidup 5.000
Euro per tahun
o Biaya kuliah 7.300 Euro per tahun selama 3
tahun
o Biaya kuliah 5.000 Euro per tahun selama 3
tahun
o Biaya kuliah 3.000 Euro per tahun selama 3
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tahun
Ada juga kemungkinan untuk diberikan beasiswa
total 19.000 Euro per tahun untuk membiayai
3 tahun masa studi yang bisa dipertimbangakn
secara lebih lanjut untuk penerima dalam keadaan
atau kondisi tertentu.
•

Jenjang S2
Untuk jenjang S2 tersedia juga beberapa skema
pembiayaan yang bisa didapatkan oleh penerima
beasiswa nantinya.
o Biaya kuliah sebesar 10.000 Euro per tahun
selama 2 tahun dan bantuan biaya hidup
sebesar 6.000 Euro per tahun
o Biaya kuliah sebesar 10.000 Euro selama 2
tahun
o Biaya kuliah sebesar 5.000 Euro selama 2
tahun
Seperti juga dengan jenjang S1, bisa juga diberikan
sejumlah 19.000 Euro per tahun untuk mencakup
studi jenjang S2 selama 2 tahun di Sciences Po
dengan kondisi atau keadaan tertentu.

Pendaftaran Beasiswa
Jika berniat mendaftarkan diri untuk mengikuti
seleksi beasiswa ini, pengajuan dari beasiswa ini harus
disertakan dan diberitahukan pada saat mendaftarkan
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diri sebagai mahasiswa di Sciences Po. Untuk mengajukan
permohonan beasiswa ini tentu perlu disiapkan dan
disertakan dokumen-dokumen yang bisa menjelaskan
kondisi keuangan keluarga. Dokumen ini bisa meliputi
pajak pendapatan, slip gaji, tunjangan pensiun, akte
kematian, dan sebagainya.
Proses pengajuan permohonan beasiswa ini
biasanya adalah pada awal bulan Mei untuk jenjang S1
dan pada pertengahan bulan Januari untuk jenjang S2.
Berikut ini adalah halaman yang bisa menjadi rujukan
untuk mengetahui lebih lanjut seputar beasiswa EmileBoutmy ini dengan berbagai kontak yang bisa dihubungi
juga (http://www.sciencespo.fr/admissions/en/content/
contact-us-1187). Kemudian untuk mendaftarkan diri
mengikuti seleksi beasiswa Emile-Boutmy ini bisa dengan
mengunjungi halaman berikut (https://admission.
sciencespo.fr/applicants/login?lng=en).
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Erasmus+ (Erasmus Plus/Erasmus
Mundus)
Program Erasmus Mundus merupakan satu
program beasiswa yang populer namun secara resmi
berakhir pada tahun 2013. Setelah itu untuk periode
2014/2015 semua konsorsium S2 dan S3 dibawah Action
1 serta kemitraan dibawah Action 2 masih menawarkan
beasiswanya hanya untuk 1 periode tersebut. Bersamaan
dengan itu program Erasmus+ (Erasmus Plus)
ditawarkan untuk menyeleksi konsorsium S2 baru hingga
menghadirkan peluang-peluang baru untuk beasiswa.
Secara keseluruhan Erasmus+ ini terdiri dari 7 program
yaitu Tempus, eonardo, Alfa, Edulink, Comenius, Erasmus,
dan Erasmus Mundus yang didanai oleh Uni Eropa sebesar
16 milyar Euro. Kesatuan program ini dibuat berdasarkan
keberhasilan program pertukaran pelajar dari Uni Eropa
yang sudah dilakukan sebelumnya.
Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan
mempromosikan kawasan Uni Eropa sebagai pusat
pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu. Dalam
kesatuan program ini akan ada beberapa kegiatan yang
disebut Action dalam tingkatan 1 sampai 3. Program
beasiswa ini memberikan kesempatan bagi lulusan S1
yang memiliki prestasi memuaskan dari luar kawasan
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Uni Eropa untuk melanjutkan studi di jenjang S2 yang
tentunya di kawasan Uni Eropa.
Lulusan-lulusan S1 tersebut akan bisa mengikuti
program-program Magister yang terdaftar dalam
program Erasmus+ dengan lama studi antara 1 hingga
2 tahun. Selain itu ada juga kesempatan bagi para
akademisi yang berkeinginan untuk mengajar atau
melakukan penelitian sebagai tugas yang bisa dilakukan
di lembaga-lembaga peserta program-program Magister
dari Erasmus+ dengan masa berlangsungnya maksimal
adalah 3 bulan.
Persyaratan untuk Peserta
1. Lulusan S1
• Terdaftar sebagai warga negara di luar kawasan
Uni Eropa
• Tidak terdaftar sebagai penduduk di kawasan Uni
Eropa
• Belum pernah berada di kawasan Uni Eropa
selama lebih dari 12 bulan dalam kurun 5 tahun
terakhir untuk keperluan apapun seperti kuliah
atau bekerja
• Sudah menyelesaikan studi jenjang S1 atau bisa
juga untuk yang sudah menyelesaikan jenjang S2
asalkan memang seusai dengan kriteria-kriteria
dan syarat-syarat lain dalam program Erasmus+
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•

Sudah diterima dan terdaftar dalam program
Magister sesuai yang ada dalam daftar Erasmus+

2. Akademisi
• Terdaftar sebagai warga negara di luar kawasan
Uni Eropa
• Tidak terdaftar sebagai penduduk di kawasan Uni
Eropa
• Belum pernah berada di kawasan Uni Eropa
selama lebih dari 12 bulan dalam kurun 5 tahun
terakhir untuk keperluan apapun seperti kuliah
atau bekerja
• Memiliki pengalaman akademik dan profesional
yang baik
• Merupakan akademisi atau tenaga profesional
yang hendak melakukan penelitian atau mengajar
Negara-Negara Asal Peserta yang Boleh Mendaftar
Dalam hal syarat untuk menjadi peserta program
ini salah satunya adalah berasal dari kawasan di luar Uni
Eropa. Rincian untuk kawasan di luar Uni Eropa tersebut
adalah seluruh negara yang ada di dunia kecuali:
• Negara-negara anggota Uni Eropa yaitu Inggris
Raya, Belgia, Ceko, Bulgaria, Denmark, Estonia,
Jerman, Irlandia, Spanyol, Yunani, Perancis, Italia,
Kroasia, Latvia, Siprus, Luksemburg, Lithuania,
Malta, Hongaria, Belanda, Polandia, Austria,
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Portugal, Slovenia, Rumania, Finlandia, Slovenia,
•
•

dan Swedia
Negara-negara EEA-EFTA yaitu Norwegia,
Liechstenstein, dan Islandia
Turki, Swiss, dan negara-negara Balkan Barat yaitu
meliputi Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo,
Republik Makedonia (bekas Yugoslavia), dan
Serbia Montenegro

Program Magister Erasmus+
Selanjutnya berikut ini adalah rincian mengenai
program-program magister dari Erasmus+ yang bisa
diambil oleh peserta dalam melanjutkan studi mereka di
kawasan Uni Eropa:
• Program studi yang ditawarkan adalah program
terpadu pada tingkat magister atau S2 oleh
Konsorsium Magister Erasmus+ sehingga tidak
diperuntukkan untuk jenjang S1 atau S3
• Program yang ditawarkan nantinya akan
memberikan helar kesarjanaan ganda
• Khusus untuk lulusan S1 nantinya akan menjalani
program ini di minimal 2 dari 3 universitas pada
2 negara Eropa yang berbeda sedangkan untuk
akademisi biasanya akan ditawarkan untuk

•

melakukan penelitian atau kegiatan mengajarnya
di lokasi kedua juga meskipun tidak wajib
Peserta studi magister harus menyelesaikan
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antara 60 hingga 120 European Credit Transfer

•

System atau SKS di Indonesia dalam waktu antara
1 hingga 2 tahun saja
Bidang ilmu atau jurusan yang bisa diambil
lingkupnya luas

Kaitannya dengan program-program yang bisa
diambil dalam jenjang magister pada Erasmus+ ada
yang namanya Konsorsium. Istilah ini merujuk pada satu
kelompok yang terdiri dari 3 universitas yang lokasinya
ada adi 3 negara berbeda di Eropa dan sudah terpilih
menjadi pelaksana program-program dari Erasmus+. Jadi
konsorsium adalah kelompok universitas sebagai lokasi
studi dengan menggunakan beasiswa Erasmus+.
Beasiswa yang ditawarkan nantinya hanya akan
diberikan untuk mengikuti program-program magister
sesuai dengan konsorsium dalam Erasmus+. Jadi jika
peserta sudah terdaftar dalam program magister diluar
Erasmus+ dan berniat mencari bantuan pembiayaan
maka tidak bisa menggunakan Erasmus+ ini.
Cakupan dan Besaran Beasiswa
Selama masa studi berlangsung yaitu maksimal
selama 2 tahun maka pembiayaan dari beasiswa ini akan
diberikan. Nilai atau besaran beasiswanya adalah 24.000
Euro per peserta untuk program 1 tahun dan sebesar
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48.000 Euro untuk program 2 tahun. Biaya tersebut
mencakup beberapa hal seperti biaya kuliah penuh, biaya
perjalanan, tunjangan bulanan, biaya akomodasi, dll.
Sementra itu untuk program akademisi akan diberikan
pembiayaan sebesar 14.800 per orang selama 3 bulan
dengan cakupan biaya akomodasi, biaya perjalanan,
tunjangan bulanan, dll. Beasiswa yang diberikan akan
dibayarkan secara langusng kepada penerima melalui
konsorsium masing-masing.
Pengajuan Permohonan
Bagi yang berniat mengajukan permohonan untuk
program ini harus dipastikan bahwa informasi mengenai
persyaratan yang wajib dipenuhi sudah diketahui. Hal
ini sangat penting karena pengajuan harus disampaikan
langsung ke konsorsium dari program tang dipilih. Oleh
karena itu bisa saja persyaratan yang wajib dipenuhi akan
berbeda dari satu konsorsium dengan konsorsium yang
lain. Hingga saat ini total ada 138 pilihan program magister
yang bisa diambi menggunakan program ini. Daftar
lengkapnya bisa diakses di halaman berikut (http://eacea.
ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/
selected_projects_action_1_master_courses_en.php).
Pengajuan untuk program ini juga tentu bisa
berbeda dari masing-masing konsorsium yang ada. Namun
kisaran waktunya bisa antara awal bulan Desember
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hingga akhir bulan Januari jadi sekitar 2 bulan saja.
Kemudian untuk tahun akademis dari program-program
magisternya biasanya dimulai antara bulan Agustus dan
November. Pengajuan atau pendaftaran untuk program
ini bisa dilakukan dengan:
• Lihat dan pahami pilihan-pilihan program yang
bisa diambil dalam program ini
• Gali lebih dalam seputar program-program
yang ada dan disarankan untuk membaca dan
memeriksa semua pilihan yang ada agar tidak
menyesal ketika sudah menjatuhkan pilihan
• Pilih satu atau beberapa program yang tersedia
dan masuk ke halaman resmi masing-masing
untuk mendapatkan informasi tambahan yang
lebih lengkap dan detil tentang program yang
diinginkan
• Jika sudah yakin dengan pilihan yang akan
diambil maka tinggal masuk ke menu Application
Procedure yang tersedia disana dan mengikuti
panduan selanjutnya
Informasi Tambahan
Jika ada yang dirasa membingungkan dan kurang
jelas maka disarankan untuk terlebih dahulu melihat
hal-hal yang sering ditanyakan di halaman berikut
(http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/
faq_en.php). Jika berniat untuk mencari informasi lain
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lagi seputar beasiswa ini bisa dengan ,enghubungi email
mailto:delegation-indonesia-erasmus-mundus@eeas.
europa.eu atau bisa juga ke halaman http://indoem.info/
serta http://emundus.wordpress.com/.
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Flinders International
Postgraduate Research Scholarship
(FIPRS) dari Flinders University
Walaupun Australia adalah benua terkecil di dunia,
namun ada banyak sekali hal positif dari negeri kangguru
ini. Selain menyandang gelar sebagai jumlah tertinggi
ketiga penampung pelajar internasional, Australia juga
memiliki 7 dari 100 perguruan tinggi terbaik di dunia.
Tidak hanya dalam dunia pendidikan, namun negera ini
juga merupakan tempat berdiamnya 5 kota terbaik dari
30 kota terbaik dunia, dimana salah satu iconnya adalah
Rumah Opera Sydney yang juga sangat mendunia. Tentu
hal yang sangat menarik apabila kita dapat meneruskan
pendidikan pada negara sekaligus benua ini. Apalagi
Australia telah menyiapkan beasiswa sekitar 200 juta
dollar pertahun.
Salah satu dari sekian banyak beasiswa yang
ada di Australia adalah skema Flinders International
Postgraduate Research Scholarship (FIPRS), yakni
beasiswa S2 dan S3 riset yang ditujukan bagi pelamar
internasional untuk melanjutkan kuliah di Flinders
University. Ini adalah peluang besar bagi siapa saja yang
memiliki prestasi akademik unutk mengambil studi
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Master maupun Doktor berbasis riset pada universitas
tersebut.
Flinders University terletak di Adelaide, Australia
Selatan dan merupakan universitas negeri. Berdiri
tahun 1966, universitas tersebut telah meraih banyak
penghargaan mulai dari bidang penelitian, kualitas
pengajaran, hingga keterlibatan dengan komunitas.
Sampai saat ini, Flinders memiliki mahasiswa yang
berasal lebih dari 100 negara di dunia. universitas ini juga
meraih peringkat 500 besar di dunia menurut QS World
University Rankings dan meraih peringkat 274 untuk
Fakultas Life Sciences and Medicine. Adapun program
yang ditawarkan oleh Flinders University adalah sebagai
berikut:
•

Master by Research:
o Master of Arts
o Master of Biotechnology
o Master of Business
o Master of Clinical Education
o Master of Clinical Rehabilitation
o Master of Engineering
o Master of Laws
o Master of Science
o Master of Surgery
o Master of Theology
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•

Doktor of Philosophy (PhD)

o Doctor of Philosophy (PhD) in all disciplines
o Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)
Untuk informasi program lebih detail dapat dilihat
pada halaman berikut (http://www.flinders.edu.au/
research-degrees/what-you-can-study.cfm).
Ada 10 kuota beasiswa yang dibuka setiap
tahunnya bagi para kandidat yang menunjukan kecakapan
dalam melakukan penelitian mandiri. Adapun cakupan
pembiayaan dari Beasiswa Fiprs adalah sebagai berikut:
• Tanggungan penuh biaya kulih di Flinders
University
• Tunjangan hidup sebesar $26,288 (±25 juta) per
tahun bebas pajak
• Tunjangan kemandirian setelah kedatangan di
Flinders sejumlah $1,485 untuk pembiayaan dan
tiket pesawat
Beasiswa Australia ini memiliki durasi 2 (dua)
tahun untuk program Master (S2) dan 3 (tiga) tahun untuk
program Doktor (S3). Persyaratan yang harus dipenuhi
bagi calon penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
• Bukan merupakan warga negara Australia dan
NewZealand
• Memenuhi persyaratan masuk di universitas baik
untuk program Masters Degree by Research atau
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Doctorate by Research (lihat link berikut http://

•

•
•

www.flinders.edu.au/research-degrees/checkyour-eligibility.cfm)
Memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa
Inggris sesuai yang disyaratkan oleh Flinders
University bagi mahasiswa internasional (lihat link
berikut http://www.flinders.edu.au/internationalstudents/study-at-flinders/entry--and-englishrequirements/english-language-requirements.
cfm)
Pelamar tidak pernah memegang gelar riset setara
sebelumnya
Hanya terbuka bagi mahasiswa yang baru pertama
kali mengambil riset di Australia

Berkas dokumen yang dibutuhkan untuk
mengajukan permohonan beasiswa ini antara lain adalah:
1. Bukti persetujuan/email dari supervisor akademik.
Pastikan Anda telah menghubungi salah satu staf
akademik pada bidang studi yang Anda pilih
2. 5 (lima) salinan dari karya tulis Anda bersama
dengan coversheet yang lengkap. Salinan publikasi
tersebut akan menjadi bahan penilaian dalam
penelitian Anda sebelumnya pada bidang yang
ingin Anda pelajari di Flinders University.
3. Transkrip akademik dari jenjang S1 dan/atau S2
yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
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4. Proposal riset dengan panjang sekitar 500 kata
5. 2 (dua) Referensi Akademik (Academic Referee’s
Confidential Report) yang harus dikirimkan melalui
email iprs@flinders.edu.au
6. Curriculum Vitae (CV) yang menjabarkan
pengalaman kerja, pengalaman riset, dan daftar
lengkap dari publikasi Anda.
7. FIRS Application Form
8. Publication Details form untuk masing-masing
publikasi
9. Bukti kmampuan bahasa Inggris (TOEFL/IELTS)
10. Ringkasan singkat dari pengalaman penelitian
Anda
Untuk mengunduh form yang dibutuhkan silakan
membuka link berikut ini (http://www.flinders.edu.au/
scholarships-system/index.cfm/scholarships/display/
a731e2).
Kirimkan seluruh berkas di atas melalui email
berikut iprs@flinders.edu.au. Pendaftaran biasanya
akan dibuka pada pertengahan bulan Juni. Sehingga
sebelumnya dapat disiapkan persyaratan dan dokumen
yang dibutuhkan sedini mungkin. Batas waktu
pendaftaran adalah sebelum pertengahan bulan Agustus.
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai
beasiswa pascasarjana di Flinders University tersebut,
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silakan menghubungi bagian Student Finance Service
melalui email: rhdscholarship@flinders.edu.au telp. 61-88201 3143 atau dengan mengunjungi halaman resminya
di tautan berikut (www.flinders.edu.au).
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Gates Cambridge Scholarship
Beasiswa Kuliah Pascasarjana di
Inggris
Inggris memang merupakan satu pilihan favorit
mahasiswa internasional dari berbagai negara termasuk
Indonesia untuk melanjutkan studi pada jenjang
pendidikan tinggi mulai dari S1, S2, hingga S3. Hal tersebut
menjadikan banyak pilihan beasiswa bermunculan guna
memberikan kesempatan bagi mahasiswa internasional
untuk kuliah di Inggris pada berbagai jenjang dan
program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi
dan universitas di Inggris.
Gates Cambridge Scholarship adalah salah satu
dari sekian banyak beasiswa yang bisa digunakan untuk
kuliah di Inggris. Dari namanya sudah cukup jelas bahwa
penyedia beasiswa ini adalah University of Cambridge.
Program ini pertama kali diadakan pada tahun 2000
menggunakan donasi dari Bill dan Melinda Gates
Foundation sehingga nama programnya menjadi Gates
Cambridge Scholarship.
Nama University of Cambridge it sendiri tentu
bukan sebuah nama yang asing di kalangan mahasiswa
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internasional. Hal ini disebabkan karena memang
University of Cambridge merupakan satu dari beberapa
universitas terbaik yang ada di dunia. Selain itu universitas
ini juga menjadi salah satu yang tertua karena didirikan
pada tahun 1209. Jadi sudah tidak perlu diragukan
lagi dalam hal kualitas pendidikannya di University of
Cambridge.
Rincian Beasiswa
Beasiswa yang ditawarkan pada program Gates
Cambridge Scholarship adalah beasiswa penuh untuk
kuliah pascasarjana di University of Cambridge. Pada
setiap periodenya akan diberikan sebanyak 95 beasiswa
dengan 55 diantaranya disediakan bagi mahasiswa
internasiona termasuk dari Indonesia. Hal paling menarik
dari beasiswa ini adalah bahwa benar-benar tidak ada
batasan usia untuk mengajukan permohonan beasiswa
ini. Cakupan dari pembiayaan beasiswa ini antara lain:
• Biaya kuliah penuh di University of Cambridge
• Tunjangan sebesar GBP 14.600 per tahun selama
masa studi
• Tiket pesawat kelas ekonomi untuk satu kali
berangkat (awal studi) dan satu kali pulang (akhir
studi)
•
•

Biaya visa dan biaya terkait dengan NHS
Berbagai tunjangan tambahan yang akan diberikan
berdasarkan situasi dan kondisi tertentu, antara
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lain:
o Biaya pengembangan akademik GBP 500 –
GBP 1.500 tergantung masa studi
o Tunjangan untuk keluarga hingga GBP
10.120 untuk anak pertama dan hingga GBP
4.320 untuk anak kedua
o Biaya kerja lapangan
o Biaya tidak terduga
o Biaya persalinan
Selain itu masih mungkin biaya-biaya lain
ditanggung oleh pihak pemberi beasiswa asalkan
memang ada keterkaitan dengan studi dan dibutuhkan
untuk dibayarkan pada masa studi.
Persyaratan Beasiswa
Hal selanjutnya yang wajib dipahami kaitannya
dengan program Gates Cambridhe Scholarship ini sudah
tentu segala persyaratannya baik itu kondisi yang harus
dipenuhi pemohon maupun juga berbagai dokumen yang
nantinya harus dikumpulkan. Berikut adalah persyaratan
dasar dari beasiswa ini:
• Bukan warganegara Inggris
• Mengajukan pendaftaran untuk mengikuti
studi pascasarjana penuh waktu di University of
Cambridge yang termasuk diantaranya:
o Gelar 3 tahun riset – PhD
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o Gelar 2 tahun riset – MSc atau Mlitt
o Pascasarjana 1 tahun – MBA, Mphil, Mast,
LLM, dll
Sayangnya jika sudah menjalani studi di University
of Cambridge maka tidak termasuk dalam kategori yang
bisa mengajukan permohonan untuk beasiswa ini. Jadi
beasiswa ini hanya diberikan kepada pemohon yang
baru mendaftar pad studi yang sudah disebutkan tadi.
Selanjutnya adalah berbagai persyaratan dokumen untuk
beasiswa ini yang terdiri dari:
• Graduate Application Form yang disertai bagian
Gates Cambridge
• Salinan resmi dari transkrip akademi jenjang studi
sebelumnya
• Surat referensi akademik sebanyak 2 buah
• Surat referensi personal sebanyak 1 buah khusus
untuk bagian gates Cambridge Scholarship
Pihak University of Cambridge bisa saja meminta
berbagai dokumen tambahan untuk proses pendaftaran
dan seleksi mahasiswa pascasarjana. Dokumendokumen tambahan yang mungkin diminta seperti
hasil tes kemampuan bahasa Inggris, contoh karya tulis,
proposal riset, skor GMAT/GRE, dll. Mengenai dokumendokumen tambahan tersebut masing-masing fakultas
dari University of Cambridge pasti menampilkannya di
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website masing-masing.
Prosedur Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa
Satu hal lagi yang mempermudah pengajuan
permohonan program ini adalah tidak diperlukan adanya
surat atau formulir pendaftaran yang terpisah. Jadi ketika
mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pascasarjana di
University of Cambridge maka bisa sekaligus mengajukan
permohonan untuk Gates Cambridge Scholarship.
Pendaftaran tahap awal bisa dilakukan secara online
di
http://www.graduate.study.cam.ac.uk/.
Setelah
pendaftaran online dilakukan maka berkas-berkas yang
tai disebutkan bisa dilampirkan. Sedikit berbeda dalam
proses pendaftaran adalah untuk pemohon yang akan
mengambil studi pada program MBA atau Master of
Finance. Proses pendaftarannya juga bisa dilakukan
secara online namun di website yang berbeda yaitu
http://www.jbs.cam.ac.uk/home/.
Periode pendaftaran dari Gates Cambridge
Scholarship ini terbagi menjadi 2 putaran dengan jatah
bagi mahasiswa internasional untuk mendaftaradalah
pada putaran kedua. Pendaftaran untuk putaran kedua
pada periode Gates Cabridge Scholarship 2017 akan
dibuka pada tanggal 5 September 2016 dan akan ditutup
pada tanggal 7 Desember 2016. Jadi bisa dibilang masih
ada waktu untuk mempersiapkan berbagai syarat dan
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berkas untuk pengajuan beasiswa ini.
Selanjutnya untuk proses seleksi beasiswa ini akan
dirangking semua pengajuan pendaftaran yang sudah
masuk ke pihak University of Cambridge melalui masingmasing fakultas atau departemen. Kriteria pembuatan
rangking tersebut antara lain:
• Memiliki nilai akademik yang baik
• Memiliki jiwa dan kemampuan kepemimpinan
• Memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan
kualitas kehidupan orang banyak
• Memiliki kecocokan dalam bidang akademik
dengan fokus-fokus studi di University of
Cambridge
Pemohon yang memenuhi kriteria tersebut
akan diundang untuk mengikuti wawancara secara
langsung di University of Cambridge pada tanggal 28
dan 29 Maret 2017. Jika berhalangan hadir langsung
bisa juga menggunakan media Skype atau telepon
untuk wawancaranya. Selanjutnya hasil akhir dari seleksi
beasiswa ini akan diumumkan pada akhir bulan Maret
2017. Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa Gates
Cambridge Scholarship ini bisa didapatkan di https://
www.gatescambridge.org/.
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Graduate Scholarship Program for
Excellent Foreign Student (EFS)
Salah Satu Negara anggota ASEAN yang menarik
dan cukup terkenal di dunia ialah negara Thailand. Mulai
dari kebudayaan, tempat wisata, sampai teknologi
kecantikan berupa berbagai macam operasi plastik yang
sangat mendunia. Itu semua tidak hanya membuat orang
berbondong-bondong untuk berkunjung ke negara gajah
putih tersebut namun juga menuntut ilmu di sana. Bagi
pelajar/mahiswa Indonesia yang ikngin berkuliah gratis
ke negara Thailand, maka bisa menggunakan beasiswa
yang ditawarkan oleh Sirindhorn International Institute
of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand
dalam skema Graduate Scholarship Program for Excellent
Foreign Student (EFS). Beasiswa ini ditujukan bagi
pelajar-pelajar berkualitas dari negaraselain Thailand
yang berminat untuk melanjutkan studi pascasarjana
dalam bidang sains dan teknik.
Para
penerima
beasiswa
nantinya
akan
mendapatkan full scholarship dengan cakupan
pembiayaan sebagai berikut:
• Biaya kuliah dan bantuan pendidikan tambahan
lainnya (full thesis support)
• Tunjangan per bulan sejumlah 10,500 Bath
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•

•
•

Tiket perjalan kelas ekonomi dari Indonesia –
Thailand (PP) dengan nilai tidak lebih dari 20,00
Bath
Biaya lain-lain seperti visa, airport ax, dll dengan
nilai tidak lebih dari 10,000 Bath
Asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan
selama masa penerimaan beasiswa diwajibkan
untuk tinggal dalam asrama SIIT minimal selama
12 bulan

Kuota beasiswa pascasarjana EFS tersebut
disediakan sebanyak 40 kuota untuk masa studi yang
dimulai pada bulan Agustus setiap periodenya dengan
masa studi S2 selama 2 tahun, dan masa studi S3 selama
3 tahun.
Bidang studi yang menjadi prioritas untuk dibiayai
oleh beasiswa ini meliputi bidang studi sebagai berikut:
• Biochemical Engineering/Biochemistry
• Chemical Engineering/Chemistry
• Civil Engineering
• Computer Engineering/Science
• Electronics and Comminication Engineering
• Energy Technology/Management
•
•
•

Energy Technology/Management
Engineering Management
Environmental Engineering/Science/Technology/
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Management
•
•
•
•
•
•

Industrial Engineering
Information Technology
Logistics and Supply Chain Systems Engineering
Management Technology
Material Engineering/Science/Technology
Mechanical

Selanjutnya adalah persyaratan untuk mengikuti
beasiswa EFS ini adalah sebagai berikut:
• Bukan merupakan warga negara Thailand
• Memiliki nilai akademi yang baik (diutamakan
termasuk dalam ranking 20% teratas di kelas)
• Memenuhi kualifikasi dari program Graduate SIIT
• Menyerahkan 2 (dua) surat rekomendasi (minimal
1 surat rekomendasi HARUS berasal dari
pembimbing/lektor akademik)
• Memiliki kondisi kesehatan yang prima dan
kelakuan yang baik
• Tidak sedang menerima segala jenis beasiswa
lainnya
Bagi para kandidat yang berhasil mendapatkan
beasiswa, berkewajiban untuk melakukan poin-poin
berikut ini agar dapat melanjutkan beasiswanya:
• Mempertahankan IPK kumulatif minimal 3.25
tanpa ada nilai “F”, “U”, atau “W”
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•

•

Membuat kemajuan yang signifikan mengenai
tesis atau disertasi dan melaporkannya setiap
semester
Menjadi asisten di Institusi yang bersangkutan
selama 30 jam per semester, terutama yang
berfokus pada pengawasan laboratorium atau
mengajar studi minimal 6 jam, dan sisanya berupa
kewajiban sebagai pengawas laboratorium atau
mengajar studi minimal 6 jam, dan sisanya berupa
kewajiban sebagai pengawas ujian.

Batas waktu pengajuan aplikasi pada setiap
periodenya adalah sebelum akhir bulan April. Kemudian
untuk pengumuman para kandidat yang lolos seleksi
adalah tanggal pada akhir bulan Juni. Untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut mengenai beasiswa di atas, dapat
menghubungi Ms. Sirikanya Kaewthep melalui email:
admission@siit.tu.ac.th atau melalui laman resmi
program beasiswa ini di tautan berikut (www.siit.tu.ac.
th).
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Groningen Talent Grant: Eric
Bleumink Fund dari Uiversity of
Groningen
Bagi Warga Negara Indonesia, mungkin negara
Belanda bukanlah negara yang asing lagi. Bagaimana
tidak? Negara Belanda dahulu juga ikut menjajah
Indonesia pada masanya. Namun bukan berarti kita
menutup diri dengan negara Belanda. Apabila diberi
kesempatan untuk belajar disana, tentu ini malah menjadi
kesempatan emas bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia
agar dapat mengetahui perkembangan negara tersebut
sambil meyerap ilmu yang mereka punya tentu tidak
boleh dilewatkan.
Maka kesempatan untuk mendapatkan beasiswa
di Belanda tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Bagi
yang ingin melanjutkan studi S2 atau S3 di Belanda, ini
adalah peluang emas dengan memanfatakan beasiswa
yang disediakan dalam skema Groningen Talent Grant:
Eric Bleumink Fund. Program beasiswa ini ditujukan bagi
mahasiswa dari negara-negara berkembang di dunia,
termasuk Indonesia, yang ingin melanjutkan studi Master
(MSC/MA/LLM) atau PhD di University of Groningen. Para
pemohon dapat memilih jurusan yang diinginkan sesuai
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dengan program-program tersebut.
Cakupan Beasiswa
Pembiayaan yang ditanggung dalam program
beasiswa ini mencakup beberapa hal antara lain :
1. Biaya kuliah
2. Biaya hidup
3. Biaya perjalanan internasional
4. Asuransi kesehatan
5. Tunjangan buku
Beasiswa ini akan mendanai segala kebutuhan di
atas dengan durasi 1 hingga 2 tahun untuk studi Master
dan maksimal 4 tahun untuk studi PhD.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan
untuk mengikuti beasiswa S2 dan S3 dari University of
Groningen ini yang antara lain mencakup:
1. Mempunyai keunggulan dalam akademik yang
dibuktikan dengan prestasi akademik yang telah
diraih dan dapat dikonfirmasi dengan adanya
Surat Rekomendasi dari Profesor Universitas asal
2. Kontribusi pendidikan yang diberikan kandidat
dalam hal penguatan kapasitas ilmiah pada negara
asal.
3. Perpektif hubungan jangka panjang antara
University of Groningen dengan universitas asal
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peserta
Kriteria di atas juga akan menjadi bahan
pertimbangan pihak universitas dalam menyeleksi para
calon pelamar, karena beasiswa yang diberikan juga
dalam jumlah yang terbatas.
Prosedur Pendaftaran Beasiswa
Untuk proses pendaftaran, pemohon dapat
mengajukan permohonan atau pendaftaran beasiswa
bersamaan dengan pendaftaran ke University of
Groningen pada link berikut (www.rug.nl). Pada saat
mengisi formulir pendaftaran online universitas pemohon
dapat menyebutkan bahwa pemohon juga sekaligus ingin
dipertimbangakan untuk mendapatkan bantuan Eric
Bleumink Fund dimana sudah disediakan kolom khusus.
Selain persyaratan diatas, supaya dapat masuk dalam
nominasi beasiswa, pemohon juga harus diterima pada
salah satu program yang dituju di universitas dengan LoA
Conditional.
Apabila pihak pengelola program studi setuju
dengan permohonan beasiswa yang diajukan, maka
mereka akan mengirimkan formulir pengajuan beasiswa
yang meliputi motivasi kandidat ditujukan ke pengelola
Eric Bleumink Fund paling lambat tanggal 1 Maret
untuk setiap periodenya. Setiap program studi akan
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menominasikan dua kandidat untuk menerima beasiswa
ini nantinya.
Selanjutnya pihak Eric Bleumink Fund akan
mengeluarkan hasil keputusan masih pada bulan Maret
dan diinformasikan kepada pengelola program studi serta
kepada kandidat yang bersangkutan. Mereka yang telah
terpilih akan mendapatkan informasi mengenai langkahlangkah lebih lanjut mengenai persiapan keberangkatan.
Bagi pemohon untuk studi PhD, terdapat beberapa
dokumen tambahan yang diperlukan dalam mengajukan
permohonan, yaitu sebagai berikut:
1. Proposal riset yang terperinci
2. Surat rekomendasi dari pihak pembimbing
akademik yang menerangkan manfaat penelitian
bagi pihak departmen atau University of Groningen
3. Motivasi beasiswa yang harus dibuat secara jelas
oleh pelamar yang meminta pendanaan lainnya
juga telah diajukan
4. Aplikasi juga bisa disampaikan oleh pembimbing
akademik pada University of Groningen atau
universitas asal kandidat
Pendaftaran program ini biasanya dibuka pada
bulan Oktober 2015 hingga bulan Januari. Untuk informasi
lebih detail mengenai langkah-langkah pendaftaran
untuk mengikuti program beasiswa Eric Bleumink Fund
ini dapat merujuk pada laman resminya di tautan berikut
ini (www.rug.nl).
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His Majesty The King’s Scholarships
dan Her Majesty The Queen’s
Scholarships dari Royal Thai
Government
Beasiswa Kuliah S2 di Asian
Institute of Technology Thailand
Thailand, merupakan salah satu negara yang
tergabung bersama Indonesia dalam kelompok negaranegara ASEAN. Hal ini sudah tentu dipengaruhi oleh
faktor lokasi dari Thailand yang memang dekat dengan
Indonesia. Jadi, jika ingin melanjutkan studi di luar negeri,
Thailand bisa menjadi salah satu tujuan pilihan. Dengan
letak yang dekat maka tidak perlu khawatir dengan biaya
transportasi yang harus dibayar. Terlebih lagi jadi bisa
cukup sering pulang ke Indonesia seandainya merasa
kangen dengan suasana di Indonesia. Benar bukan?
Thailand mempunyai satu perguruan tinggi
terkemuka yang bernama Asian Institute of Technology.
Perguruan tinggi yang populer dengan nama AIT ini
berlokasi di 58 Moo 9 Km 42 Paholyothin Highway
Klong Luang Pathumthani 12120 Thailand. Salah satu
keistiewaan dari perguruan tinggi ini adalah setiap
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tahunnya AIT mengelola beasiswa internasional bagi
pelajar dari negara-negara Asia serta juga Thailand yang
bersumber dari pemerintah Thailand.
Pemerintah Thailand atau yang disebut sebagai
Royal Thai Government menyediakan beasiswa bantuan
pembiayaan studi tingkat S2 atau master di AIT ini setiap
tahunnya. Program beasiswa yang disediakan ada 2
macam yaitu His Majesty The King’s Scholarships dan juga
Her Majesty The Queen’s Scholarships. Setiap tahunnya
periode batas akhir pendaftaran tidak pernah bergeser
jauh yang berkisar pada bulan Maret.
Program beasiswa yang disediakan oleh RTG ini
tidak hanya berbeda dari segi namanya saja melainkan
programnya juga berbeda. Jadi jika ingin mendaftarkan
diri untuk beasiswa ini, harus dipastikan bahwa yang
dipilih memang sudah sesuai dengan minat yang dipunya.
•

His Majesty The King’s Scholarships
Beasiswa ini merupakan satu beasiswa pembiayaan
penuh yang diberikan kepada para penerima
beasiswa dengan pencapaian atau hasil yang
sangat memuaskan dari jenjang sebelumnya atau
S1. Program beasiswa ini diberikan bagi pemohon
yang hendak menempuh studi di School of
Engineering and Technology (SET) dan juga School
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of Management (SOM).
•

Her majesty The Queen’s Scholarships
Seperti juga beasiswa sebelumnya, beasiswa ini
merupakan satu program beasiswa penuh dalam
hal pembiayaan studi S2 yang ditujukan bagi lulusan
S1 dengan hasil yang sangat memuaskan. Namun,
beasiswa ini diberikan kepada pemohon yang
hendak menempuh studi jenjang master di School
of Environment, Resources and Development
(SERD) dengan bidang-bidang studi yang memang
berkaitan dengan lingkungan.

Persyaratan Beasiswa
Setelah mengetahui jenis beasiswa dan bidang
studi yang bisa diambil dalam program-program dari
RTG ini, selanjutnya terlebih dahulu harus mengetahui
persyaratan utamanya jika ingin mendaftarkan diri dalam
beasiswa ini. Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi
persyaratan dari beasiswa dari RTG ini:
• Pemohon merupakan warga negara asli Thailand
atau termasuk dalam lingkup negara-negara Asia
• Pemohon sudah menyelesaikan studi di perguruan
tinggi terakreditasi sesuai jenjang yang dibutuhkan

•
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dalam bidang yang sesuai dengan yang boleh
diambil dalam beasiswa ini
Pemohin harus mempunyai track record yang

memuaskan selama studi jenjang sebelumnya

•

dibuktika dengan IPK minimal 3.5 dan juga
skor TOEFL 550 sebagai bukti kemampuan
menggunakan bahasa Inggris
Pemohon bisa juga megikuti tes kemampuan
bahasa Inggris di AIT Language Center jika belum
mengikuti tes TOEFL sebelumnya

Lebih jauh lagi beasiswa ini memberikan
kesempatan bagi pelajar dari berbagai negara di
kawasan Asia dengan latar belakang yang tentu sangat
berbeda satu sama lain untuk bisa berdampingan dalam
menempuh studi jenjang master di AIT. Pencapaian hasil
dalam lingkup bidang studi yan sudah ditentukan dalam
beasiswa ini secara bersama menjadi sebuah prioritas
yang diharapkan nantinya akan meningkatkan hubungan
dan komunikasi antar negara Asia secara umum dan
hubungan antara para pelajar itu sendiri secara khusus.
Setiap beasiswa yang diberikan akan menjamin
pembiayaan biaya kuliah penuh, biaya akomodasi, dan
juga tunjangan hidup di semacam asrama kampus ilik AIT.
Lama waktu pemberiam beasiswa ini adalah selama 22
bulan untuk satu periode studi jenjang master.
Nah, untuk yang sedang pusing mencari
kesempatan untuk bisa menempuh studi jenjang master
di luar negeri, tidak perlu lagi bingung. Persiapkan
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diri dengan segala persyaratan yang diperlukan untuk
kesempatan mendapatkan program beasiswa ini.
Thailand dengan AIT siap memberikan kesempatan studi
S2 selama 2 tahun untuk kamu.
Kontak lebih lanjut mengenai AIT bisa dilakukan
dengan mengunjugi halaman berikut (http://www.ait.
ac.th/about/contact/#.VndSDvmLTiw). Untuk informasi
lebih lanjut tentang beasiswa ini bisa menuju ke http://
www.ait.ac.th/admissions/Current_Scholarships/royalthai-government#.Vndh5fmLTiw.
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HISF Scholarship for Foreign
Students dari Honjo International
Scholarship Foundation
Tidak bisa dipungkiri bahwa Jepang memang
menjadi salah satu negara favorit untuk tujuan kuliah
ke luar negeri termasuk oleh para pelajar dar Indonesia.
Hal ini tidak lain karena dipengaruhi oleh kemajuan
pendidikan di Jepang itu sendiri. Dalam hal bantuan
pembiayaan untuk kuliah di Jepang itu sendiri ada banyak
pilihan yang bisa diambil dalam bentuk beasiswa misalnya
Monbukagakusho atau juga ada Hitachi Scholarship dan
lain-lain.
Rincian Beasiswa
Honjo International Scholarship Foundation
merupakan salah satu dari sekian banyak program
bantuan pembiayaan untuk merealisasikan impian dan
keinginan kuliah ke Jepang. Dalam program ini disediakan
antara 15 hingga 20 beasiswa untuk jenjang studi S2
dan S3 bagi para mahasiswa internasional termasuk dari
Indonesia. Satu hal yang menyenangkan dari beasiswa ini
adalah bahwa program studi yang bisa diambil tidak ada
batasan tertentu. Jadi nantinya penerima beasiswa ini
bisa menempuh studi bidang apapun di Jepang.
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Melalui program HISF ini disediakan beasiswa
untuk jenjang studi pascasarjana di Jepang yang
pemberiannya akan didasarkan pada lamanya masa studi
dan gelar yang akan diambil. Total ada 3 penawaran
berbeda dari program ini yaitu:
• Bantuan sebesar 200.000 Yen per bulan untuk
masa studi 1 hingga 2 tahun
• Bantuan sebesar 180.000 Yen per bulan untuk
masa studi 3 tahun
• Bantuan sebesar 150.000 Yen per bulan untuk
masa studi 4 sampai 5 tahun
Beasiswa ini hanya akan diberikan sesuai pilihan
yang diambil didasarkan pada studinya masing-masing
dan tidak akan ada kesempatan untuk mengajukan
perpanjangan durasi beasiswa jika ternyata studinya
tidak bisa selesai tepat waktu. Jurusan kuliah yang sudah
dipilih juga tidak bisa diganti pada saat sudah mejalani
studi dengan beasiswa ini. Jika pemohon ternyata
memilih program yang lama waktu studinya kurang dari 1
tahun maka tidak diperbolehkan menggunakan beasiswa
ini.
Beberapa

hal

yang

menjadi

pertimbangan

dalam proses seleksi dari beasiswa HISF ini antara lain
adalah prestasi akademik dari pemohon pada jenjang
sebelumnya, karakter yang bisa dijadikan teladan, serta
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memang nampak membutuhkan bantuan keuangan
dalam keperluan melanjutkan studi pada jenjang yang
lebih tinggi.
Persyaratan Beasiswa
Selanjutnya adalah bagian mengenai persyaratan
dari beasiswa HISF yang wajib dipenuhi pemohon terlebih
dahulu jika ingin mepunyai kesempatan mendapatkan
beasiswa ini nantinya. Berikut ini hal-hal yang menjadi
persyaratannya:
• Bukan warganegara Jepang dan tidak memiliki
kewarganegaraan Jepang
• Sudah harus terdaftar sebagai mahasiswa studi
pascasarjana di salah satu universitas atau
pergruan tinggi di Jepang sebelum batas maksimal
pengajuan permohonan atau pendaftaran
beasiswa ini yang bisa dibuktikan dengan Letter of
Acceptance, Surat Keterangan Pendaftaran, atau
dokumen lainnya yang relevan
• Khusus pemohon untuk kuliah S3 usia maksimal
adalah 36 tahun dan untuk pemohon kuliah S2
usia maksimal adalah 31 tahun
• Mempunyai jaminan dalam hal pekerjaan di negara
asal nantinya setelah selesai menjalani studi di
•

Jepang
Aktif mengikuti berbagai kegiatan pelajar
dan mahasiswa yang lingkupnya internasional
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termasuk berbagai kegiatan yang diadakan oleh
•

yayasan penyedia beasiswa HISF ini
Menguasai bahasa Jepang untuk percakapan
sehari-hari dan pastikan mampu menggunakan
bahasa Jepang juga untuk wawancara beasiswa ini
nantinya

Selain persyaratan-persyaratan yang sudah
disebutkan tadi, ada juga beberapa dokumen yang wajib
disiapkan sebagai bahan untuk melakukan seleksi dari
beasiswa ini. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang
dibutuhkan:
• Formulir pendaftaran yang sudah dilengkapi
termasuk dengan foto
• Resume
• Formulir Informasi Pribadi
• Salinan transkrip dari studi terakhir yang sudah
diselesaikan
• Rencana penelitian ketika kuliah di Jepang yang
harus mencakup garis besar, rencana jadwal studi
hingga lulus, rencana dan tujuan masa depan,
serta penelitian-penelitian yang sudah pernah
dilakukan jika ada
• Surat rekomendasi minimal 1 lembar dari profesor

•
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di universitas atau perguruan tinggi tempat
menempuh studi sebelumnya
Letter of Acceptance dari universitas atau

perguruan tinggi yang dituju
Khusus untuk Formulir pendaftaran dan Formulir
Informasi Pribadi bisa diunduh dari halaman resmi
yang disediakan oleh penyedia beasiswa ketika masa
pendaftaran sudah untuk beasiswa ini sudah dibuka.
Dokumen yang versi aslinya tidak dalam bahasa Jepang
bisa diterjemahkan terlebih dahulu dan kemudian
terjemahannya dilampirkan bersamaan dengan versi
aslinya.
Prosedur Pendaftaran Beasiswa
Tahap awal pendaftaran untuk beasiswa HISF ini
bisa menuju ke halaman Web Application Form (http://hisf.
or.jp/english/application/index.html) terlebih dahulu.
Pada halaman tersebut pemohon akan diminta untuk
mengisikan data diri singkat untuk nantinya mendapatkan
Application Number. Setelah menyelesaikan prosedur
pada halaman tersebut nantinya Application Number
akan dikirimkan melalui email yang sudah dimasukkan
pada halaman tersebut tadi.
Pada saat pengumuman hasil seleksi dari beasiswa
ini Application Number akan dibutuhkan jadi harus
disimpan dan diingat. Setelah itu semua berkas atau
dokumen yang diminta sebagai syarat harus dikirimkan
langsung melalui pos dengan tujuan:
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Honjo International Scholarship Foundation
1-14-9, Tomigaya, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0063
Telepon: +81-3-3468-2214
Fax: +81-3-3468-2606
Nantinya hasil dari seleksi pertama beasiswa ini
akan bisa diakses melalui halaman resminya di http://
www.hisf.or.jp/. Peserta seleksi yang lolos pada seleksi
awal akan diminta untuk mengikuti wawancara segera
setelah itu dalam janga waktu 1 bulan setelah hasil
seleksi awal diumumkan. Kemudian hasil seleksi akhir
akan diumumkan dalam waktu 1 bulan setelah seleksi
wawancara berlangsung. Pertanyaan seputar beasiswa
ini bisa dikirimkan ke email info@hisf.or.jp.
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Huayu Enrichment Scholarship
(HES) dari Ministry of Education of
the Republic of China
Beasiswa Kursus Bahasa Mandarin
di Taiwan
Banyaknya pihak penyedia dan pemberi beasiswa
menjadikan pilihan jenis beasiswa itu sendiri menjadi
sangat banyak. Dalam berbagai pilihan tersebut
ada beasiswa yang memberikan kesempatan bagi
penerimanya untuk sekedar mengikuti kursus bahasa di
kawasan yang memang menggunakan bahasa tersebut
sebagai bahasa utamanya.
Sebuah program yang bernama Huayu Enrichment
Scholarship atau HES adalah satu program beasiswa yang
bisa digunakan untuk menempuh kursus bahasa Mandarin
langsung di Taiwan. Program ini diadakan setiap tahun dan
terbuka bagi pelajar internasional termasuk yang berasal
dari Indonesia. Tujuan dari program ini tentu adalah
memberikan wadah bagi dunia internasional khususnya
pelajar untuk bisa mempelajari bahasa Mandari dengan
lebih komprehensif. Selain itu diharapkan para pelajar
tersebut juga bisa mengenal budaya dari masyarakat
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taiwan serta juga mempublikasikan lebih jauh tentang
hal-hal tersebut dalam lingkup internasional.
Rincian Beasiswa
Beasiswa HES ini pada dasarnya akan diberikan
selama 1 tahun untuk penerimanya. Akan tetapi pihak
Kantor Perwakilan Taiwan ternyata juga bisa memberikan
beasiswa ini dengan periode 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan
saja. Penerima beasiswa ini nantinya akan menerima
bantuan keuangan untuk setiap bulannya sebesar NT$
25.000 atau sekitar US$ 735. Program ini nantinya akan
diadakan di Pusat Pembelajaran Bahasa Mandarin sebagai
mitra HES yang tersebar di berbagai lokasi dengan daftar
lengkapnya ada di halaman berikut (http://goo.gl/iIiwPD).
Persyaratan Beasiswa
Jika ingin mengikuti program yang sangat menarik
ini, perhatikan dulu hal-hal yang menjadi persyaratannya
yaitu antara lain:
• Usia minimal 18 tahun dan minimal sudah lulus
SMA/SMK/sederajat
• Mempunyai prestasi akademik yang baik dalam
lingkup pendidikan resmi yang terakhir ditempuh
• Mempunyai karakter moral yang baik
• Bukan warganegara Taiwan
• Tidak sedang menjalani studi sebagai pelajar
internasional
• Tidak sedang terdaftar sebagai siswa pada Pusat
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Pembelajaran Bahasa Mandarin serta juga belum

•
•

pernah menjadi mahasiswa dari universitas atau
perguruan tinggi yang ada di Taiwan
Bukan seorang siswa peserta pertukaran pelajar di
Taiwan
Belum pernah menerima beasiswa atau bantuan
keuangan lain dari Taiwan baik itu yang diberikan
oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain

Selanjutnya perlu juga diperhatikan berbagai
dokumen yang menjadi syarat dalam pengajuan
permohonan untuk beasiswa ini. Dokumen-dokumen
yang harus disertakan antara lain:
• Formulir pendaftaran yang bisa diunduh di tautan
berikut (http://goo.gl/HXrMtB)
• Salinan Akta Kelahiran, Paspor, dan Kartu Keluarga
• Salinan Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai yang
sudah diterjemahkan kedalam bahasa Mandarin
atau inggris serta sudah dilegalisir oleh Kantor
Perwakilan Taiwan di negara asal sebelum
diserahkan setelah pengumuman
• Salinan formulir pendaftaran pada Pusat Pelatihan
Hauayu Enrichment
• Surat Rekomendasi sebanyak 2 buah yang
ditandatangani oleh penulisnya dan dimasukkan
dalam amplop tertutup rapat
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Prosedur Pendaftaran Beasiswa
Program ini memerlukan pendaftaran pada
Language Center terlebih dahulu yang informasi terkait
hal tersebut ada di halaman berikut (http://goo.gl/
iIiwPD). Kemudian setelah mendaftarkan diri pada
Language Center yang dipilih, formulir pendaftarannya
harus disertakan bersama dengan berbagai dokumen
sebagai prasyarat beasiswa ini lalu dikirimkan melalui
pos ke:
Kantor Taipei Economic and Trade Office
Gedung Artha Graha Lt. 7
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD
Jakarta – 12190
Dalam setiap periode atau setiap tahunnya batas
pengiriman dokumen tersebut adalah pada akhir bulan
Maret. Pengumuman akhir dari beasiswa akan ditampilkan
di http://goo.gl/TBEkOJ yang merupakan halaman resmi
dari Taipei Economic and Trade Office pada akhir bulan
Mei. Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini ada
di http://goo.gl/1UN17S atau bisa dengan mengirimkn
pertanyaan melalui email ke beasiswa@teto.or.id.
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Humber International Entrance
Scholarships dari Humber College
Beasiswa Kuliah S1 di Kanada
Hanya dalam 1 jenjang yang sama saja pilihan
beasiswa untuk kuliah ke luar negeri ternyata cukup
banyak yaitu pada jenjang kuliah S1. Sebuah institusi
pendidikan tinggi di Kanada yang bernama Humber
College adalah satu dari banyak universitas, perguruan
tinggi, dan institusi pendidikan tinggi di dunia yang
menawarkan program beasiswa jenjang S1 bagi pelajar
internasional.
Melalui sebuah skema atau program yang
bernama Humber International Entrance Scholarships,
pihak Humber College menawarkan sebuah beasiswa
yang ditawarkan secara rutin setiap tahun bagi pelajar
internasional yang ingin melanjutkan studi pada jenjang
kuliah S1 di Kanada khususnya di Humber College.
Toronto yang merupakan kota terbesar di kanada
adalah kota dimana Huber College berada. Terletak di
kota besar yang juga menjadi ibukota dari Ontario sudah
pasti membuat Humber College menjadi satu tempat
menuntut ilmu yang berkualitas. Melalui berbagai fakultas

297

yang ada, Humber College menawarkan studi yang tidak
kalah dari kampus-kampus lain dalam skala internasional.
Fakultas yang ada di Humber College antara lain:
• School of Applied Technology
• School of Creative & Performing Arts
• School of Health Sciences
• School of Hospitality, Recreation & Tourism
• School of Liberal Arts & Sciences
• School of Media Studies & Information Technology
• School of Social & Community Services
• The Business School
Sudah pasti dari 8 fakultas tersebut ada programprogram studi spesifik yang bisa dipilih untuk menempuh
studi S1 di Humber College. Daftar lengkap dari program
studi yang bisa diambil menggunakan program beasiswa
ini bisa dilihat di halaman berikut (http://www.humber.
ca/homev2/programs.html?search=Honours+Degree).
Pada dasarnya beasiswa ini adalah beasiswa parsial
jadi biaya-biaya lain seperti akomodasi, biaya hidup,
dan berbagai keperluan lainnya selama masa studi di
Humber College harus ditanggung sendiri oleh penerima
beasiswa ini. Jumlah pembiayaan yang ditanggung oleh
beasiswa ini beraneka ragam mulai dari $5,000, $1,000,
hingga keseluruhan dari uang kuliahnya. Pembiayaan dari
beasiswa ini bisa diperpanjang asalkan penerima mampu
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mempertahankan nilai minimal 75%.
Proses seleksi dari beasiswa ini akan menggunakan
pertimbangan dalam hal prestasi akademik, surat
referensi, keterlibatan pada komunitas dan masyarakat,s
erta juga pernyataan yang kuat akan ketertarikan pada
bidang yang diinginkan untuk studi S1 di Humber College.
Pendaftaran program Humber International Entrance
Scholarships ini bisa dilakukan setelah diterima sebagai
mahasiswa di Humber College jadi prosesnya memang
terpisah. Pemohon harus mendaftarkan diri terlebih
dahulu dimana nantinya formulir pendaftaran beasiswa
akan disertakan di formulir pendaftaran mahasiswa.
Agar bisa diterima dalam program beasiswa ini,
ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh
setiap pemohon. Persyaratan lengkap dan panduan
pendaftaran dari program Humber International
Entrance Scholarships ini bisa dilihat di tautan ini
(http://international.humber.ca/study-in-canada/apply.
html#application-process/minimum-requirements).
Sementara itu informasi mengenai ketersediaan program
beasiswa ini ada di halaman berikut (http://international.
humber.ca/study-in-canada/program-availability.html).
Beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam
seleksi beasiswa ini seperti salinan resmi ijazah SMA,
transkrip nilai, serta bukti kecakapan bahasa Inggris
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yang bisa berupa TOEFl/IELTS dalam format atau
bentuk softcopy. Seluruh dkumen tersebut harus
disertai pengisisn formulir pendaftaran secara online di
http://international.humber.ca/study-in-canada/apply.
html#application-process/forms-documents.
Dalam
proses pendaftarannya dikenakan biaya sebesar $75.
Dokumen yang sudah lengkap sesuai persyaratan
dari beasiswa ini kemudian harus dikirimkan melalui
email intlapplications@humber.ca dengan penerima
yang dituju adalah:
Humber College Institute of Technology &
Advanced Learning
International Centre, Room D224, 205 Humber
College Boulevard,
Toronto, Ontario CANADA M9W 5L7
Pengajuan permohonan beasiswa ini bisa dilakukan
2 kali pada setiap periodenya yaitu dengan batas akhir
pada bulan Mei untuk kuliah mulai bulan September dan
batas akhir pada bulan September untuk kuliah mulai
bulan Januari. Tambahan informasi seputar beasiswa ini
bsia diperoleh di http://international.humber.ca/studyin-canada/scholarships.
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ICCR’s General Scholarship Scheme
dari Pemerintah India
Beasiswa untuk Kuliah di India
Jika memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di
India, maka sudah saatnya untuk berhenti hanya sekedar
bermimpi. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena
pemerintah India memberikan kesempatan yang terbuka
lebar bagi para pelajar dari Indonesia untuk melanjutkan
studi di India dengan pembiayaan yang ditanggung oleh
beasiswa. Setiap tahun pemerintah India menawarkan 20
slot beasiswa untuk pelajar yang berasal dari Indonesia
guna melanjutkan studi mereka pada jenjang yang lebih
tinggi di universitas-universitas dan perguruan tinggi di
India. Beasiswa ini diberikan untuk studi pada jenjang
Sarjana dan juga Pascasarjana serta dalam rangka
penelitian-penelitian untuk jenjang M.Phil. dan Ph.D.
Rincian Beasiswa
Beasiswa ICCR ini mencakup satu lingkup luas untuk
menempuh studi di India. Permohonan untuk beasiswa
ini setiap tahunnya di buka pada bulan November hingga
bulan Desember dan berakhir pada akhir Januari tahun
berikutnya. Beasiswa ini juga tersedia untuk pelajar dari
Timor Leste. Permohonan beasiswa ini harus diserahkan
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ke Kedutaan Besar India yang berada di Jakarta dan
tidak secara langsung ke ICCR atau Universitas yang
bersangkutan.
Beasiswa ini ditawarkan kepada mahasiswa
Indonesia untuk melanjutkan studi pada jenjang yang
lebih tinggi di India meliputi tingkat sarjana (S1), pasca
sarjana (S2) dan Ph.D. (S3). Siswa dapat memilih juga
untuk berbagai kursus di bidang seni, seni pertunjukan,
arsitektur, sastra, perdagangan dan ilmu pengetahuan
atau program dengan gelar di teknik dan pertanian dan
kursus doktor dan pasca-doktoral di berbagai disiplin
ilmu.
Pemerintah India akan memberikan tunjangan
hidup, hibah kontingen, biaya akomodasi, biaya kuliah
dan lainnya, termasuk biaya pengobatan medis dan study
tour bagi siswa yang dipilih untuk beasiswa. Namun, biaya
penerbangan ke India dan kembali untuk semua siswa
dan beban bahan kimia laboratorium serta hal-hal tak
terduga terkait untuk siswa jurusan IPA harus ditanggung
oleh mereka atau oleh sponsor mereka masing-masing.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa ini ditawarkan kepada mahasiswa
Indonesia untuk belajar di tingkat sarjana dan pascasarjana, termasuk Master dan program Doktor. Siswa
302

yang mendaftar untuk pemberian beasiswa ini harus lulus
tes atau ujian dalam hal kemampuan penggunaan bahasa
Inggris yang akan dilakukan di Kedutaan Besar India di
Jakarta. Beasiswa akan menanggung biaya kuliah, biaya
hidup, biaya akomodasi, hibah kontinjensi dan berbagai
biaya lainnya. Namun, biaya untuk pesawat dari dan ke
India dikecualikan. Beasiswa tidak diberikan untuk MBBS,
BDS, keperawatan, dan program lain yang berkaitan
dengan obat-obatan.
Persyaratan Wajib Beasiswa
• IPK minimal 2,75 dalam jenjang studi terakhir
yang sudah diselesaikan
• Pemeriksaan di Sekolah atau Universitas yang
dituju
• Silabus dari ujian kualifikasi terakhir (marksheet
/ transkrip akademik)
• sertifikat / salinan semua dokumen yang
dobutuhkan dengan terjemahan dalam bahasa
Inggris
• lulus English Proficiency Test yang akan
dilakukan oleh pihak Kedutaan
• untuk Siswa yang mendaftar pada prgram
kursus / post-doktoral doktor atau arsitektur,

•

sinopsis yang diusulkan mencakup daerah
penelitian
Sertifikat kesehatan, seperti yang ditentukan
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dalam Lampiran-2 dari Formulir Permohonan
•
•
•

Daftar Riwayat Hidup dalam bahasa Inggris (HP
dan e-mail yang diperlukan)
Sertifikat kursus bahasa Inggris dengan skor
TOEFL minimal 500
Surat rekomendasi dari Sekolah / Universitas /
Kantor asal atau yang sebelumnya

Syarat dan Ketentuan Beasiswa
Agar memenuhi syarat untuk mengajukan
beasiswa ICCR, hal-hal berikut ini harus dipenuhi sebagai
syarat dan ketentuan wajib dari program beasiswa:
• WNI
• Berdomisili di Indonesia
• Tidak memiliki status penduduk tetap untuk
negara lain
• Berusia minimal 18 tahun pada saat dimulainya
beasiswa di India
• Tidak menerima beasiswa dari ICCR yang lain
• Prioritas akan diberikan kepada calon yang tidak
memiliki beasiswa dan belum diberikan beasiswa
sebelumnya untuk belajar di India;
• Akan memulai studi baru di tingkat yang lebih
tinggi
•
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Dapat mengambil beasiswa di tahun di mana
ia ditawarkan (2015) untuk PNS, disahkan
oleh organisasi sponsor , yaitu Kementerian,

Departemen, otoritas hukum, lembaga
•

•

Semua pelamar harus memiliki kemampuan
bahasa Inggris yang sangat baik
Untuk memverifikasi kompetensi bahasa Inggris,
Proficiency Test akan dilakukan di Kedutaan Besar
India di Jakarta pada sekitar awal bulan Februari
Hanya para kandidat yang Formulir dan
Dokumennya telah diperiksa dan dinyatakan
lengkap serta sesuai yang akan memenuhi syarat
untuk mengikuti English Proficiency Test
Semua pemohon untuk M.Phil, Doktor (Ph.D),
penelitian post-doctoral, Penelitian Casual atau
Arsitektur juga harus mengirimkan sinopsis dari
bidang atau area yang diusulkan untuk penelitian
Pelamar untuk studi pasca sarjana harus sudah
memegang gelar yang diakui di jenjang sarjana
(S1) dengan catatan akademis yang baik
Pemohon untuk doktor (Ph.D) harus sudah
memegang gelar Master yang diakui (S2) dengan
bukti catatan akademis yang baik
Pemohon beasiswa untuk bidang seni pertunjukan
juga harus mengirimkan video / kaset audio
pertunjukan mereka
Berkomitmen untuk kembali ke Indonesia setelah

•
•

menyelesaikan program studi mereka.
Beasiswa yang diberikan adalah beasiswa penuh.
Biaya penerbangan internasional dari Indonesia

•

•

•

•

•

•

305

ke tempat penelitian di India dan penerbangan
kembali harus ditanggung oleh siswa sendiri.
Dalam jenjang sarjana jika membutuhkanbahanbahan penelitian dan biaya apapun menangkut
hal itu harus ditanggung sndiri.
• Visa pelajar berlaku untuk seluruh masa
penelitian akan diberikan secara gratis
• Uang kuliah atau iuran wajib lainnya
• Biaya akademik penuh dan biaya lain yang
wajib untuk semua siswa internasional yang
mengambil kursus
• Tunjangan hidup harian
Permohonan dari calon yang tidak memenuhi syarat tidak
akan dipertimbangkan sama sekali.
Memilih Kursus Studi
• Dalam Formulir Aplikasi, para mahasiswa
diwajibkan untuk menunjukkan setidaknya
tiga program, dalam urutan preferensi, yang
mereka ingin di institusi pendidikan India.
• Siswa juga diminta untuk menunjukkan
setidaknya
tiga
Perguruan
Tinggi
/
Lembaga Higher
Learning dalam
urutan
preferensi, di mana mereka ingin belajar.
•
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Ketika mempertimbangkan jurusan studi, siswa
harus memastikan bahwa mereka memiliki
kualifikasi yang diperlukan

•

•

•

•

•

•

Siswa juga harus memastikan bahwa program
studi pilihan adalah program
studi yang
terstruktur di Universitas pilihan mereka.
Harap dicatat bahwa penempatan ke lembaga
pendidikan tertentu atau Universitas akan
tergantung pada ketersediaan kursi dan tentu
saja bahwa kamu dapat memilih. Oleh karena itu,
sebelum mengisi tiga pilihan, kamu disarankan
untuk memeriksa Lembaga / Perguruan Tinggi
yang tersedia untuk jurusan yang kamu tuju
untuk belajar.
Siswa juga dapat menginformasikan bahwa
persyaratan yang diharapkan dapat dipenuhi di
Universitas yang bersangkutan.
Untuk Doktor dan Pascasarjana (termasuk
Master) pemohon harus memilih area studi yang
sesuai dengan penelitian mereka sebelumnya
yang telah selesai.
Dapat dicatat bahwa Universitas / lembaga
pendidikan di India adalah otonom dan
independen karenanya memiliki kriteria
kelayakan mereka sendiri. Dengan demikian
tidak ada jaminan masuk sama sekali
penerimaan akhir terserah pada Universitas
bersangkutan.
Beasiswa diberikan hanya ketika masuk dan
dikonfirmasi oleh yang universitas yang
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bersangkutan.
Proses Seleksi
Kedutaan akan mempertimbangkan semua
permohonan yang memang memenuhi syarat dan semua
kandidat yang dinyatakan lolos berkas-berkasnya maka
akan berhak mengikuti English Proficiency Test yang
diadakan di lokasi-lokasi berikut:
Untuk pemohon yang berada di wilayah Sumatera
Utara
Konsulat Jenderal India (CGI) di Medan
Jl. Uskup Agung A. Sugiopranoto No. 19 Medan
20152
Telp: (061) 4531308, 4556452;
Fax: (62-61) 453 1319;
E-mail: general.consul@yahoo.com
Untuk pemohon yang berada di wilayah Bali
Jl. Raya Puputan No.163 Renon Denpasar Bali
Telp: (0361) 259502/3
Fax: (0361) 222253
E-mail: cg.bali@mea.gov.in
Untuk pemohon dari seluruh Indonesia
Kedutaan Besar India
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-1 Kuningan Jakarta
Selatan 12950
308

Telp: (021) 5204150/52/57 / 5264931 & 5213775
Fax: (021) 5204160, 5265622
E-mail:education.jkt@gmail.com,
mea.gov.in

hoc.jakarta@

Semua kandidat yang sudah diwajibkan mengikuti
English Proficiency Test juga akan diwawancarai pada
hari yang sama oleh tim wawancara yang selanjutnya
akan menilai kemampuan akademik dari para calon
penerima beasiswa, memperjelas tujuan belajar mereka,
dan adaptasi budaya yang relevan dengan studi yang
diusulkan mereka. Wawancara akan dilakukan dalam
bahasa Inggris tentunya. Calon yang nantinya lolos dari
English Proficiency Test dan wawancara pribadi akan
diteruskan ke ICCR untuk pertimbangan pemberian
beasiswa. Namun, hanya akan ada 20 beasiswa yang
akhirnya bisa diberikan kepada para calon penerimayang
bahkan dalam proses ini bisa masih diatas 20 orang.
Kriteria Seleksi
Beasiswa akan diberikan atas dasar:
1. Prestasi akademik
2. Kemampuan bahasa Inggris
3. Kemungkinan sukses belajar di luar negeri.
4. Pemilihan akhir adalah obyektif dan berdasarkan
prestasi.
Pemberitahuan Pemberian Beasiswa
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•

•

•
•

•

•

•

Siswa yang diberikan beasiswa akan diberitahu
melalui surat resmi segera setelah penerimaan
mereka dikonfirmasi oleh Universitas di India.
Setiap permintaan untuk perubahan dalam
proses pembelajaran setelah penerimaan
dikonfirmasikan atau setelah siswa tiba tidak
akan dilayani
Pra-keberangkatan dan Aplikasi Visa
Segera setelah mendatkan beasiswa, mahasiswa
yang bersangkutan harus menyelesaikan
beragai dokumen perjalanan (paspor) dan juga
membuat pemesanan tiket untuk perjalanan ke
India.
Siswa kemudian harus menuju ke bagian
pendidikan dari Kedutaan Besar India di Jakarta,
yang akan membantu dengan urusan visa. Visa
akan diberikan secara gratis untuk durasi studi.
Sebelum berangkat ke India, semua penerima
beasiswa akan diberi penjelasan lengkap
tentang kondisi kehidupan di India, rincian
beasiswa, jenis dan durasi studi yang diambil.
Setelah di India, siswa akan harus pergi untuk
tes AIDS sebelum masuk untuk menempuh
studinya di India. Dalam kasus ini, salah satu
siswa yang ditemukan positif HIV di India
akan dipulangkan segera dan ICCR tidak akan
menanggung biaya apapun pada hal ini.

310

Besaran Beasiswa
• Rs. 5.500 per bulan untuk jenjang sarjana (BA /
B.Sc. / B.Com / BBM / BCA / BBA / B. Tech. Dll)
• Rs. 6000 per bulan untuk program pascasarjana
atau Master (MA / M.Com / MBA / AMK / MSc /
ME / M. Tech. Dll)
• Rs. 7.000 per bulan untuk program penelitian
atau Doktor (M.Phil / Ph.D. / D.Lit / Fellow)
• Rs. 7.500 per bulan untuk siswa penelitian postdoctoral
• Hibah Kontingen sebesar Rs. 5000 per tahun
untuk program sarjana
• Rs. 7000 per tahun untuk program Master
• Rs. 12.500 per tahun untuk program Doktor
(M.Phil / Ph.D. Dalam Humaniora, S & T / M.
Tech / ME)
• Rs. 15.500 per bulan untuk program penelitian
post-doctoral (Humaniora, Teknik, Teknologi)
• Tunjangan @ Rs. 5000 per bulan di kota-kota
metropolitan seperti Delhi, Bangalore, Kolkata,
Chennai, Mumbai, dan Hyderabad
• Tunjangan @ Rs. 4.500 per bulan di kotakota kecil lainnya termasuk untuk biaya tesis,
•
•

disertasi, dan biaya pengeluaran lainnya
Rs. 10.000 untuk Ph.D. Scholars
@ Rs. 7.000 untuk BBA / BCA / AMK / MBA /
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M. Tech dan program lain yang membutuhkan
•

•

pengajuan proyek
Tunjangan medis untuk Mahasiswa yang
diharapkan untuk berobat di pusat kesehatan
atau apotik milik Universitas atau Institut di
mana mereka terdaftar atau Rumah Sakit
Pemerintah terdekat. Tagihan pada perawatan
medis diselesaikan oleh Dewan sesuai aturan
yang berlaku.
Studi Tours ICCR menanggung pengeluaran
pada tarif kereta api / bus dan uang saku harian.

Info Tambahan
Jika ada niatan untuk membawa keluarga, maka
penerima beasiswa yang bersangkutan harus memastikan
para anggota keluarga yang akan diajak memenuhi
persyaratan imigrasi di India.Penerima beasiswa dapat
membawa keluarga mereka termask pasangan dan
anak-anak mereka ke India dengan biaya mereka sendiri.
Hal ini bisa dilakukan setelah penerima beasiswa telah
memulai studi di India bukan pada saat yang bersamaan
ketika penerima beasiswa datang ke India untuk pertama
kalinya. Pemerintah India tidak menyediakan dukungan
keuangan apapun untuk tanggungan keluarga para
siswa. Siswa harus menghubungi Kedutaan Besar India di
Jakarta untuk memastikan persyaratan untuk keluarga
jika akan diajak ataupun sekedar berkunjung ke India.
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Catatan Penting
Siswa yang diberikan beasiswa harus menunjukkan
usaha untuk bisa menyelesaikan program studi mereka
di India. Dalam kasus ini, setiap siswa yang kembali ke
Indonesia sebelum waktunya tanpa menyelesaikan studi
atau program kursusnya di India akan bertanggung jawab
untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan sampai
saat itu termasuk biaya kuliah, uang saku, dan berbagai
biaya lainnya yang sudah ditanggung beasiswa ini.
Kontak
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi atau
hubungi
www.indianembassyjakarta.com
www.indianconsulatemedan.com
www.cgibali.in
Bagian Pendidikan Kedutaan India
Jl. HR Rasuna Said, Kav. S-1, Kuningan, Jakarta
Tel: (62-21) 520 4150/52/57/526 4931 / Ext. 28 & 521
3775
Fax: (62-21) 520 4160 & 5265622
E-mail: hoc.jakarta@mea.gov.in atau education.jkt@
gmail.com
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INSA-JRD-TATA Fellowship dari
Indian National Science Academy
Program-program
beasiswa
yang
banyak
ditawarkan berbagai pihak kaitannya dengan studi di luar
negeri ternyata tidak selalu merujuk pada kuliah saja. Satu
variasi dari beasiswa-beasiswa tersebut adalah beasiswa
untuk keperluan riset atau peneliian di luar negeri.
Tentunya beasiswa jenis ini benar-benar diperuntukkan
bagi para peneliti, ilmuwan, maupun juga dosen yang
berniat melakukan sebuah riset atau penelitian pada
bidang tertentu.
Satu contoh dari beasiswa ini adalah program yang
diadakan oleh Indian National Science Academy atau INSA
melalui skema INSA-JRD-TATA Fellowship yang dalam
penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan Centre for
International Co-operation in Science atau CICS. Program
beasiswa riset ini bertujuan untuk memberikan pelatihan
yang komprehensif dan berlanjut bagi para ilmuwan,
peneliti, dan dosen dari neara-negara berkembang di
dunia termasuk juga Indonesia tentunya.
Rincian Beasiswa
Program beasiswa riset dari INSA melalui
CICS ini berlangsung maksimal selama 3 bulan yang
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mencakup bidang-bidang ilmu utama seperti sains,
teknologi, kedokteran, dan teknik. Dalam pelaksanaan
penelitian atau risetnya nanti penerima beasiswa bisa
memanfaatkan fasilitas-fasilitas di berbagai lembaga
penelitian yang ada di India tentunya.
Setiap periode atau setiap tahun disediakan 10
kuota bagi pemohon yang bisa berasal dari berbagai
negara berkembang di dunia. Pemohon yang sudah
lolos seleksi dan terpilih menjadi penerima beasiswa
ini nantinya akan mendapatkan berbagai fasilitas yang
sangat menunjang penelitian yang akan dilakukan.
Asrama tempat tinggal yang sudah terafiliasi dengan
institusi, tiket penerbangan dari dan ke India, serta
tunjangan untuk berbagai biaya tambahan yang mungkin
dibutuhkan selama melakukan penelitian yang sudah
dalam mata uang India. Selain itu penerima beasiswa juga
diberi kebebasan untuk memilih institusi tuan rumah dan
juga periode beasiswa yang akan diikuti nantinya.
Persyaratan Beasiswa
Seperti halnya berbagai beasiswa yang lain, ada
juga hal-hal yang menajdi syarat dari beasiswa riset ini.
Berikut adalah hal-hal yang wajib dipenuhi sebagai syarat
untuk mengikuti seleksi beasiswa ii:
• Pemohon sudah memiliki gelar Master atau Doktor
pada bidang sains atau memiliki gelar yang setara
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pada bidang kedokteran atau teknik serta bidang
•

•

•
•

ilmu lainnya yang relevan
Pemohon berusia dibawah 45 tahun pada tanggal
31 Desember tahun sebelum periode seleksi yang
diikuti
Pemohon telah terafiliasi dengan lembaga
akademik atau ilmiah dari negara berkembang
selain India
Pemohon mempunyai pasor resmi yang masih
berlaku
Pemohon mendapatkan surat penerimaan dari
institusi tuan rumah di India yang nantinya akan
memberikan pelatihn dibawah koordinasi INSAJRD-TATA Fellowship

Selain hal-hal tersebut yang menjadi syarat utama
dari program beasiswa riset ini, berikut adalah dokumendokumen yang juga dibutuhkan untuk melengkapi
pendaftaran dan pengajuan beasiswa riset ini:
• Curriculum Vitae yang sudah mencakup data-data
relevan dari pemohon berupa tanggal lahir, usia,
publikasi, minat riset, pengalaman pemohon,
posisi saat mengajukan beasiswa, penghargaan
yang pernah diraih, beasiswa yang sudah siterima,
•
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afiliasi ilmiah, dan berbagai informasi lainnya
Laporan singkat yang berisi penjelasan tentang
kegiatan penelitian yang diusulkan

•
•
•
•

•

Cetakan ulang dari 5 publikasi terbaik selama 5
tahun terakhir
Foto ukuran paspor sebanyak 2 lembar
Surat persetujuan dari institusi induk
Copy halaman pertama paspor yang menunjukkan
data tanggal lahir, tanggal penerbitan paspor,
serta tanggal berakhirnya masa berlakunya paspor
Surat penerimaan dari institusi tuan rumah yang
terdapat di India

Pendaftaran Beasiswa
Proses pendaftaran beasiswa ini bisa dimulai
dengan mengunduh formulir pendaftaran di http://www.
cics.tn.nic.in/INSA_JRD-TATA_Fellowship_Application_
Form.pdf untuk kemudian diisi serta dilengkapi dan
dilampirkan bersama dengan semua dokumen pendukung
yang diperlukan dalam mengajukan permohonan
beasiswa ini. Setelah semua lengkap maka bisa dikirimkan
melalui email dircics@gmail.com sementara file atau
berksa fisiknya dikirimkan juga melalui pos ke:
Director, CICS, No. 2,
Gandhi Mandapam Road,
Chennai-600 025, India.
Dalam setiap tahun atau periodenya pendftaran
beasiswa ini dibuka dalam dua kesempatan yaitu setiap
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tanggal 31 Oktober dan 30 April. Seluruh permohonan
yang sudah masuk akan diseleksi oleh pihak komite
seleksi dalam dua kesempatan juga yaitu pada bulan
November dan Mei sesuai masuknya permohonan.
Infrmasi mengenai beasiswa ini bisa diikuti di http://
www.cics.tn.nic.in/interfellowships.htm.

318

International Postgraduate
Research Scholarships (IPRS) di
University of Western Australia
Dalam rangka membantu kemajuan perkembangan
dunia pendidikan serta penelitian, pemerintah Australia
menawarkan beasiswa untuk studi S2 dan S3 di University
of Western Australia (UWA). Program beasiswa ini berada
dalam skema program International Postgraduate
Research Scholarships (IPRS). Satu lagi peluang kuliah
ke luar negeri yang sayang jika dilewatkan begitu saja
terbuka lebar khususnya untuk yang berniat melanjutkan
studi ke jenjang S2 atau melakukan penelitian untuk
jenjang S3. Jadi, tunggu apa lagi? Segera siapkan syaratsyaratnya dan daftarkan diri untuk seleksi beasiswa ini!
UWA adalah satu dari dua universitas Australia
yang tergabung dalam jaringan Worldwide Universities
Network. Jaringan itu sendiri merupakan jaringan
yang terdiri dari total 18 universitas penelitian yaitu
universitas-universitas yag fokusnya pada studi-studi
berbasis penelitian. UWA yang dikenal sebagai universitas
penelitian intensif di Australia sudah termasuk dalam
daftar 100 universitas terbaik di dunia. Kampus UWA
terletak di kota Perth yang memiliki daya tariknya sendiri
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bagi orang-orang dari luar Australia untuk datang dan
menetap disana.
Proses seleksinya akan dilakukan oleh pihak UWA
berdasarkan panduan dari skema IPRS tersebut. Pemohon
dari berbagai negara bisa mengajukan permohonan
dan mengikuti tahapan seleksi tanpa ada perbedaan.
Minat yang kuat pada bidang-bidang tertentu yang akan
diteliti menjadi pertimbangan utama dari seleksi yang
dilakukan oleh pihak UWA. Nantinya setelah lulus dan
menyelesaikan studi di UWA dengan beasiswa ini para
lulusan akan mendapatkan gelar master by research
atau doctorate by research dan juga kesempatan untuk
menjadi anggota tim peneliti di bidang yang diteliti
selama studi.
Cakupan dan Persyaratan Beasiswa
Sebelum melangkah lebih jauh untuk mengikuti
seleksi beasiswa ini, tentu perlu diketahui dahulu hal-hal
yang berkaitan dengan beasiswa ini seperti cakupan yang
diberikan beasiswa itu sendiri dan juga persyaratan yang
diajukan atau diminta oleh pihak UWA sebagai pihak yang
bertugas menyeleksi para pemohon beasiswa. Beasiswa
ini memberikan pembiayaan yag meliputi:
• Biaya studi penuh dampai maksimal 4 tahun
•
•
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Tunjangan biaya hidup senilai total $29.000 per
tahun
Asuransi kesehatan

Selanjutnya hal yang penting dan sangat perlu
diketahui adalah persyaratan dari beasiswa ini. Sebelum
mengajukan permohonan untuk beasiswa ini lebih baik
dipastikan dulu bahwa semua hal yang menjadi syaratnya
sudah dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi
tersebut antara lain:
• Mempunyai prestasi akademik di jenjang
sebelumnya
• Mampu berbahasa Inggris dengan lancar
• Sudah mempunyai pencapaian dalam pelatihan
penelitian
• Sudah mempunyai lingkup penelitian yang akan
dijalankan dengan jelas
Pengajuan Beasiswa
Tahap pertama yang harus dilakukan dalam
mengajukan permohonan untuk beasiswa ini adalah
dengan menuju ke halaman pendaftaran dari UWA
terlebih dahulu di https://iathena.grs.uwa.edu.au/. Jika
program beasiswa masih dibuka akan bisa dilakukan
pendaftaran disana. Namun jika periode pendaftaran
beasiswa sudah ditutup maka pemohon yang belum
registrasi online sebelumnya tidak bisa mendaftarkan
diri lagi. Bagi yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri
disana maka bisa melakukan login untuk mengetahui
informasi terbaru.
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Setelah

melakukan

registrasi

awal

dengan

membuat akun di halaman tersebut maka pendaftaran
bisa dilanjutkan dengan menuju ke menu International
Applicants. Pada halaman tersebut akan ada petunjuk
yang lebih lengkap mengenai pendaftaran beasiswa ini
lagi mulai dari tahapn yang perlu dilakukan dan dokumen
yang perlu disertakan. Pengajuan yang dilakukan tersebut
sudah sekaligus menjadi pengajuan untuk kuliah di
UWA jadi tidak dibutuhkan pendaftaran atau pengajuan
terpisah.
Setelah pendaftaran dilakukan dan semua
dokumen diserahkan maka tinggal menuggu pihak
UWA melakukan seleksi saja. Proses seleksi penerima
beasiswa akan mencakup tingkatan jurusan, fakultas,
dan komite beasiswa tingkat unversitas. Semua proses
seleksi dilakukan dengan kompetitif guna memastkan
bahwa memang penerima beasiswa nantinya merupakan
individu-individu yang berkualitas dalam bidang masingmasing yang akan diambil dan diteliti.
Informasi lebih lanjut dari beasiswa ini bisa diakses
di halaman resmi University of Western Australia (UWA)
di website berikut (http://www.uwa.edu.au/).
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International Science and
Engineering Excellence Awards dari
Queen Mary University of London
Satu nama universitas di London Inggris yang saat
ini ikut membuka peluang bagi mahasiswa internasional
untuk lebih mengembangkan diri masing-masing melalui
studi pada jenjang pendidikan tinggi adalah Queen Mary
University of London atau QMUL. Dalam memberikan
kesempatan bagi para mahasiswa internasional untuk
melanjutkan studi mereka di, pihak QMUL menyediakan
sebuah program beasiswa yang diharapkan bisa
mempermudah proses studi di QMUL.
Program yang ditawarkan oleh QMUL adalah
International Science and Engineering Excellence Awards
atau ISEEA yang memang dikhususkan untuk mahasiswa
internasional yang memiliki keinginan untuk melanjutkan
studi di Inggris. Program ini pada dasarnya diadakan
untuk menampung para mahasiswa internasional yang
memang memiliki kualitas lebih dibanding yang lain
dalam lingkup akademik serta juga untuk menarik minat
lebih banyak mahasiswa internasional untuk menemouh
studi di Inggris khususnya QMUL.
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Program beasiswa ISEEA dari QMUL ini akan
memberikan bantuan pembiayaan untuk studi hingga
senilai GBP 5,000 yang akan langsung dibayarkan
untuk mengurangi jumlah biaya pendidikan yang harus
dibayarkan nantinya ketika menempuh studi di QMUL.
Program beasiswa ini bisa digunakan untuk menempuh
semua program studi jenjang S1 di QMUL kecuali program
studi yang ditawarkan di fakultas berikut ini:
• School of Biological and Chemical Sciences
o BSc Biomedical Science
o BSc Neuroscience
o BSc
Pharmacology
and
Innovative
Therapeutics
• School of Electronic Engineering and Computer
Science
• School of Engineering and Materials Science
• School of Physics and Astronomy
Persyaratan Beasiswa
Beberapa hal untuk diperhatikan yang menjadi
syarat untuk mengajukan permohonan beasiswa ini
antara lain adalah:
• Pemohon diizinkan dan mampu membayar biaya
kuliah di luar negeri
•
•
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Pemohon tidak sedang menerima bantuan
keuangan dalam bentuk apapun dari manapun
Pemohon yang sedang mengikuti program ISEFP

dari QMUL bisa melanjutkan studi denga ISEEA
•
•

asalkan mempunyai pencapaian tertentu
Pemohon yang nantinya menerima beasiswa harus
menjaga nilai minimal 80%
Konfirmasi penerimaan beasiswa untuk tahun
kedua hingga keempat akan ditampilkan dalam
tagihan yang dikirimkan melalui email

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa prestasi
dan pencapaian dari pemohon di jenjang studi sebelumnya
juga bisa digunakan untuk menambah pertimbangan dari
pihak QMUL dalam memberikan beasiswa ini nantinya.
Kondisi-kondisi tertentu dari pemohon dan penerima
beasiswa nantinya juga akan bisa mempengaruhi
keerlangsungan beasiswa ini.
Pendaftaran Beasiswa
Untuk bisa mendaftarkan diri pada program
beasiswa ini tidak diperlukan pendaftaran yang berteletele. Hanya diperlukan pendaftaran melalui Universities
and Colleges Admissions Service atau UCAS saja.
Nantinya segala informasi yang dikirimkan melalui UCAS
sudah akan menjadi bahan untuk seleksi pemberian
beasiswa ini. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur
pendaftaran ke QMUL bisa dilihat di http://www.qmul.
ac.uk/undergraduate/apply/index.html. Sementara itu
untuk informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ISEEA
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dari QMUL ini bisa dilihat di http://www.qmul.ac.uk/
international/international-students/feesfinance/
ugbursaries/sciengexcellence/index.html.
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International Selection dari Ecole
Normale Superieure di Perancis
Satu program bantuan pembiayaan yang bisa
dimanfaatkan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi di Perancis adalah International
Selection dari Ecole Normale Superieure. Nama Ecole
Normale Superieure atau ENS di Perancis dikenal sebagai
sebuah insitusi pendidikan tinggi dan juga pusat riset
dan penelitian yang tentu mengedepankan pendidikan
berbasis penelitian bagi semua mahasiswanya.
Seiring dengan keinginan dan maksud dari
ENS untuk lebih mengenalkan dan mengembangkan
kharismanya dalam lingkup internasional, setiap tahun
ENS mengadakan program yang bernama International
Selection. Program tersebut pada dasarnya akan mencari
dan merekrut mahasiswa-mahasiswa internasional yang
mempunyai minat serta keinginan tinggi untuk terlibat
dalam sebuah kurikulum akademik berbasis penelitian
dan riset.
Program International Selection dari ENS ini tidak
membatasi targetnya dari kawasan tertentu di dunia
dan juga tidak memiliki kecenderungan pada bidangbidang studi tertentu saja. Intinya adalah bahwa pihak
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ENS membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun
yang berniat untuk melakukan riset atau penelitian pada
bidang-bidang imu baru untuk nantinya menemukan halhal baru juga. Selain itu diharapkan para pemohon program
ini adalah individu-individu yang memiliki pikiran sangat
terbuka dalam melakukan pendekatan-pendekatan
antar disiplin ilmu. Hal yang lebih menyenagnkan lagi
adalah bahwa pemohon dari program ini nantinya akan
berkesempatan untuk berdampingan dengan peneliti,
ilmuwan, dan tokoh-tokoh akademik kelas dunia selama
menjalani studi di ENS setelah lolos seleksi program
International Selection.
Pemohon yang ingin mendaftarkan diri untuk
menempuh studi di ENS melalui International Selection
nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi
bagian tidak terpisahkan dari lingkungan yang sangat
kompetitif di ENS dimana para mahasiswa, profesor,
dan peneliti saling bersinergi dan berinteraksi demi
mencapai hasil yang luar biasa nantinya. Pemohon yang
sudah lolos mengikuti seleksi dari program ini nantinya
akan mendapatkan bantuan keuangan bulanan sebesar
1,000 Euro yang akan diberikan selama 3 tahun.
Sebagai negara pada posisi ketiga yang dipilih
oleh mahasiswa internasional untuk menjadi tujuan
melanjutkan studi, Perancis memiliki Paris yang tidak
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bisa dipungkiri menjadi kota pilihan favorit dalam hal
ini. Termasuk juga ENS yang memang memiliki lokasinya
di paris, Perancis. Tentu akan sangat menarik jika bisa
menempuh studi dengan bantuan keuangan di sebuah
kota yang luar biasa seperti Paris.
Informasi mengenai program ini bisa didapatkan di
halaman
http://www.ens.fr/admission/selectioninternationale/?lang=en dan untuk informasi mengenai
ENS bisa didapatkan di http://www.ens.fr/l-ecole-1/lecole/?lang=en.
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ITH Scholarships dari Austrian
Development Cooperation
Beasiswa Manajemen Perhotelan
dan Pariwisata di Austria
Satu tawaran menarik untuk kuliah di luar negeri
datang dari Austrian Development Cooperation melalui
sebuah beasiswa khusus untuk bidang Manajemen
Perhotelan dan Pariwisata. Beasiswa ini ditawarkan dalam
periode tahunan dan dikhususkan bagi negara-negara
berkembang termasuk diantaranya adalah Indonesia.
Lebih jelasnya program yang ditawarkan melalui beasiswa
ini ada Diploma dengan fokus yang jelas yaitu perhotelan
dan pariwisata.
Beasiswa ini diutamakan bagi kandidat yang sudah
berpengalaman dalam bdang pariwisata serta perhotelan
dan memang ingin mempelajari lebih jauh mengenai
Manajemen, Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan,
dan berbagai hal lain kaitannya dengan perhotelan dan
pariwisata saat ini. Pelaksanaan studi dari ITH Scholarships
ini nantinya di Tourism Schools Salzburg, Austria. Tourism
Schools Salzburg dikenal sebagai satu sekolah vokasi
iternasional yang melatih para wirausahawan serta
karyawan sejalan dengan kebutuhan industri pariwisata
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dan perhotelan internasional.
Pembagian program dalam beasiswa ini secara
jelas dan rinci lengkap dengan materi-materi yang
dipelajari pada masing-masing program adalah sebagai
berikut:
• General Module in Managemet
o Financial & Management Accounting
o Economics
o Entrepreneurship
o General Management & Human Resources
o Internet Marketing & e-Business
o Regional
Aspects
&
Sustainable
Development
o German
o PC-Applications
o Cultural Aspects
• Hospitality Management
o Front Office Management
o Housekeeping Management
o Hotel Marketing & Sales
o F & B Management & Controlling
o Bar Operation & Function Management
o Restaurant Management
o Culinary Arts
o Kitchen Organization & Hygiene
o Workshops
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•

Tourism Management
o
o
o
o
o
o
o

Destination Management
Tourism Management
Tourism Marketing
Incoming Business Organization
Ticketing & Counter Work
Travel Agency Management
Workshops

Selain itu masih ada juga Teachers Training Module
yang akan diberikan selama masa studi Diploma tersebut.
Selanjutnya berikut ini adalah cakupan pembiayaan dari
beasiswa yang setiap tahunnya diberikan kepada 30
orang penerimanya.
• Uang kuliah
• Asuransi kesehatan
• Makanan (Senin sampai Jumat)
• Darmawisata (kecuali studi lapangan ke ITB Berlin)
• Uang saku sebesar 205 Euro per bulan
Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa ada
biaya-biaya yang tidak termasuk dalam beasiswa ini yaitu
antara lain:
• Akomodasi per bulan sebesar 247 Euro per bulan
yang harus dikirimkan terlebih dahulu sebesar
1.976 Euro ke pihak kampus sebelum mendapatkan
surat penerimaan dari kampus dimana nantinya
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akomodasi akan disediakan oleh kampus berupa
•
•

double rooms di Kavalierhaus Campus
Tiket pesawat baik itu untuk berangkat ke Austria
dan pulang kembali ke negara asal
Visa sebesar 100 Euro dan izin tinggal untuk 8
bulan sebesar 120 Euro

Persyaratan Beasiswa
Beasiswa ini tidak membutuhkan hal-hal yang
rumit sebagai persyaratannta. Apa saja yang harus
disiapkan dan dipenuhi sebagai ersyaratannya:
• GCE-A’ Level atau yang setara untuk pendataran
ke Tourism Schools Salzburg
• Pengalaman kerja minimal 1 tahun pada industri
perhotelan atau pariwisata
• Bukti kemampuan penggunaan bahasa Inggris
yaitu sertifikat TOEFL/Cambridge atau yang setara
• Usia maksimal untuk mengikuti program ini adalah
35 tahun
Syarat-syarat tersebut wajib didukung oleh
dokumen-dokumen tambahan sebagai persyaratan untuk
bisa mengikuti seleksi beasiswa ini. Dokumen-dokumen
yang dibutuhkan meliputi:
•
•
•

Salinan resmi ijazah jenjang studi sebelumnya
Salinan resmi transkrip nilai
Salinan sertifikat lain yang berkaitan misalnya
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pelatihan kerja
•
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae
Surat Rekomendasi
Salinan resmi akta kelahiran
Fotocopy paspor
Salinan tes kemampuan bahasa Inggris seperti
TOEFL/Cambridge dan yang lainnya
Essay 3 buah yang isinya adalah:
o Alasan mengajukan permohonan beasiswa
ini
o Pemaparan singkat tentang masalah
pariwisata di negara asal dan diutamakan
yang terkait dengan bidang studi yang akan
diambil
o Rencana jangka panjang hingga 10 tahun
kedepan tentang apa yang akan dilakukan
dan dicapai

Seluruh dokumen tersebut harus menggunakan
bahasa Inggris yang jika dokumen aslinya tidak dalam
bahasa Inggris maka harus diterjemahkan menggunakan
jasa penerjemah tersumpah. Jika diterjemahkan maka
pengumpulannya harus bersamaan yaitu salinan aslinya
dan salinan hasil terjemahnya den harus sudah dilegalisir.
Seluruh dokumen tersebut lengkap dengan
Formulir Pendaftaran harus dikirimkan ke alamat berikut
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ini:
Institute of Tourism & Hotel Management
Klessheimer Strasse 4, A-5071 Siezenheim,
Austria
Phone: +43-662-85 12 63 11
Fax: +43-662-85 12 63 25
e-mail: office@ith-salzburg.at
Periode pendaftaran dari program ini untuk studi
yang dimulai pada bulan Oktober biasanya ditutup pada
awal bulan Mei. Hasil pengumuman dari seleksi beasiswa
ini akan dikeluarkan pada akhir bulan Juni. Ketika lolos
seleksi maka akan diberikan Letter of Acceptance.
Informasi lebih lengap mengenai beasiswa ini ada di
http://en.ts-salzburg.at/. Formulir pendaftaran bisa
diunduh di http://en.ts-salzburg.at/media/626372/52_
application_form_ith.pdf.
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Japan Scholarship Program (JSP)
dari Asian Development Bank
(ADB)
Beasiswa Penuh untuk Kuliah S2
dan S3
Semakin hari memang benar bahwa semakin banyak
beasiswa yang ditawarkan untuk menempuh studi di luar
negeri. Salah satunya adalah program beasiswa dari Asian
Development Bank yaitu Japan Scholarship Program.
Karena diadakan oleh ADB, beasiswa ini ditujukan bagi
mahasiswa internasional dari negara-negara anggota
ADB dimana Indonesia juga termasuk. Beasiswa ini akan
diberikan selama satu hingga dua tahun untuk jenjang
kuliah S2 atau S3.
Rincian Beasiswa
Program ini mulai diadakan pada tahun 1988
dengan pemerintah Jepang sebagai penyandang dana
sepenuhnya. Pada saat itu program ini diadakan guna
memberikan kesempatan bagi mahasiswa internasional
dari negara-negara anggota ADB untuk menempuh kuliah
baik itu S2 atau S3 di bidang-bidang yang terkait dengan
pembangunan misalnya manajemen, ekonomi, teknologi,
dan lain-lain. Japan Scholarship Program menyediakan
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lebih dari 300 beasiswa bagi pemburu gelar pascasarjana.
Program beasiswa ini lingkupnya cukup luas
karena memang universitas serta perguruan tinggi yang
berpartisipasi sebagai penyedia pendidikan jumlahnya
cukup banyak. Perguruan tinggi dan universitas
tersebut berada dalam lingkup 10 negara dimana
kualitas pendidikannya tidak bisa diragukan lagi. Untuk
daftar lengkap universitas dan perguruan tinggi yang
berpartisipasi dalam program ini bisa dilihat di halaman
berikut
(http://www.adb.org/site/careers/japanscholarship-program/jsp-institutions).
Dari perguruan tinggi dan universitas tersebut,
berikut ini adalah daftar program studi atau jurusan
yang bisa dipilih dalam jenjang studi S2 menggunakan
beasiswa ini:
• Ekonomi
• Manajemen
• Pendidikan
• Kesehatan
• Lingkungan
• Pertanian
• Pengelolaan Sumber Daya Alam
• Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
• Berbagai
program
lain
terkait
dengan
pembangunan
Negara-negara yang mendapatkan kesempatan
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untuk mengirimkan kandidatnya untuk melanjutkan
kuliah dengan menggunakan beasiswa ini antara lain:
Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh,
Bhutan, Cambodia, Cook Islands, Georgia, India,
Indonesia, Fiji, Kazakhstan, Kiribati, Kyrgyz
Republic, Lao People’s Democratic Republic,
Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Federated
States of Micronesia, Mongolia, Myanmar,
Nauru, Nepal, Pakistan, Palau, Papua New
Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, Sri
Lanka, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga,
Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu,
Vietnam
Cakupan Beasiswa
Beasiswa Japan Scholarship Program dari ADB
ini merupakan program beasiswa penuh jadi sudah bisa
dipastikan bahwa dalam hal biaya kuliah akan sepenuhnya
ditanggung oleh pihak penyedia beasiswa. Berikut ini
adalah rincian daftar pembiayaan-pembiayaan yang
ditanggung oleh beasiswa ini:
• Biaya kuliah penuh
• Uang saku bulanan
•
•
•
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Tunjangan tempat tinggal
Tunjangan buku dan materi kuliah
Biaya asuransi kesehatan

•

Biaaya ttansportasi

Selain biaya-biaya tersebut, masih bisa juga didapatkan
tunjangan untuk persiapan thesis ketika memang tujuan
studinya adalah riset lapangan.
Persyaratan Beasiswa
Setelah mengetahui pilihan universitas dan
perguruan tinggi, jurusan atau bidang studi, lalu cakupan
dari biaya-biaya yang ditanggung dari beasiswa ini,
selanjutnya adalah berbagai hal sebagai persyaratan dari
beasiswa ini yang sudah sangat jelas harus dipahami.
Berikut ini syarat-syaratnya jika ingin mengajukan
permohonan beasiswa JSP dari ADB ini:
• Warga negara resmi dari negara-negara anggota
ADB (termasuk Indonesia)
• Sudah diterima terlebih dahulu di universitas
atau perguruan tinggi peserta program beasiswa
ini yang dibuktikan dengan adanya Letter of
Acceptance
• Sudah menyelesaikan studi jenjang S1 atau setara
dengan nilai yang memuaskan
• Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam
lingkup profesional pada bidang yang akan diambil
untuk kuliah dengan beasiswa ini
• Mampu menggunakan bahasa Inggris dengan
•

lancar dan baik dalam bentuk lisan serta tulisan
Usia maksimal 35 tahun kecuali untuk manajer dan
pejabat senior maksimal 45 tahun
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•

Memiliki kondisi kesehatan yang baik

•

Menyatakan kesediaan untuk pulang ke negara
asal setelah masa studi selesai
• Beasiswa ini tidak berlaku untuk pejabat,
manajemen, dan staf dari ADB dan JSP termasuk
juga konsultan dan kerabat terdekat
• Beasiswa ini tidak berlaku bagi pemohon yang
sedang tinggal di luar wilayah negara asalnya
• Beasiswa ini tidak berlaku bagi pemohon yang
sudah dan sedang menjalani masa studinya pada
jenjang S2 atau S3
• Beasiswa ini tidak tersedia untuk program studi
S1, pelatihan jangka pendek, penulisan skripsi,
program pembelajaran jarak jauh, seminar,
konferensi, dan proyek-proyek penelitian lainnya
• Pemohon wanita dan pemohon yang tergolong
kurang mampu dalam hal keuangannya lebih
diutamakan
• Beasiswa ini tidak untuk pemohon yang
sebelumnya sudah pernah menempuh pendidikan
di luar negeri
Persyaratan dari program beasiswa ini memang relatif
banyak yang memang disengaja guna memastikan bahwa
beasiswa ini benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang
tepat demi masa depan yang lebih baik tentunya.
Pendaftaran Beasiswa
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Selanjutnya hal yang harus dilakukan untuk bisa
mendapatkan beasiswa ini adalah mendaftarkan diri
dalam seleki beasiswa ini. Berikut adalah tahapan dan
hal-hal penting untuk diketahui dalam seleksi beasiswa
ini:
• Pemohon memastikan untuk mendaftarkan diri
hingga diterima di satu universitas atau perguruan
tinggi yang dituju dimana disana nantinya juga
akan ada formulir untuk mendaftarkan diri dalam
beasiswa ini
• Setelah pihak universitas atau perguruan tinggi
mengetahui bahwa pemohon ingin mengajukan
diri untuk beasiswa ini maka formulir pendaftaran
beasiswa yang sudah diberikan akan diminta untuk
diisi dan dikembalikan lengkap dengan dokumendokumen yang dibutuhkan untuk proses seleksi
beasiswa ini
•

Formulir pendaftaran yang telah diselesaikan
secara benar dan lengkap, bersamaan dengan
seluruh salinan transkrip akademik, dikirimkan ke
institusi pendidikan setidaknya 6 bulan sebelum
dimulainya studi yang diinginkan

•

Hanya pemohon yang sudah disetujui dan diizinkan
oleh institusi pendidikan terkait yang kemudian
akan dipertimbangkan untuk mengikuti seleksi
beasiswa ini
341

•

Pelengkapan formulir pendaftaran oleh institusi
pendidikan tidak berarti pemohon langsung
diterima beasiswa namun pemohon tidak
disarankan mengambil tindakan apapun, kecuali
telah diinformasikan secara resmi oleh institusi
tersebut

•

•

•

•

Seleksi akan dilakukan oleh pihak universitas atau
perguruan tinggi menggunakan kriteria masingmasing dan juga kriteria penerimaan ADB untuk
beasiswa ini
Hasil seleksi dari universitas atau perguruan tinggi
diberikan kepada pihak ADB untuk ditinjau kembali
hingga menghasilkan rekomendasi kandidat untuk
dikirimkan kepada Direktur Eksekutif di Jepang
guna mendapatkan persetujuan resmi
Setelah hasilnya keluar maka pihak universitas
atau perguruan tinggi akan menyampaikan hasil
tersebut kepada pemohon yang terpilih
Beasiswa ini tidak mencakup biaya keluarga
penerima beasiswa, bimbingan ekstra-kurikuler
atau pelatihan, biaya transportasi tambahan
selama masa studi, biaya tambahan terkait materi
pelengkap pendidikan, field trip, atau partisipasi
di workshop, seminar, ataupun kerja magang di
institusi pendidikan atau pembelian perlengkapan
pendidikan, seperti computer, dan lain sebagainya
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Kontak dan Informasi
Informasi lebih lanjut mengenai program beasiswa
dari ADB ini misalnya hal-hal yang dirasa belum jelas dan
lain sebagainya bisa didapatkan dengan menghubungi
kontak berikut ini sesuai prosedur yang berlaku:
ADB – Japan Scholarship Program Office of
Confinancing Operations
Asian Development Bank
Telepon: +632 636 2444
Email: adbjsp@adb.org
Website: http://www.adb.org/site/careers/japanscholarship-program/main
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Japanese Government Scholarships
Beasiswa Kuliah S3 di Asian
Institute of Technology, Thailand
Satu lagi pilihan beasiswa yang bisa digunakan
untuk menempuh studi jenjang S3 di kawasan Asia yaitu
Japanese Government Scholarships. Meskipun beasiswa
ini dalam namanya mengandung unsur Jepang, namun
beasiswa ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa
dari kawasan Asia untuk menempuh studi S3 di Thailand.
Lokasi tepatnya untuk menempuh studi dengan beasiswa
ini adalah Asian Institute of Technology.
Beasiswa dari skema program Japanese
Government Scholarships ini memberikan pembiayaan
studi hanya untuk bidang studi Remote Sensing and
Geographic Information Systems atau RS-GIS. Studi pada
bidang tersebut diadakan di School of Engineering and
Technology atau SET dari AIT. Program beasiswa yang
merupakan sebuah beasiswa penuh ini diprioritaskan
untuk mahasiswa dari negara-negara dalam 3 kelompok
berikut ini:
• Prioritas pertama terdiri dari Indonesia, Kamboja,
Laos, Vietnam, Myanmar, Filipina, Thailand, dan
Malaysia
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•

Prioritas kedua terdiri dari Bangladesh, Nepal,

•

Bhutan, dan Timor-Leste
Prioritas ketiga terdiri dari Sri Lanka, India,
Pakistan, dan Mongolia

Cakupan Beasiswa
Sebagai sebuah beasiswa penuh, biaya-biaya yang
ditanggung oleh Japanese Government Scholarships ini
tidak tanggung-tanggung. Tanggungan pembiayaan dari
beasiswa ini meliputi:
• Biaya kuliah penuh maksimal untuk 6 semester
lengkap dengan berbagai biaya pendaftaran
• Biaya lain selain biaya kulah yang termasuk
akomodasi
• Biaya pembuatan visa pelajar internasional untuk
kuliah di Thailand
• Asuransi kesehatan mahasiswa internasional
• Tiket pesawat kelas ekonomi PP untuk satu kali
• Bantuan penelitian
• Biaya sertifikat mahasiswa
Persyaratan Beasiswa
Selanjutnya bagian yang penting adalah mengenai
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk
mengajukan permohonan beasiswa ini. Syarat-syarat
yang harus dipenuhi antara lain:
• Memiliki nilai yang baik untuk jenjang S1 dan S2
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dengan waktu penyelesaian masing-masing studi

•
•

•

tersebut adalah normal serta juga merupakan
lulusan dari universitas atau perguruan tinggi yang
reputasinya baik juga diterima oleh AIT
IPK pada jenjang S2 minimal 3,50
Menyerahkan gambaran umum dari proposal
penelitian disertasi yang mencakup penjelasan
tentang fasilitas penelitian yang nantinya
dibutuhkan
Menerima dokumen konfirmasi tertulis yang
menyatakan bahwa salah satu anggota fakultas di
AIT bersedia menjadi pembimbing untuk studi dan
penelitian yang akan dilakukan disana nantinya

Prosedur Pendaftaran
Pendaftaran untuk beasiswa ini bisa dilakukan
melalui sistem online dengan halaman pendaftaran
online untuk beasiswa ini ada di http://www.services.ait.
ac.th/admissions/register.php yang terbagi menjadi total
12 bagian. Semua bagian harus diisi dengan lengkap dan
sebenar-benarnya untuk kemudian memilih tombol SAVE
pada bagian bawah halaman tersebut. Setelah formulir
diisi kemudian berbagai dokumen yang dibutuhkan
untuk permohonan beasiswa ini harus disiapkan untuk
dikumpulkan pada bagian SUBMIT APPLICATION.
Dalam mengajukan permohonan beasiswa ini
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secara online akan diminta biaya pendaftaran sebesar
800 Baht yang wajib dibayarkan menggunakan metode
pembayaran online juga dengan mengisi bagian
Application Processing Fee Payment Notofication Form.
Formulir pendaftaran yang sudah diisi bisa berlaku
selama 1 tahun dari tanggal pengisian namun setiap
dilakukan pendaftaran kembali maka biaya pendaftaran
akan diminta lagi.
Dalam proses pendaftaran untuk beasiswa ini
dibutuhkan beberapa dokumen utuk dipahami dan
beberapa formulir yang natinya harus dikumpulkan.
Berikut ini adalah link untuk mengunduh formulirformulir yang dibutuhkan serta beberapa dokumen yang
wajib dipahami dalam pendaftaran beasiswa ini:
• Applicants Responsibilities (http://www.ait.
ac.th/admissions/newforms/Applicants%20
Responsibilities.pdf)
• AIT Admission Action Form (http://www.ait.ac.th/
admissions/newforms/AIT%20Admission%20
Action%20Form.pdf)
• Acknowledgement Card A (http://www.ait.ac.th/
admissions/newforms/CARD_A.pdf/view)
• Acknowledgement Card B (http://www.ait.ac.th/
admissions/newforms/Acknowledgement%20
Card%20B.pdf)
• Form Application for Admission (http://www.
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ait.ac.th/admissions/newforms/FORM_1_
•
•

•
•

Application_For_Admission.pdf)
Form Letter of Recommendation (http://www.ait.
ac.th/admissions/newforms/FORM_2.pdf)
Form Application for AIT Financial Aid (http://
www.ait.ac.th/admissions/newforms/FORM_3.
pdf)
Form Transcript Request (http://www.ait.ac.th/
admissions/newforms/FORM_4.pdf)
Application Processing Fee Payment Notofication
Form (http://www.ait.ac.th/admissions/
application-processing-fee-payment-notificationform-29-june-2015.pdf)

Berbagai dokumen yang dibutuhkan tersebut juga
bisa dikirimkan via pos jika memilih pendaftaran secara
offline asalkan dicetak terlebih dahulu dalam kertas
ukuran A4. Tidak boleh ada perubahan apapun yang
dilakukan dalam formulir-formulir yang diunduh tersebut
ketika dikirimkan atau dikumpulkan. Jika semua sudah
lengkap maka bisa dikirimkan melalui pos ke alamat:
Admissions and Scholarships Unit
Asian Institute of Technology
P.O. Box 4, Klong Luang
Pathumthani 12120
Thailand
348

Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini bisa
didapatkan di http://www.rsgis.ait.ac.th/main/japanesegovernment-scholarships/.
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Japanese Studies
Sebagai salah satu negara paling maju se-Asia,
Jepang memang memiliki daya tarik tersendiri untuk
selalu dibahas dan di telisik. Dengan luas wilayah yang
sangat jauh dari Indonesia, Jepang bisa membuktikan
diri bahwa meskipun wilayahnya kecil dan sumber daya
alam yang dihasilkanjuga tidak terlalu banya, Jepang
tetap dapat mengibarkan benderanya sebagai salah satu
negara yang diperhitungkan tidak hanya dalam kancah
Asia namun juga Dunia. ini tentu membuat orang ingin
mempelajari ilmu-ilmu yang dimiliki setiap orang hebat
di jepang agar mereka juga dapat berpikir dan memiliki
kinerja yang sama dengan warga negara Jepang. Oleh
sebab itu kesempatan beasiswa yang datang dari
Pemerintah Jepang kali ini menjadi kabar gembira untuk
mahasiswa aktif S1 yang sedang mengambil kuliah pada
jurusan/bidang studi Jepang.
Beasiswa yang bertajuk Japanese Studies ini
bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa
mahasiswa S1 yang sedang mengambil jurusan Jepang
supaya dapat meningkatkan kemampuan bahasa Jepang
serta memperdalam pengertian mengenai kebudayaan
Negeri Sakura tersebut. Program ini bersifat non-gelar
dan berlangsung selama 1 tahun yang dimulai pada bulan
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Oktober. Program ini mencakup:
1. Beasiswa tidak bersifat ikatan dinas
2. Tiket pesawat kelas ekonomi PP Indonesia –
Jepang
3. Tanggungan penuh biaya pendidikan
4. Tunjangan hidup sejumlah ¥ 117.000 per bulan (±
Rp 13 juta) yang diberikan setiap akhir bulanselama
masa studi di Jepang
5. Biaya pembuatan visa pelajar
6. Disediakan juga asrama yang pembayarannya
diatur sendiri oleh masing-masing penerima
beasiswa
Persyaratan untuk mengikuti beasiswa ini adalah sebagai
berikut:
1. Merupakan mahasiswa aktif yang sedang berkuliah
pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia
untuk program S1, dan memelajari bahasa, budaya,
serta sastra Jepang
2. Berusia di bawah 30 tahun pertanggal 1 April
3. Merupakan mahasiswa tingkat 3 (atau semester
enam) ke atas pada waktu melamar (terdapat
pengecualian bagi mereka yang mempunyai
kemampuan bahasa Jepang dengan baik dan
direkomendasikan secara khusus oleh pihak
perguruan tinggi dan yang telah belajar lebih dari
1 tahun pada perguruan tinggi pada tanggal 1
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April diperbolehkan mendaftarwalaupun belum
mencapai tinggal 3)
4. Telah mendapatkan rekomendasi dari pihak
perguruan tinggi, berdasarkan seleksi internal
masing-masing
5. Sehat jasmani dan rohani
Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses
pendaftaran adalah sebagai berikut:
1. Surat pengantar dari perguruan tinggi yang berisi
daftar siswa yang direkomendasikan (surat dibuat
dalam bahasa Jepang/Inggris)
2. Formulir aplikasi yang diisi dalam bahasa Jepang/
Inggris
3. Pasfoto berwarna (ditempelkan pada setiap
formulir, ukuran foto daapat dapat dilihat/
disesuaikan berdasarkan ukuran kotak pada
formulir aplikasi)
4. Surat keterangan dari pihak perguruan tinggi
yang menerangkan bahwa yang bersangkutan
merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi
tersebut. Surat keterangan harus dilengkapi
dengan keterangan tempat dan tanggal lahir (satu
surat satu mahasiswa/i dan dibuat dalam bahasa
Jepang/Inggris)
5. Surat rekomendasi dari ketua Jurusan/Pembimbing
Akademik yang berisi pribadi mahasiswa yang
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bersangkutan. Diisi dengan menggunakan bahasa
Jepang/Inggris pada form yang tersedia.
6. Copy trankrip nilai dari semester 1 sampai saat
ini (Transkrip dilegalisir/cap basah dari pihak
perguruan tinggi)
7. Copy sertifikat Nihongo Noryoku Shiken/JLPT (jika
ada)
Seluruh dokumen harus ditulis dalam bahasa Jepang atau
Inggris dan dibuat masing-masing sebanyak 3 rangkap
dan dicetak atau dibuat pada kertas berukuran A4.
Tata Cara Pendaftaran Beasiswa
1. Pendaftaran biasanya dibuka pada Desember
hingga Januari tahun berikutnya
2. Pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh pihak
perguruan tinggi dan dengan rekomendasi dari
perguruan tinggi dan dengan rekomendasi dari
perguruan tinggi yang bersangkutan (pendaftaran
tidak dilakukan perseorangan)
3. Formulir pendaftaran yang telah diisi beserta
kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi
diserahkan langsung/dikirimkan ke pihak:
Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
Jl. M. H. Thamrin No. 24
Jakarta 10350
Selambat-lambatnya harus diterima pada tanggal
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awal bulan Januari. Tuliskan kode ”JAPANESE
STUDIES” pada bagian atas amplop.
Pengumuman hasil seleksi berkas akan diinfokan
pada awal bulan Februari melalui Website Kedutaan
Besar Jepang. Bagi yang lulus seleksi berkas akan
mengikuti seleksi ujian tertulis (ujian bahasa Jepang) yang
diadakan secara serentak di Jakarta, Surbaya, Medan,
Makasar, dan Denpasar. Kemudian bagi peserta yang
lulus seleksi ujian tertulis, akan mengikuti wawancara
di Jakarta. Para kandidat yang berhasil lulus wawancara
akan direkomendasikan pada pihak Monbukagakusho,
dan mereka yang lulus seleksi keseluruhan akhir di
Monbukagakusho akan menjadi penerima beasiswa.
Pengumuman akhir ini akan diinformasikan pada bulan
Agustus.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai beasiswa
ke Jepang 2016 dapat Anda tanyakan melalui alamat
email: beasiswa@dj.mofa.go.jp atau mengunjungi laman
resmi Website Kedubes Jepang: www.id.emb-japan.go.jp
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Jardine Scholarship dari Jardine
Foundation
Beasiswa Kuliah S1 di Cambridge
dan Oxford Inggris
Inggris memang menjadi satu negara favorit
untuk pilihan kuliah ke luar negeri bagi calon mahasiswa
dari berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Hal
ini kemudian memunculkan pendapat bahwa untuk bisa
kuliah ke Inggris itu sulit karena banyak peminatnya.
Memang benar bahwa banyaknya peminat untuk kuliah
ke Inggris menjadikannya sulit jika dibanding negaranegara lain akan tetapi satu hal yang perlu diingat adalah
bahwa ada banyak juga penyedia beasiswa untuk kuliah
di Inggris. Jadi tentu pilihan dan peluangnya jadi lebih
besar bukan?
Jardine Scholarship adalah satu dari banyak
pilihan program beasiswa atau pembiayaan untuk
studi ke Inggris. Beasiswa ini didanai dan diadakan oleh
Jardine Foundation khusus bagi para calon mahasiswa
dari Asia yang masih berusia dibawah 25 tahun. Penerima
beasiswa ini nantinya bisa kuliah di Inggris tepatnya di
Cambridge dan Oxford. Karena targetnya adalah calon
mahasiswa dari Asia, sudah pasti Indonesia termasuk.
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Jadi, bertambah satu lagi kesempatan untuk bisa kuliah
ke Inggris dengan beasiswa.
Jardine Foundation itu sendiri adalah sebuah
lembaga pemberi beasiswa yang didrikan pada tahun
1982 oleh sebuah perusahaan perdagangan terkenal
di Tiongkok yang bernama Jardine Matheson Group.
Sampai saat ini sudah ada sekitar 200 mahasiswa yang
menggunakan beasiswa ini untuk studi S1 di Oxford
maupun Cambridge. Calon mahasiswa sebagai target
dari beasiswa ini awalnya dipilih dari negara-negara
yang menjadi tempat perusahaan tersebut beroperasi
termasuk diantaranya adalah Vietnam, Thailand,
Singapore, Filipina, Malaysia, Indonesia, Hong Kong,
Tiongkok, dan Kamboja.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa yang diberikan oleh Jardine Matheson
Group ini sifatnya adalah beasiswa penuh jadi sudah bisa
dipastikan bahwa segala biaya yang berkaitan dengan
studi dan keperluan lain selama kuliah akan ditanggung.
Rincian dari cakupan biaya yang diberikan adalah:
• Biaya kuliah penuh yang dibayarkan langsung oleh
pemberi beasiswa ke pihak universitas
•
•
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Biaya keperluan kuliah lainnya
Tunjangan tahunan untuk akomodasi, makanan,
tempat tinggal, dan berbagai biaya lainnya

•

Tiket pesawat kelas ekonomi untuk berangkat ke
Inggris dan pulang ke negara asal

Selama masa studi S1 nantinya penerima beasiswa
akan menjalani studi di kampus-kampus berbeda dari
Oxford yaitu Exeter, Trinity, Oriel, dan Queen’s serta
dar Cambridge yaitu Trinity, Downing, Peterhouse, dan
Magdalene.
Persyaratan Beasiswa
Hal-hal yang menjadi persyaratan utama dari
program beasiswa ini antara lain meliputi:
• Sudah menyelesaikan studi jenjang SMA/SMK/
sederajat
• Berasal dari negara dimana Jardine Matheson
Group beroperasi
• Sehat jasmani dan rohani serta terbukti bebas
narkoba
• Belum menikah dengan usia maksimal 25 tahun
• Belum mendapatkan beasiswa S1 untuk kuliah ke
luar negeri
• Belum menempuh atau tidak sedang menempuh
studi S1 di negara asal
• Sudah mendaftar di universitas baik itu Okford
maupun Cambridge melalui Universities and
Colleges Admissions Services dan melalui ujian
yang diadakan oleh masing-masing universitas
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Selain hal-hal tersebut ada juga berbagai dokumen
yang wajib disertakan ketika proses pengajuan beasiswa
ini. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:
• Formulir pendaftaran (baru akan tersedia untuk
diunduh pada bulan Agustus 2016 untuk periode
terbaru)
• Personal statement dari pemohon yang isinya
tujuan, aspirasi, kegiatan non akademik yang
diikuti, dan juga rencana setelah lulus
• Dua lembar pas foto berwarna ukuran paspor
• Salinan formulir pendaftaran UCAS yang sudah
diisi lengkap
• Salinan ijazah yang terdiri dari STTB dan SKHUN
• Khusus untuk pemohon yang belum lulus wajib
melampirkan:
o Rapor selama studi
o Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah
o Informasi-informasi lain yang relevan
dengan seleksi beasiswa
Pendaftaran dan Seleksi
Proses pengajuan atau pendaftaran untuk
beasiswa ini harus dimulai dulu dari pendaftaran pemohon
ke universitas dalam jurusan atau bidang studi yang
dipilih sesuai dengan minat melalui UCAS. Pendaftaran
di UCAS ini dapat dilakukan di halaman berikut (https://
www.ucas.com/). Selain itu juga bisa mendaftarkan diri di
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halaman resmi masing-masing universitas di www.ox.ac.
uk dan www.cam.ac.uk. Halaman resmi dari beasiswa
ini ada di http://www.jardines.com/community/jardinefoundation/applications.html dimana nanti ketika
pendaftaran sudah dibuka akan disediakan formulir
pendaftaran disana.
Seluruh pemohon yang sudah lolos seleksi
awal akan diminta untuk mengikuti wawancara. Tahap
wawancara akan diadakan pada pertengahan bulan
November 2016 sebagai bagian pertama. Bagian
kedua dari seleksi wawancara akan diadakan pada aeal
bulan januari 2017. Pemohon yang tidak mendapatkan
undangan untuk wawancara berarti tidak lolos seleksi
beasiswa ini.
Kriteria penilaian untuk seleksi beasiswa ini
meliputi kualiats kepribadian masing-masing pemohon
serta karakternya dalam menunjukkan jiwa dan
kemampuan kepemimpinan, prestasi dalam berbagai
kegiatan ekstrakurikuler, keterlibatan dalam kegiatan di
masyarakat, dan berbagai poin lain seperti kemampuan
untuk berkomitmen tinggi dalam kewajiban publik serta
komunitas.
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Jasmine Jiangsu Tertiary Education
Scholarship for Southeast Asia
Beasiswa Kuliah S1 dan D3 di
Tiongkok (Cina)
Salah satu beasiswa pilihan dari sekian banyak
program beasiswa yang tersedia untuk pelajar dan
mahasiswa dari Indonesia adalah JJTES-SEA yang
merupakan singkatan dari Jasmine Jiangsu Tertiary
Education Scholarship for Southeast Asia. Dari segi
popularitas memang bisa dibilang bahwa beasiswa ini
tidaklah populer namun merupakan satu dari cukup
sedikit beasiswa bagi lulusan SMA dan yang sedarajat.
Jadi sudah tentu lulusan SMA atau sederajat dari
Indonesia yang berniat melanjutkan kuliah ke luar negeri
bisa menjadikan beasiswa ini sebagai pilihan. Periode
terbaru beasiswa ini menyediakan sebanyak 44 posisi
penerima beasiswa.
Beasiswa di Tiongkok ini adalah berupa beasiswa
penuh dan ada juga beasiswa parsial yang merupakan
kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jiangsu di Tiongkok
dengan Sekretariat SEAMEO. Seperti sudah tercantum
dalam nama beasiswa ini, program kuliah yang bisa
diambil adalah jenjang S1 atau sarjana dan D3 atau vokasi
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pada perguruan tinggi yang berada di kawasan Provinsi
Jiangsu. Selain itu memang benar bahwa beasiswa ini
dikhususkan bagi pelajar dari kawasan Asia Tenggara jadi
Indonesia juga termasuk pastinya.
Khusus untuk beasiswa penuh yang akan diberikan
kepada pelajar yang lolos seleksinya untuk menerima
beasiswa ini akan diberikan selama masa studi yang
diambil. Pembiayaan yang ditanggung oleh program
beasiswa ini meliputi biaya kuliah, biaya pendaftaran,
biaya praktikum, biaya magang, dan biaya buku-buku
wajib sesuai studi dan kurikulum yang berlaku untuk halhal yang berkaitan langsung dengan kuliahnya. Selain
itu masih ada juga biaya akomodasi asrama, tunjangan
akomodasi jika tinggal diluar asrama (10.000 Yuan
per tahun), asuransi kesehatan penuh, dan tunjangan
hidup (1.500 Yuan per bulan). Akan tetapi untuk biaya
perjalanan dan hal-hal lain yang memang membutuhkan
biaya dalam proses perpindahan penerima beasiswa ke
Tiongkok tidak ditanggung dan harus dibiayai sendiri.
Beasiswa ini mempunyai program-program
tertentu yang bisa diambil dalam bidang Arts, Science,
dan Vokasi. Dalam bidang Arts itu sendiri ada program
Management, History, Literature, Education, Law,
Economics dan Philosophy. Sementara itu dalam bidang
Science ada program Medical Science, Agriculture,
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Engineering, dan Natural Science. Dengan pilihan seperti
itu tentu sangat sayang jika beasiswa ini kamu lewatkan
begitu saja.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan
dari beasiswa JJTES-SEA yang harus kamu penuhi jika
ingin mendaftarkan diri dalam beasiswa ini.
• Terdaftar secara resmi sebagai warga negara dari
negara-negara di kawasan Asia Tenggara
• Usia masih dibawah 30 tahun
• Lulus dari jenjang SMA atau sederajat dengan
prestasi dan nilai bagus yang khusus untuk
yang menginginkan kuliah di bidang Science,
nilai Matematika minimal adalah 80% dari nilai
maksimal
• Kondisi kesehatan baik yang dilihat dari standar
pengajuan visa
• Mampu memenuhi persyaratan untuk masuk ke
universitas atau perguruan tinggi yangdituju dan
mampu mematuhi berbagai hukum dan peraturan
yang ada di Tiongkok
• Tidak sedang menerima beasiswa lain dari
Pemerintah Tiongkok atau organisasi-organisasi
•
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lain
Memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa
Inggris atau bahasa Tiongkok yang khusus untuk

pelajar yang memilih perkuliahan dalam bahasa
Tiongkok harus menyerahkan sertifikat HSK4
Selain hal-hal yang menjadi persyaratan dari
beasiswa ini, berikut ini adalah dokumen-dokumen yang
dibutuhkan untuk proses pendaftaran dan pengajuan
beasiswa ini.
• Scan copy dari halaman foto pada paspor
• Copy ijazah SMA atau sederajat yang sudah
dilegalisir dimana seandainya tidak dalam bahasa
Tiongkok atau bahasa Inggris harus disertakan
terjemahan resminya
• Copy transkrip nilai SMA atau sederajat dimana
seandainya tidak dalam bahasa Tiongkok atau
bahasa Inggris harus disertakan terjemahan
resminya
• Scan copy informasi kontak darurat yang bisa
berupa SIM, KTP, atau paspor
• Scan copy bukti sertifikat HSK atau TOEFL sebagai
keterangan penguasaan bahasa Inggris atau
Tiongkok
• Berbagai dokumen lain yang relevan bisa
disertakan juga
Pendaftaran Beasiswa
Bagian penting selanjutnya dari beasiswa ini
setelah persyaratan dan dokumen-dokumen yang
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dibutuhkan adalah prosedur pendaftaran. Untuk bisa
mendapatkan dan mengisi formulir pendaftaran dari
beasiswa ini, pemohon harus mengajukan permintaan
Kode Pendaftaran melalui email yang berisi nama
lengkap, status kewarganegaraan, serta nomor KTP ke
alamat email berikut ini jasminescholarship.seameo@
gmail.com. Kode Pendaftaran tersebut nantinya akan
dikirimkan melalui email balasan yang wajib diisikan
dalam formulir pendaftaran online.
Setelah
mendapatkan
Kode
Pendaftaran
pemohon harus mendaftarkan diri secara online di
http://www.studyinjiangsu.org/lxjsxmgl/student_
register.do. Pada halaman tersebut akan ada beberapa
kolom yang harus diisi termasuk alamat email dimana
nantinya akan dikirimkan kode lagi yang merupakan
Kode Aktivasi. Selanjutnya menuju ke halaman http://
www.studyinjiangsu.org/lxjsxmgl/studentDM_toLogin.
do untuk melakukan proses pendaftaran online lebih
lanjut yang sebelumnya pemohon harus sudah login
menggunakan email yang tadi dicantumkan.
Ketika sudah berada dalam halaman formulir
pendaftaran online, silahkan mengisikan data-data
yang diminta dengan lengkap dan jelas. Pastikan Kode
Pendaftaran yang sudah dikirimkan sebelunya juga
disertakan dan jangan sampai salah. Selanjutnya unggah
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juga semua dokumen yang diminta dan sebelumnya
sudah disebutkan tadi.
Setelah pendaftaran online selesai, formulir
pendaftaran dan semua dokumen yang diminta tadi harus
dicetak juga. Bentuk hard copy dari dokumen-dokumen
tersebut harus dijadikan satu kemudian dikirimkan juga ke
pihak penyedeia beasiswa ini melalui layanan POS. Pada
amplop yang digunakan untuk mengirimkan dokumendokumen tersebut pastikan terdapat tulisan JJTES-SEA
di bagian sudut kiri bawah. Alamat pengirimannya adalah:
Office of Jasmine Jiangsu Government Scholarship
Management Team,
Room 2313, No. 15,
West Beijing Road, Nanjing,
Jiangsu, P. R. China, 210024.
Dokumen-dokumen tersebut harus sudah
diterima oleh pihak penyedia beasiswa paling lambat
tanggal 31 Mei 2016. Untuk hasil seleksi beasiswanya
itu sendiri nantinya akan diumumkan pada bulan Juni
2016. Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini bisa
ke http://www.studyinjiangsu.org/lxjs/ atau langsung ke
kontaknya yaitu:
Office of Jasmine Jiangsu Government Scholarship
Management Team
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Ms Ying Zhang
Room 2313, No. 15 West Beijing Road,
Nanjing, Jiangsu, 210024, P R China.
Tel: +86 25-83335998, +86 25-83335332
Fax: +86 25 83335521
Email: jesie_org@163.com
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Joint Japan World Bank Graduate
Scholarship dari The World Bank
dan Pemerintah Jepang
Salah satu dari sekian banyak beasiswa yang
ditawarkan pada mahasiswa internasional untuk bisa
melanjutkan kuliah di Jluar negeri adalah Joint Japan
World Bank Graduate Scholarship Program (JJ/WBGSP).
Beasiswa yang memang rutin diadakan ini adalah hasil
dari kerja sama antara Pemerintah Jepang dengan The
World Bank yang ditujukan bagi mahasiswa internasional
dari negara-negara berkembang yang diantaranya
temasuk Indonesia. Mahasiswa internasional yang secara
khusus ingin melanjutkan kuliah S2 di sejumlah negara
seperti Jepang, Australia, Amerika Serikat, Inggris,
Belanda, Perancis, dan negara-negara di kawasan Asia
bisa bersaing untuk mendapatkan bantuan pembiayaan
dari program beasiswa ini.
Sejak mulai diadakan pada tahun 1987, program
ini telah memberikan lebih dari 5.000 beasiswa
kepada mahasiswa internasional dari berbagai negara
berkembang. Tujuan utama dari diadakannya program
beasiswa JJ/WBGSP adalah untuk menciptakan sebuah
komunitas profesional bertaraf dan berskala internasional
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yang terlatih guna mengembangkan dan memajukan
pembangunan ekonomi serta sosial di negara asal
penerima beasiswa. Trntunya guna mendukung tujuan
tersebut, bidang studi yang ditawarkan oleh JJ/WBGSP
juga berkaitan dengan pembangunan, diantaranya:
• Pendidikan
• Ekonomi
• Lingkungan dan Sumber Daya Alam
• Kebijakan Publik atau Pengembangan Internasional
• Kesehatan Masyarakat
• Perencanaan Regional atau Kota
• Pertanian
• Populasi
• Pembangunan Pedesaan
Pemohon program JJ/WBGSP ini nantinya dapat
memilih salah satu dari universitas-universitas ternama
di berbagai negara yang bekerja sama dengan program
JJ/WBGS, yang meliputi:
• AgroParis Tech-ENGREF
• Asian Institute of Technology
• Australian National University
• Brandeis University
• CATIE Centro Agronomico Tropical de Investigacion
•
•
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y Ensenanza
CERDI Universite d’Auvergne
Columbia University

•

Cornell University

•
•
•
•

Duke University
Harvard University
Hiroshima University
IHS-Institute for Housing and Urban Development
Studies
Institute of Social Studies
International University of Japan
Institute of Tropical Medicine
Johns Hopkins University
Keio University
Ritsumeikan University
Science Po
UNESCO-IHE
Universidad de Chile
Universite de Montreal
University of Bradford
University of Chicago
University of London
University of Sussex

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cakupan Beasiswa
Para kandidat terpilih sebagai penerima beasiswa
nantinya akan mendapatkan cakupan pembiayaan
sebagai berikut:
• Tiket penerbangan PP Indonesia – Negara Tujuan
pada awal dan akhir penerimaan beasiswa. Peserta
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akan mendapatkan US$ 500 untuk masing-masing
•

•

keberangkatan tersebut
Tanggungan biaya kuliah untuk Program Master
selama maksimal 2 (dua) tahun serta asuransi
kesehatan yang akan diberikan melalui pihak
universitas
Tunjangan biaya bulanan, termasuk biaya buku
(nominal tunjangan bervariasi)

Perlu diketahui bahwa beasiswa JJ/WBGSP tidak
meliputi biaya lain-lain seperti pembiayaan keluarga
penerima beasiswa, pelatihan atau kursus tambahan,
pelatihan bahasa, biaya penelitian, materi pendidikan
tambahan, perjalanan serta partisipasi dalam seminar
atau magang, dan juga perlengkapan pendidikan
seperti komputer. Jadi penerima beasiswa juga harus
menyiapkan pembiayaan untuk hal-hal yang tidak dibiayai
oleh beasiswa ini nantinya ketika menempuh studi.
Persyaratan Beasiswa
Persyaratan ntuk mengikuti program beasiswa
kuliah ke luar negeri JJ/WBGSP ii antara lain adalah
sebagai berikut:
• Merupakan warga negara dari negara-negara
anggota World Bank (termasuk Indonesia) dengan
daftar lengkapnya ada di halaman berikut (http://
www.worldbank.org/en/country)
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

Tidak mempunyai kewarganegaraan ganda dengan
salah satu negara berkembang
Berusia maksimal 45 tahun saat batas waktu
pengiriman aplikasi
Telah menyelesaikan studi S1 (atau setara) yang
didapatkan sebelum tahun 2013
Mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun
yang berkaitan dengan pembangunan setelah
menyelesaikan studi S1
Bukan merupakan staf (termasuk konsultan) atau
keluarga dari staf Grup Bank Dunia
Mempunyai kondisi kesehatan yang baik
Telah diterima (unconditional) pada salah satu
universitas mitra dari JJ/WBGSP
Menyerahkan permohonan atau pengajuan
program JJ/WBGSP lengkap sebelum batas waktu
pendaftaran yang sudah ditentukan
Berkomitmen untuk kembali ke negara
asal setelah menyelesaikan masa studi dan
menggunakan pengetahuan serta kemampuan
pada pembangunan komunitas, wilayah, serta
negara asal

Pendaftaran Beasiswa
Setiap periodenya pendaftaran untuk program JJ/
WBGSP dibuka pada bulan Februari sampai dengan Maret
yang berarti berkisar pada jangka waktu hanya 1 bulan.
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Terdapat 2 cara yang bisa dilakukan untuk mengajukan
program beasiswa JJ/WBGSP ini, yaitu:
• Pertama, pemohon mendaftar pada program
Master dari universitas mitra JJ/WBGSP
terlebih dahulu. Kemudian pihak universitas
akan memberikan daftar pemohon yang
direkomendasikan untuk beasiswa kepada
Sekretariat JJ/WBGSP dengan menggunakan
sistem pemeringkatan. Nantinya hanya pemohon
yang direkomendasikan tersebut yang akan
diundang oleh pihak JJ/WBGSP untuk mengajukan
beasiswa.
• Kedua, pemohon mendaftar pada program Master
dari universitas mitra JJ/WBGSP serta memenuhi
persyaratan dan batas waktu yang telah ditentukan
oleh universitas tersebut untuk dapat diterima
pada program yang dituju. Pemohon juga secara
bersamaan mengajukan permohonan beasiswa
secara langsung kepada pihak JJ/WBGSP dengan
melalui sistem pendaftaran online.
Untuk cara kedua tersebut pemohon harus
melengkapi berkas dokumen yang diminta oleh pihak
JJ/WBGSP. Apabila dokumen yang dimiliki pemohon
(seperti ijazah, dll) menggunakan bahasa Indonesia,
maka terlebih dahulu harus diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris dengan menggunakan Jasa Penerjemah
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Tersumpah (Sworn Translator). Kemudian setelah siap
semua dokumen harus diunggah pada website resmi
World Bank sesuai ketika melakukan pendaftaran secara
online. Sebelumnya pemohon dapat membuat akun
terlebih dahulu untuk memulai pendaftaran dimana
pilihan menunya hanya akan tersedia saat pendaftaran
dibuka.
Berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan jika
melalui cara kedua untuk pendaftaran beasiswa ini adalah
sebagai berikut:
• Curriculum Vitae terbaru dengan panjang
maksimal 2 (dua) halaman
• Fotokopi bukti keterangan pekerjaandari pimpinan
atau tempat kerja dalam lima tahun terakhir,
termasuk tempat kerja saat ini
• Fotokopi ijazah S1 (atau setara)
• Fotokopi surat penerimaan dari universitas yang
dituju (LoA unconditional), jika ada
Pastikan untuk selalu memantau informasi terbaru
mengenai program JJ/WBGSP ini melalui tautan berikut
(http://go.worldbank.org/6KLLM2C0Q0) karena bisa saja
terjadi perubahan dalam berbagai hal dalam programnya
untuk periode yang berbeda.
KAAD Scholarships for Developing Countries dari KAAD
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Jerman sebagai salah satu negara di kawasan
Eropa dikenal mempunyai kualitas pendidikan yang
memadai sehingga menarik minat banyak mahasiswa
dan pelajar internasional untuk melanjutkan studi di
Jerman. Tentu dengan tingginya minat dari mahasiswa
internasional untuk melanjutkan studi di Jerman maka
dari berbagai pihak di Jerman sendiri juga menawarkan
banyak program yang bisa membantu para pelajar dan
mahasiswa internasional tersebut ketika menempuh
studi di Jerman nantinya.
Program-program beasiswa yang bisa digunakan
untuk melanjutkan studi di Jerman ternyata sangat
beragam yang bisa berasal dari berbagai pihak.
Salah satunya adalah sebuah beasiswa khusus untuk
melanjutkan studi pada jenjang S2, S3, dan juga PosDoktoral yang diberikan oleh KAAD yaitu KAAD
Scholarships for Developing Countries. Nama KAAD
sebagai penyedia beasiswa ini adalah singkatan dari
Katholischer Akademische Auslander-Dienst yang
merupakan sebuah organisasi berbasis Katholik yang
cukup memperhatikan bidang pendidikan. Beasiswa yang
ditawarkan ini sudah mencakup seuruh biaya pendidikan
di Jerman nantinya.
Tujuan utama dari program beasiswa dari KAAD
ini adalah untuk menghasilkan para profesional dalam
bidang masing-masing dilengkapi dengan kemampuan
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akademik yang handal serta pengalaman yang luar
biasa sehingga mampu bersaing seiring perkembangan
dunia saat ini. Jadi sudah pasti pihak KAAD tidak mainmain dalam menawarkan beasiswa ini untuk mahasiswa
internasional dari berbagai negara di dunia.
Beasiswa ini tidak secara jelas memberikan batasanbatasan bidang studi yang bisa diambil dalam menempuh
studi di Jerman nantinya. Namun memang benar bahwa
beasiswa ini lebih cenderung untuk diberikan kepada
mahasiswa dengan pilihan bidang studi yang sekiranya
nanti akan bisa bermanfat bagi negara asal mereka
masing-masing. Jadi secara umum sebagian besar dari
pemohon beasiswa ini cenderung memilih program studi
dengan orientasi pada pembangunan. Namun selain
bidang-bidang dengan orientasi pembangunan misalnya
linguistik, budaya, filsafat, dan sebagainya tetap bisa
mendaftarkan diri untuk mengajukan permohonan
beasiswa ini.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yangmenjadi persyaratan
wajib bagi para pemohon yangingin mengikuti seleksi
beasiswa dari KAAD:
• Pemohon berasal dari negara berkembang di

•

kawasan Amerika Latin, Afrika, Asia, atau Timur
Tengah
Pemohon sudah menyelesaikan studi S1 dan sudah
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meiliki pengalaman kerja secara profesional di
•

•

•
•

negara asal
Pemohon mempunyai keinginan yang kuat untuk
mendapatkan gelar Master atau PhD atau juga
berniat melakukan penelitian Post-Doktoral di
salah satu universitas yang ada di Jerman selama
2 hingga 6 bulan
Pemohon beragama Katholik atau Kristen
diutamakan dengan pemohon yang beragam
lain bisa mengikuti program ini asalkan memiliki
rekomendasi dari mitra Katholik dan memiliki
komitmen kuat utuk membuak diri dalam dialog
antaragama
Pemohon untuk program Master berusia maksimal
30 tahun dan untuk program PhD 35 tahun
Pemohon sudah memiliki kemampuan bahasa
Jerman sebelum memulai masa studi dengan
beasiswa KAAD dimana pihak KAAD juga
menyediakan fasilitas kursus bahasa Jerman yang
bisa ditempuh selama 6 bulan di Jerman sebelum
masa studi dimulai

Pendaftaran Beasiswa
Proses pendaftaran beasiswa ini bisa dilakukan
dengan mengisi formulir pendaftarannya terlebih dahulu
yang tersedia di http://goo.gl/vw1aWl untuk kemudian
dikirimkan ke partner commitee KAAD di negara asal
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pemohon. Khusus untuk pemohon dari Indonesia bisa
mengirimkan formulir pendaftaran yang sudah dilengkapi
ke:
Dr. Juliana Murniati
KAAD Commitee Indonesia
University of Atma Jaya
Jalan Jenderal Sudirman 51
Jakarta Selatan 12930
Email: juliana.murniati@atmajaya.ac.id
Selain itu bisa juga formulir tersebut dikirimkan secara
langsung melalui email kepada:
Dr. Heinrich Geiger
Head, Asia Department,
Email: Geiger@kaad.de
Dalam proses pendaftarannya nanti pihak KAAD
bisa meminta berbagai dokumen terkait pemohon
untuk dikumpulkan guna melanjutkan seleksi beasiswa
ini. Tahap pengumpulan formulir pendaftaran adalah
merupakan tahap pra-seleksi dimana pemohon yang lolos
dalam tahap ini nantinya akan diminta untuk mengikuti
seleksi tahap selanjutnya yang biasanya diadakan pada
bulan Maret dan September untuk setiap periodenya.
Informasi lebih lanjut dari beasiswa ini bisa didapatkan
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di hlaman resmi KAAD yaitu di http://www.kaad.de/en/.
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KAIST International Student
Scholarship dari Korea Advanced
Institute of Science and Technology
Salah satu beasiswa yang bisa digunakan untuk
kuliah di Korea adalah skema KAIST International
Student Scholarship. Beasiswa ini disediakan oleh Korea
Advanced Institute of Science and Technology khusus
untuk pelajar internasional yang sudah lulus SMA atau
sederajat dan akan melanjutkan studi ke jenjang S1.
Pengadaan beasiswa ini rutin setiap tahun dengan
tujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi
para pelajar internasional agar juga bisa meningkatkan
kualitas pendidikan di Korea.
KAIST International Student Scholarship adalah
sebuah beasiswa penuh yang bisa digunakan untuk
menempuh studi S1 dalam berbagai bidang studi yang
memang ditawarkan di KAIST. Dalam menawarkan
berbagai bidang studinya, KAIST terbagi menjadi
beberapa fakultas atau departemen yaitu:
• College of Natural Sciences
• College of Life Sciences and Bio Engineering
• College of Engineering
• College of Liberal Arts and Convergence Science

379

•

College of Business

Sebagai sebuah beasiswa penuh, cakupan
pembiayaan beasiswa ini termasuk biaya kuliah penuh
selama studi S1 di KAIST dalam rentang waktu normal
yaitu 8 semester. Beasiswa akan tetap diberikan jika
penerima beasiswa ini bisa mempertahankan prestasi
atau nilai selama studi S1 di KAIST. Selain pembiayaan
kuliah tersebut ada juga tunjangan hidup sebesar USD
200 sampai USD 300 setiap bulannya. Masih ditambah
lagi jaminan biaya asuransi kesehatan nasional selama
menjadi mahasiswa internasional di Korea.
Namun perlu juga dipahami bahwa beasiswa ini
tidak menanggung biaya akomodasi tempat tinggal
di asrama yang jumlahnya adalah sekitar USD 100 dan
juga biaya transportasi untuk ke Korea dan pulang.
Tentu bukan masalah untuk menanggung sedikit biaya
tambahan tersebut karena biaya pendidikan penuh sudah
disediakan oleh beasiswa.
Pemohon yang ingin mendaftarkan diri untuk
beasiswa ini harus sudah lulus SMA paling lambat pada
tanggal 28 Februari 2017 untuk semester yang dimulai
pada musim semi dan tanggal 31 Agustus 2017 untuk
semester yang dimulai pada musim gugur. Berikut
ini adalah dokumen-dokumen yang menjadi syarat
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pendaftaran beasiswa ini:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Formulir pendaftaran yang sudah diisi secara online
di http://admission.kaist.ac.kr/international/ dan
dicetak
Statement of Financial Resources – KAIST
Scholarship
Surat rekomendasi 1 buah
Profil SMA
Transkrip nilai di SMA selama 3 tahun
Hasil nilai UN
Sertifikat kemampuan menggunakan bahasa
Inggris yaitu TOEFL iBT 83, TOEFL PBT 560, IELTS
6.5, atau TOEIC 720
Paspor atau KTP
Sertifikat prestasi atau penghargaan lainnya

Panduan lebih lengkap dalam hal ini bisa
didapatkan di http://admission.kaist.ac.kr/international/
wp-content/uploads/2016/05/2017-ADMISSION-GUIDEFOR-INTERNATIONAL-UNDERGRADUATE-STUDENTS.
pdf.
Prosedur Pendaftaran (Merujuk pada Periode 2017)
Program ini tidak membutuhkan pendaftaran
terpisah untuk pendaftaran mahasiswa dan pendaftaran
beasiswanya. Setelah formulir pendaftaran online yang
baru akan tersedia mulai 5 September 2016 (untuk
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periode 2017) sudah diisi kemudian dilanjutkan dengan
pembayaran biaya pendaftaran sebesar USD 80 melalui
kartu kredit.
Setelah itu formulir yang sudah diisi harus dicetak
dan pastikan nomor pendaftarannya dicatat. Kemudian
lampirkan formulir tersebut dengan berbagai dokumen
lain yang dibutuhkan untuk seleksi beasiswa ini termasuk
Statement of Financial Resources yang formulirnya bisa
didapatkan di http://admission.kaist.ac.kr/international/
wp-content/uploads/2015/06/KAIST-2016-Statement-ofFinancial-Resources-KAIST-Scholarship.pdf.
Setelah semua dokumen lengkap dan terkumpul
maka harus dikirimkan ke alamat berikut ini:
Office of Admissions, KAIST
#214, Creative Learning Bld. (E11)
291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141,
Republic of Korea
Tel: (+82-42) 350-2147
Setelah itu, status pendaftarannya bisa dipantau
di halaman https://apply.kaist.ac.kr/InterApply. Hal ini
penting dilakukan untuk memastikan bahwa segala yang
dibutuhkan untuk proses pendaftaran sudah berhasil
terkirim ke pihak KAIST. Jika diperlukan wawancara
maka pihak KAIST akan menghubungi pemohon secara
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langsung. Nantinya hasil akhir dari seleksi beasiswa
ini juga bisa dipantau di halaman tersebut. Skema dan
timeline pendaftaran yang bisa diikuti adalah:
• Musim Semi
Pendaftaran online dan deadline pengajuan
adalah 5 September – 4 November 2016
Pemberitahuan wawancara pada 19 Desember
2016 hanya jika diperlukan
Wawancara dilangsungkan pada 21 – 22
Desember 2016
Hasil seleksi akan diumumkan pada 6 Januari
2017
• Musim Gugur
Pendaftaran online dan deadline pengajuan
adalah 1 Desember – 20 Januari 2017
Pemberitahuan wawancara pada 27 Februari
2017 hanya jika diperlukan
Wawancara dilangsungkan pada 2 – 3 Maret 2017
Hasil seleksi akan diumumkan pada 24 Maret
2017
Kontak dan informasi tambahan mengenai
beasiswa ini bisa didapatkan dengan menghubungi
kontak berikut ini:
Tel: +82-42-350-2147
Email: creative.adm@kaist.ac.kr
Web: www.kaist.ac.kr
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KAUST Fellowship dari King
Abdullah University of Science and
Technology
Jika benar-benar dicari maka secara mengejutkan
ada banyak sekali program beasiswa yang bisa digunakan
untuk kuliah ke luar negeri. Bahkan dengan tujuan kuliah
di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi sekalipun
tersedia beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Memang
tidak sebanyak pilihan beasiswa di negara-negara seperti
Inggris, Australia, atau Singapura, tapi tetap saja sangat
sayang jika dilewatkan begitu saja.
Pemberi beasiswa yang juga menjadi tempat
studi dengan beasiswa ini nantinya adalah King Abdullah
University of Science and Technology. Tidak main-main
jika dilihat faktanya bahwa universitas tersebut adalah
universitas terbesar serta termegah di kawasan Timur
Tengah yang dimiliki oleh Raja Abdullah. Lokasinya ada
di sebelah utara kota Jeddah sejauh 80 km. Universitas
ini sesuai namanya hanya memiliki 2 jurusan yaitu sains
dan teknologi. Hal ini dikarenakan oleh tujuan dari Raja
Abdullah ketika mendirikan universitas ini adalah untuk
menghasilkan lulusan yang dapah memajukan sains dan
teknologi do kawasan Timur Tengah.
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Cakupan Beasiswa
Program KAUST Fellowship dari King Abdullah
University of Science and Technology adalah satu program
beasiswa bagi lulusan S1 atau S2 untuk melanjutkan
studi S2 atau S3 di Arab Saudi. Beasiswa yang ditawarkan
adalah beasiswa penuh dengan hal-hal yang termasuk
dalam cakupannya antara lain:
• Biaya kuliah penuh selama menjalani studi di
KAUST
• Uang saku sebesar USD 20.000/tahun untuk S2
dan USD 25.000/tahun untuk S3 yang akan naik
menjadi USD 30.000/tahun setelah lulus ujian
kualifikasi, proposal, atau kandidat doktoral
• Tempat tinggal yang berupa rumah atau apartemen
dengan fasilitas lengkap dan bisa digunakan untuk
tinggal bersama keluarga
• Pemeliharaan kesehatan dan gigi dari BUPA
(Asuransi Kesehatan Saudi) untuk penerima
beasiswa dan keluarga yang diajak selama masa
studi
• Tiket pesawat PP ke negara asal sekali setahun
• Dukungan relokasi
Selain hal-hal tersebut tadi yang merupakan
cakupan utama dari beasiswa ini, masih ada lagi
keuntungan-keuntungan yang bsia didapatkan dengan
menjadi penerima beasiswa dari KAUST ini diantaranya
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adalah:
•

•

•

Kesempatan riset dengan profesor-profesor kelas
dunia dan berkolaborasi dalam berbagai riset
dengan perusahaan-perusahaan besar di dunia
seperti Boeing, Schlumberger, Saudi Aramco,
Sabic, serta juga akses yang tak terbatas ke
berbagai fasilitas penelitian paling mutakhir dari
hasil dukungan USD 20 milyar dari raja Abdullah
Kesempatan mengunjungi tempat-tempat suci dan
besejarah bagi mahasiswa muslim seperti Makkah
dan Madinah dimana KAUST menyediakan layanan
bis gratis untuk keperluan tersebut
Kesempatan meningkatkan kemampuan bahasa
Inggris karena justru penggunaan bahasa Inggris
sangat ditekankan dalam lingkungan KAUST
sehingga bahkan ketika studi disana tidak harus
bisa bahasa Arab

Persyaratan Beasiswa
Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan adalah
persyaratan dari beasiswa ini agar kesempatan untuk
bisa menjadi penerimanya lebih besar. Berikut ini adalah
persyaratannya:
• Pemohon sudah menyelesaikan studi S1 untuk

•
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melanjutkan S2 atau studi S2 untuk melanjutkan
S3
Mampu menggunakan bahasa Inggris yang

dibuktikan dengan skor TOEFL iBT minimal 79
•

atau IELTS minimal 6.0
Pemohon disarankan untuk mengikuti tes GRE
yang hasilnya akan langsung dikirimkan oleh pihak
ETS ke KAUST

Setelah hal-hal tersebut yang menjadi persyaratan
beasiswa ini sudah terpenuhi selanjutnya dokumendokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan beasiswa
ini juga harus dilengkapi. Berikut ini adalah dokumendokumen yang harus disiapkan:
• Statement of Purpose
• Curriculum Vitae
• Salinan resmi (sudah dilegalisir oleh universitas)
dari ijazah dan transkrip nilai lengkap dengan
sistem pemberian nilai atau grading scale dari
universitas asal yang sudah diterjemahkan oleh
jasa penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris
• Surat rekomendasi sebanyak 3 buah
• Salinan skor TOEFL/IELTS
• Salinan skor GRE (jika ada)
Khusus bagi lulusan universitas di Amerika Serikat,
Australia, Inggris, Irlandia, Kanada, atau Selandia Baru
maka tidak diperlukan bukti kemampuan bahasa Inggris
baik itu TOEFL maupun IELTS.
Prosedur Pendaftaran
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Pendaftaran dimulai dengan mendaftarkan diri
secara online di https://www.kaust.edu.sa/en/study/
admissions-faqs. Semua informasi yang diminta pada
halaman pendaftaran wajib diisikan terlebih dahulu.
Kemudian semua dokumen yang menjadi syarat dari
beasiswa ini wajib diunggah . Khusus untuk surat
rekomendasi wajib dikirimkan atau diunggah langsung
oleh yang memberikan rekomendasi menggunakan
media yang sudah disediakan. Nantinya jika sudah
diumumkan diterima oleh KAUST, dokumen yang menjadi
syarat tersebut harus dikirimkan dalam format harcopy
ke alamat berikut:
Office of Admissions
Graduate Affairs
Building 9, Suite 4328
4700 King Abdullah University of Science and
Technology
Thuwal, jeddah 23955-6900
Kingdom of Saudi Arabia
Pendaftaran beasiswa ini biasanya berakhir pada
awal bulan April setiap periodenya. Informasi lebih lanjut
kaitannya dengan beasiswa dari KAUST ini bsia didapatkan
di https://www.kaust.edu.sa/en/study/admissions-faqs
atau dengan mengirimkan email ke admissions@kaust.
edu.sa serta memantau Komunitas Mahasiswa KAUST di
http://kaustina.org/.
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Keele International Student
Scholarship dari Keele University
Beasiswa Kuliah S1
Satu lagi peluang dan kesempatan bagi mahasiswa
internasional untuk bisa menempuh pendidikan
tinggi di Inggris baru saja dibuka. Keele University di
Inggris menyediakan program beasiswa jenjang S1
bagi mahasiswa-mahasiswa dari luar Inggris untuk bisa
menempuh studi pendidikan tnggi disana. Jika dilihat
di halaman resminya perihal beasiswa untuk mahasiswa
internasional yaitu di tautan berikut (http://www.
keele.ac.uk/studentfunding/bursariesscholarships/
internationalfunding/undergraduate/) maka memang
ada cukup banyak pilihan beasiswanya. Masing-masing
jenis beasiswanya tentu mempunyai syarat sendiri
dengan jumlah pembiayaan yang berbeda-beda pula.
Rincian Beasiswa
Salah satu program beasiswa untuk jenjang studi
S1 yang ditawarkan oleh pihak Keele University di Inggris
ini adalah Keele International Student Scholarship atau
disingkat KISS. Program beasiswa ini akan memberikan
pembiayaan sebesar GBP 2.000 untuk setiap tahunnya
yang difokuskan pada biaya kuliah dari penerima beasiswa
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tersebut. Jika dihitung secara keseluruhan maka seorang
mahasiswa internasional yang mengambil studi selama 3
tahun akan bisa menghemat uang sejumlah total GBP 6.000
selama masa studinya tersebut. Pada tahun sebelumnya
penerima beasiswa bahkan berasal dari India, Tiongkok,
Nigeria, Vietnam, dan juga Afrika Selatan. Para penerima
beasiswa tersebut mengambil studi dalam berbagai
bidang yang berbeda seperti Finance and Management,
Biomedical Blood Sciences, Huan Rights, International
Relations, dan juga Globalisation and Justice.
Beasiswa ini pada dasarnya menyaring para calon
penerimanya sepanjang waktu tanpa ada periode-periode
tertentu. Penerima beasiswa ini paling tidak harus bisa
menunjukkan kemampuan dan pencapaian yang luar
biasa dalam minimal 2 hal dari 4 hal yang ada yaitu
kualifikasi bidang akademis, kemampuan menggunakan
bahasa Inggris, pemahaman akan studi yang diambil serta
alasan untuk kuliah di Keele University, dan pengalaman
dalam berbagai kegiatan ekstra-kurikuler atau juga
pengalaman kerja. Program beasiswa ini hanya untuk
mahasiswa internasional dan tidak dapat digabungkan
dengan program pembiayaan lainnya yang juga mungkin
disediakan untuk mahasiswa internasional. Jika pemohon
beasiswa ini ternyata lolos seleksi untuk lebih dari 1
program beasiswa dan pembiayaan maka yang dianggap
paling tinggi atau paling besar beasiswanya yang akan
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diberikan. Pengecualian bagi mahasiswa internasional
yang tidak bisa mengajukan permohona program
beasiswa ini adalah yang menempuh studi selama 5
tahun di bidang Medicine dan juga studi 4 tahun di bidang
Pharmacy.
Pendaftaran Beasiswa
Pendaftaran untuk program beasiswa ini harus
dimulai dari pendaftaran pemohon ke Keele University
hingga sudah diterima lalu kemudian mengunduh formulir
khusus untuk pendaftaran program beasisa ini di halaman
berikut
(http://www.keele.ac.uk/studentfunding/
bursariesscholarships/internationalfunding/
undergraduate/kissug/KISS%20form-v2.pdf)
yang
harus dikirimkan kembali dan diproses sebelum tahun
ajaran dimulai pada waktu pemohon mendaftarkan diri.
Beasiswa ini tidak akan berlaku bagi mahasiswa yang
sudah memulai studinya di Keele University. Phak yang
melakukan seleksi adalah International Scholarship Panel
yang biasanya melakukan seleksi dalam periode bulanan.
Tentang Keele University
Nama Keele University di telinga mahasiswamahasiswa dari Indonesia mungkin belum begitu
terdengar. Jika dibandingkan dengan nama-nama
seperti University of Oxford, University of Cambridge,
lalu juga Imperial College London maka bisa dibilang
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Keele University ini kalah populer. Tetapi bukankah
studi itu bukan hanya mengenai popularitas universitas
atau institusi pendidikannya? Benar sekali! Faktanya
adalah bahwa Keele University ini berada dalam
peringkat pertama dalam hal kepuasan mahasiswa
yang menempuh studi disana menurut survey 2015
National Student Survey di Inggris. Selain itu Keele
University juga merupakan kampus terbesar di Inggris
dengan luas 250 hektar. Sejumlah 97% dari penelitian
yang dilakukan pihak Keele University merupakan yang
terdepan di dunia. Kecakapan kerja dari lulusan-lulusan
Keele University mencapai angka 93%. Dalam kaitannya
dengan mahasiswa internasional, total ada sekitar 90
negara yang merupakan negara asal para mahasiswa
internasional di Keele University.
Demikian juga jika dilihat dari peringkat seperti
2016 University Web Ranking menurut 4icu Keele
University berada pada posisi 68 dari total 143 universitas
di Inggris yang terdaftar di 4icu. Dalam QS World
University Rankings 2015/2016 Keele University ada pada
posisi 54 dari universitas di Inggris. Terlepas dari perihal
peringkat pada daftar-dafar tersebut Keele University
memiliki kualitasnya sendiri sehingga sangat layak untuk
kamu jadikan pilihan menempuh studi pendidikan tinggi
di Inggris.
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Berikut ini adalah hal-hal yang menjadikan Keele
University sebuah pilihan untuk menempuh studi di
Inggris:
• Selama 10 tahun terakhir pihak Keele University
sudah mengeluarkan dana sebesar GBP
115.000.000 untuk pengembangan kampus
melalui pengembangan infrastukturnya
• Baru-baru ini juga dilakukan semacam transformasi
dengan biaya sebesar GBP 2.700.000 untuk Student
Union dengan membuat mahakarya berupa Forest
of Light dalam rangka memperingati ulang tahun
ke 50
• Keele University memiliki kawasan seluas sekitar
28 hektar yang digunakan sebagai Science
and Innovation Park yang saat ini saja sudah
membawahi 40 perusahaan dengan total lebih dari
600 orang yang bekerja pada Science and Business
Park yang sudah ada
• Keele University termasuk dalam pihak-pihak yang
pertama mendapatkan penghargaan Carbon Trust
Standard
• Pada tahun 2014 Keele University mendapatkan
Athena Swan Bronze Award
• Keele University berada pada peringkat kelima
dalam hal atmosfer lingkungan yang luar biasa
baik menurut Times Higher Student Experience
Survey pada tahun 2015
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•

Student Union dari Keele University berada pada
peringkat kedelapan pada Times Higher Education
Student Experience Survey pada tahun 2015

Selain hal-hal tersebut tentu masih ada banyak
hal lagi yang sangat membuat Keele University menjadi
sebuah pilihan luar biasa ketika memutuskan untuk
menempuh studi pendidikan tinggi di Inggris.
Korean Government Scholarship Program (KGSP) dari
Pemerintah Korea
Beasiswa luar negeri kali ini datang dari negara
Korea atau yang disebut dengan Korean Government
Scholarship Program (KGSP). Beasiswa ini ditujukan bagi
lulusan SMA/sederajat yang ingin menempuh kuliah
diploma atau sarjana dan bagi lulusan Sarjana yang
ingin melanjutkan program S2 atau S3 di UniversitasUniversitas di Korea yang bekerjasama dengan National
Institute for International Education (NIIED). Beasiswa
KGSP juga bersifat penuh/full, yakni akan menanggung
kebutuhan selama studi di Korea.
Pendidikan berlangsung sekitar 3 tahun (associate
degree) untuk diploma dan 5 tahun untuk sarjana,
sedangkan 3 tahun untuk program Master dan 4 tahun
untuk program Doktoral. Seluruh program beasiswa
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tersebut sudah termasuk kursus bahasa Korea selama
satu tahun. Selain menanggung biaya pendidikan selama
masa studi, Beasiswa ini juga akan menanggung berbagai
kebutuhan yang lain, sepert:
• Tiket pesawat PP Korea Indonesia pada saat awal
dan akhir masa penerimaan beasiswa
• Tunjangan untuk proses settlement awal saat
pertama kali tiba di Korea sebesar 200,000 KRW
• Tunjangan bulanan 900,000 KRW
• Tunjangan penelitian sejumlah 210,000 s/d
240,000 KRW per semester
• Biaya untuk belajar bahasa Korea yang disediakan
secara penuh selama 1 tahun
• Tanggungan penuh uang kuliah
• Penggantian biaya pencetakan tesis dan disertasi
sejumlah 500,000 s/d 800,000 KRW
• Asuransi kesehatan sebesar 20,000 KRW per bulan
• Hibah kemampuan bahasa Korea sejumlah 100,000
KRW per bulan bagi penerima beasiswa KGSP yang
memiliki TOPIK (Test of Proficiency in Korean)
level 5 dan 6
• Hibah penyelesaian beasiswa 200,000 KRW
Dana ini diberikan kepada penerima beasiswa
KGSP saat kembali ke negara asal dan berhasil
menyelesaikan masa studi selama penerimaan
beasiswa. Dana ini tidak berlaku bagi mereka yang
memutuskan untuk menetap di Korea setelah
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menyelesaikan masa studi mereka
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang wajib diperhatikan
karena menjadi persyaratan dari program beasiswa ini:
• Merupakan warga negara dari negara yang
ditawarkan beasiswa (salah satunya Indonesia)
• Berusia di bawah 25 tahun per 1 Maret bagi calon
penerima beasiswa Diploma dan Sarjana dan
Berusia di bawah 40 tahun per 1 Maret bagi calon
penerima beasiswa pascasarjana (D2 dan D3)
• Untuk pemohon S2, telah menyelesaikan studi
S1/setara sebelum tanggal 31 Agustus. Untuk
pemohon S3, telah menyelesaikan studi S2
sebelum tanggal 31 Agustus
• Memiliki kesehatan baik jasmani maupun rohani
• Telah lulus atau akan lulus SMA/sederajat per 1
Maret (tidak diperuntukan bagi mereka yang telah
mengambil pendidikan sarjana/pendidikan tinggi)
o Memiliki nilai rata-rata komulatif di atas 75
persen (dari 100 persen) atau berada dalam
peringkat 25 persen (dari 100 persen)
selama SMA (diploma)
o Memiliki nilai rata-rata komulatif di atas 80
persen (dari 100 persen) atau berada dalam
peringkat 20 persen (dari 100 persen)
selama SMA (sarjana)
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o Bersedia mencari pekerjaan di perusahaan

•
•
•
•
•
•
•

•

yang terkait setelah mendapat gelar
(diploma)
o Belum pernah menerima beasiswa dari
pemerintah Korea sebelumnya (Sarjana)
Bagi pemohon program pascasarjana, memiliki
IPK minimal 2,64 skala 4,00
Belum pernah terdaftar di program studi Sarjana,
Master, atau Doktoral di Korea sebelumnya
Tidak memiliki keterbatasan dalam berpergian ke
luar negeri
Lebih diutamakan bagi pelamar yang memiliki
kemampuan bahasa Korea atau Inggris
Jurusan teknik dan sains lebih diutamakan
1 pemohon hanya boleh mendaftar untuk 1
universitas
Pemohon yang mengundurkan diri dari seleksi
beasiswa pada tahun sebelumnya tidak dapat
mendaftar
Lebih diutamakan bagi mereka yang memiliki
kualifikasi sebagai berikut:
o Kemampuan bebahasa Korea (dibuktikan
dengan Sertifikat TOPIK)
o Kemampuan berbahasa Inggris (dibuktikan
dengan Sertifikat TOEFL/TOEIC/IELTS)
o Mengambil bidang studi sains, teknologi,
dan teknik
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o Merupakan

staf

fakultas

perguruan

tinggi
dari
negara
berkembang
Dokumen Pendaftaran untuk D3 dan S1
Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang harus
disiapkan untuk mengikuti pendaftaran dan seleksi
beasiswa KGSP khusus para program D3 dan S1:
• Formulir aplikasi yang telah diisi (form 1)
• Janji NIIED (form 2)
• Personal statement (form 3)
• Rencana studi (form 4)
• Dua surat rekomendasi, bisa dari kepala sekolah,
guru, atau pembimbing (form 5)
• Persetujuan untuk Verifikasi Record of D2 Visa
(Formulir 6)
• Penilaian kesehatan pribadi (form 7)
• Salinan ijazah SMA/sederajat atau salinan ijazah
sementara
• Salinan transkrip nilai
• Bukti kewarganegaraan pemohon dan orang tua
(akte kelahiran, kartu keluarga, paspor orang tua,
dan lainnya)
• Salinan sertifikat kemampuan bahasa Korea atau
Inggris (jika berlaku)
• Hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter (form

•
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8, khusus kandidat yang telah melewati seleksi
putaran kedua)
Salinan paspor pemohon (khusus kandidat

yang sudah melewati seleksi putaran kedua)
•

•

Pendaftaran Beasiswa
Associate
degree
(diploma)
Pendaftaran
dilakukan
di
masing-masing
universitas (September – Oktober). Pemohon
harus mengecek langsung instruksi pendaftaran
beasiswa tersebut di laman web universitas
yang diminati termasuk mengajukan dokumen
aplikasinya. Panduannya tertera bersama formulir
pendaftaran yang diperlukan di halaman berikut
(http://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/
JobBoard/selectBoardArticle.do).
Deadline
pendaftaran diputuskan oleh masing-masing
universitas.
Sarjana
(S1)
Siapkan dokumen pendaftaran yang dibutuhkan
bersama formulir pendaftaran (http://goo.gl/
pbCyaB) yang diminta. Pada tahap awal, dokumen
yang perlu dikirimkan cukup poin 1 s/d 11.
Dokumen dibuat rangkap 4 (1 salinan asli/legalisir,
3 fotokopi). Khusus fotokopi dimasukkan dalam
amplop tersendiri.

Dokumen Pendaftaran Program Pascasarjana
Berikut ini merupakan berbagai dokumen yang
dibutuhkan untuk pendaftaran program pascasarjana
dengan beasiswa KGSP:
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•

Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap (form 1)

•
•

Surat pengenalan diri (form 2)
Personal statement/Statement of Purpose (form
3)
Dua surat rekomendasi, bisa dari kepala sekolah,
guru, atau pembimbing (form 4)
Janji Peserta KGSP (form 5)
Surat Keterangan Kesehatan (Formulir 6)
Salinan resmi ijazah dan transkrip nilai S1 (untuk
pelamar S2)
Salinan resmi ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2
(untuk palamar S3)
Bukti kewarganegaraan pemohon dan orang tua
(akte kelahiran, kartu keluarga, paspor orang tua,
dan lainnya)
Salinan sertifikat kemampuan bahasa Korea atau
Inggris (jika ada)
Publikasi dan Penghargaan (jika ada)

•
•
•
•
•
•

•
•

Pendaftaran Beasiswa
• Jalur Kedutaan Besar Korea
o Pelamar harus memilih 3 Univesitas yang
dituju dari 66 pilihan Universitas yang
tersedia.
o Apabila mengajukan aplikasi melalui pihak
Kedubes maka seluruh berkas dokumen
yang diminta di atas harus berupa: masing400

masing Satu salinan resminya dan Tiga
fotokopi dari salinan resmi tersebut.
Kirimkan seluruh berkas dokumen tersebut
ke pihak Kedubes di Jakarta dengan alamat:
Kedutaan Besar Korea Selatan
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 57
Jakarta – 12950
(tuliskan pada amplop: KGSP)
Dokumen menggunakan kertas ukuran A4
atau disesuaikan agar sama, serta diterjemahkan ke
dalam bahasa Korea atau Inggris jika menggunakan
bahasa lain. Terjemahan resmi tersebut dapat
menggunakan jas penerjemah tersumpah (Sworn
Translator), kemudian dilegalisasi oleh notaris.
Lampirkan hasil terjemahan tersebut dengan
salinan dokumen asli.
Salinan dokumen resmi artinya fotokopi dari
dokumen asli yang telah dilegalisasi oleh institusi
yang mengeluarkan dokumen tersebut. Jangan
pernah men-submit dokumen asli, karena seluruh
dokumen yang diterima oleh pihak penyelenggara
idak akan dikembalikan ke peserta
Seluruh berkas dokumen di atas harus
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diurutkan berdasarkan checklist pada bagian
pojok kanan atas. Selain itu surat rekomendasi
dimasukkan ke dalam amplop terutup oleh
pemberi rekomendasi dan ditujukan ke Kedutaan
Besar Korea.
•

Jalur Universitas
Pelamar harus memilih SATU dari 66
Universitas yang disediakan
Berkas dokumen yang dibutuhkan hanya satu
salinan resmi saja dari dari masing-masing poin
yang disebutkan di atas. Kemudian ajukan
langsung pada pihak Universitas
Selanjutnya
akan
dilakukan
proses
wawancara dengan profesornya (menurut
pengalaman awardee sebelumnya, pertanyaan
akan seputar motivasi mengikuti beasiswa
KGSP, mengapa memilih Korea, apa saja yang
diketahui pemohon tentang Korea, penjelasan
singkat mengenai penelitian, dan sebagainaya).
Keuntungan jika melalui jalur Universitas yaitu
pemohon hanya perlu melakukan wawancara satu
kali saja jika dibandingkan melalui Kedubes yang
kemungkinan sampai empat kali wawancara (satu
dari Kedubes dan tiga dari Universitas yang dipilih.
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Batas

waktu

pendaftaran

dari

setiap

Universitas berbeda-beda.
Pelamar hanya diperbolehkan melamar melalui
salah satu jalur di atas, jika melamar pada lebih
dari satu jalur, maka akan langsung otomatis
didiskualifikasi
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KPMG ASEAN Scholarship Program
Beasiswa sudah tentu menjadi satu solusi favorit
mahasiswa Indonesia yang ingin meanjutkan studi di
luar negeri. Terlepas dari lingkup lokasi yang diinginkan
sebagai tempat menempuh studinya, pasti ada beasiswa
yang bisa dipilih dan digunakan. Sebagai pelajar yang
berasal dari Indonesia jika ingin melanjutkan studi di luar
negeri namun tidak ingin terlalu jauh dari Inonesia tentu
bisa mencari kesempatan beasiswa di lingkup ASEAN.
Banyak pelajar yang berniat melanjutkan kuliah di luar
negeri pada akhirnya merasa bahwa tidak ada wadah yang
bisa mengakomodasi keinginan mereka hanya karena
tidak mencari informasi-informasi seputar programprogram pendidikan dan beasiswa-beasiswa sesuai yang
diinginkan. Jadi intinya adalah bahwa sebenarnya asal
mau mencari informasinya pasti akan ketemu pilihan
yang pas.
Nah salah satu program beasiswa yang lingkupnya
adalah kawasan ASEAN adalah KPMG ASEAN Scholarship
Program. Program beasiswa ini merupakan sebuah
program baru dari KPMG khusus untuk wilayah Asia
Tenggara yang dimulai pada tahun 2015. Program ini
sepenuhnya didukung oleh KPMG di wilayah Indonesia,
Singapura, Malaysia, dan Thailand. KPMG melalui program
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ini berniat untuk mengembangkan talenta-talenta muda
dari kawasan Asia Tenggara khususnya dalam bidang
bisnis dan akuntansi dengan cara memberikan panduan
untuk para mahasiswa yang masih menjalani studi jenjang
S1 untuk bisa menjalankan bisnis.
Beasiswa ini disiapkan dan diperuntukkan bagi
mahasiswa semester awal atau tahun pertama studi
jenjang S1 untuk bidang bisnis dan akuntansi. Tawaran
pembiayaan dari beasiswa ini sangat menarik dan sayang
jika dilewatkan begitu saja. Sejumlah total pembiayaan
45 juta Rupiah setiap tahunnya akan diberikan selama
tiga tahun terakhir studi S1 yang sedang ditempuh. Selain
itu tentu juga penerima beasiswa ini akan mendapatkan
ilmu-ilmu yang berguna seputar menjalankan bisnis
karena akan ada juga kesempatan-kesempatan untuk
magang di berbagai perusahaan selama menempuh studi
dengan beasiswa ini pada tahun ketiga dan keempat.
Masing-masing dari kegiatan magang tersebut akan
dilangsungkan di perusahaan dalam negeri dan juga luar
negeri dengan pembiayaan juga sepenuhnya ditanggung
oleh pihak KPMG.
Selain mendapatkan kesempatan magang dalam
perusahaan, penerima beasiswa ini juga bisa saja
mengikuti pertukaran magang di lingkup area yang lebih
luas lagi jika memang dinilai layak. Tentunya akan ada
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tunjangan juga dari pihak KPMG untuk kegiatan ini. Pada
akhirnya setelah lulus nanti bisa saja penerima beasiswa
ini akan mendapatkan tawaran dan kesempatan untuk
bekerja di kantor-kantor KPMG masing-masing negara
atau bisa juga di negara lain. Dengan adanya hal-hal
tersebut sudah jelas bukan bahwa memang program
beasiswa ini sangat sayang jika hanya dilewatkan begitu
saja apalagi jika memang benar-benar ingin kuliah diluar
negeri atau memang sangat menyukai bidang bisnis.
Persyaratan Beasiswa
Agar tidak melewatkan kesempatan ini begitu
saja, maka sudah seharusnya untuk memperhatikan
persyaratan-persyaratan dari program KPMG ASEAN
Scholarship ini yang terdiri dari hal-hal berikut ini.
• Merupakan seorang pribadi yang memiliki motivasi
tinggi dan juga diiringi prestasi akademi yang baik
serta konsisten
• Memperolah nilai total UN minimum 51 yang
artinya rata-rata 8,5 untuk setiap mata pelajaran
dengan nilai Bahasa Inggris minimalnya adalah 8,5
• Mempunyai IPK minimum 3,5 dari skala 4,0 pada
masa studi yang sudah dilewati yaitu semester
pertama studi S1
•
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Saat ini sedang menempuh studi jenjang S1 pada
bidang bisnis atau akuntansi tepatnya pada tahun
pertama atau maksimal tahun kedua

•

•
•

•

Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ko-kurikuler
baik itu di sekolah atau unversitas maupun
masyarakat
Mempunyai jiwa kepemimpinan yag kuat dan juga
mempunyai pola pikir internasional
Mampu berkomunikasi dengan sangat baik serta
menunjukkan inisiatif yang tingi lengkap dengan
antusiasme dan kematangan pribadi
Penuh percaya diri dan takd untuk berasil di masa
yang akan datang

Pendaftaran Beasiswa
Bagi mahasiswa dari Indonesia yang ingin
mengikuti seleksi program beasiswa ini bisa memulai
dengan mengunduh formulir pendaftarannya yang bisa
didapatkan di tautan berikut (http://goo.gl/kiwZmi)
yang kemudian harus diisi dan dilengkapi apapun yang
diisyaratkan dalam proses pendaftaran tersebut ke
alamat email careers@kpmg.co.id dengan subjek email
yang harus dicantumkan adalah KPMG ASEAN Scholarship
Indonesia.
Pendaftaran program beasiswa ini bisa dikirimkan
dan harus sudah diterima oleh pihak KPMG sebelum batas
akhir pendaftaran yang setiap periodenya pada bulan
April. Selanjutnya seleksi wawancara dan pengumuman
penerimaan dari program beasiswa ini akan dilaksanakan
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dari bulan Mei hingga bulan Juni pada tahun yang sama.
Hanya pemohon beasiswa yang memang dinyatakan lolos
seleksi tahap awal yang akan dihubungi dan diundang
untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Setelah
semua proses seleksi dilakukan maka penerima beasiswa
ini akan mengikuti semacam ceremony pada akhir bulan
Juni. Informasi lebih lanjut dan lebih jelas mengenai
program beasiswa ini bisa didapat di halaman berikut
ini (http://www.kpmg.com/ID/en/careers/scholarship/
Pages/default.aspx).
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La Trobe Academic Excellence
Scholarships dari La Trobe
University Australia
Satu solusi untuk kuliah di Australia adalah program
beasiswa dari La Trobe University yang bernama La Trobe
Academic Excellence Scholarships atau AES. Beasiswa ini
memnawarkan bantuan pembiayaan untuk studi S1 dan
S1 di La Trobe University Australia. Sebagai salah satu
universitas ternama di Australia, La Trobe University
termasuk dalam daftar peringkat 100 universitas
terbaik id dunia menurut QS World University Rankings
2015. Hingga saat ini La Trobe University memiliki total
mahasiswa sejumlah 36.000 dengan 7.000 diantaranya
adalah mahasiswa internasional yang berasal dari 110
negara berbeda. Didirikan pada tanggal 9 Desember
1964, universitas ini merupakan kampus metropolitan
terbesar di Australia. Lokasinya ada di kawasan Bundora,
Victoria.
Rincian Beasiswa
Program AES dari La Trobe University ini memiliki
fokus-fokus bidang studi yang bisa diambil ketika
menempuh studinya nanti yaitu:
• Education
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•

Health Sciences

•
•
•

Humanities and Social Sciences
Business, Economics and Law
Science, Technology & Engineering

Pembiayaan yang ditanggung oleh beasiswa ini
mencapai $10,000 hingga $20,000 untuk uang kuliah
sesuai bidang studi yang diambil. Pembiayaan dari
beasiswa ini hanya tersedia hingga 12 bulan atau 2
semester jadi lebih pas jika digunakan untuk menempuh
studi jenjang S2 dengan durasi 1 tahun saja. Selebihnya
paling tidak beasiswa parsial ini tetntunya tetak akan
bermanfaat untuk mengurangi beban biaya studi yang
harus dibayar jika masa studi yang diambil lebih dari 1
tahun. Beasiswa ini diberikan pada setiap semesternya
dan nilai rata-rata minimal adalah C untuk bisa tetap
mendapatkan beasiswa ini di semester kedua.
Persyaratan Beasiswa
Program AES ini tidak memiliki persyaratan yang
rumit untuk dipenuhi. Akan tetapi tentu saja semua
persyaratan yang diminta dari beasiswa ini harus
dipenuhi, antara lai:
• Bukan warganegara Australia atau Selandia Baru
•
•
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Mendaftar pada program S1 atau S2 di la Trobe
University
Mendapatkan nilai 85% atau setara pada jenjang

studi sebelumnya
•

Memenuhi persyaratan akademis dan bahasa
untuk masuk menjadi mahasiswa di La Trobe
University

Prosedur Pendaftaran
Pendaftaran dari beasiswa ini terpisah antara
mendaftar sebagai mahasiswa universitasnya dan
untuk memperoleh beasiswanya. Pendaftaran menjadi
mahasiswa di La Trobe University harus dilakukan
terlebih dahulu melalui http://www.latrobe.edu.au/.
Setelah mengikuti segala proses pendaftaran universitas
hingga mendapatkan Letter of Offer, selanjutnya baru
bisa melakukan pendaftaran untuk beasiswa AES dengan
mengunduh formulirnya di http://goo.gl/RVxVRN.
Setelah formulir tersebut diisi selanjutnya dengan
berbagai berkas yang diminta sebagai syarat pendaftaran
tadi harus dikirimkan ke email intapplication@latrobe.
edu.au. Seleksi untuk beasiswa ini biasanya dibuka dalam
beberapa putaran untuk periode permulaan studi. Dalam
satu periode permulaan studi saja bisa ada 3 putaran
pendaftarannya.
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Leiden Excellence Scholarship
Programme dari Leiden University
Beasiswa Kuliah S2 di Belanda
Salah satu universitas favorit tujuan mahasiswa
dari berbagai negra untuk melanjutkan studi khususnya
di Belanda adalah Leiden University. Sudah tentu sebagai
universitas favorit, Leiden University menyediakan
banyak pilihan program beasiswa dan bantuan keuangan
atau pembiayaan bagi mahasiswa-mahasiswa yang
menginginkan untuk kuliah disana. Salah satu beasiswa
yang ditawarkan oleh Leiden University adalah Leiden
University Excllence Scholarships atau bisa dsingkat LExS.
Beasiswa ini khusus diadakan dan disediakan
bagi pelajar internasional lulusan S1 semua jurusan dari
luar kawasan Eropa yang berniat menempuh studi S2
di Belanda serta juga mahasiswa S2 program Master of
Laws atau MSc in International Relations & Diplomacy
dari negara manapun. Pelajar dari Indonesia tentu sangat
bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Leiden
University dengan beasiswa LExS ini.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa LExS dari leiden University ini nantinya
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akan memberikan bantuan pembiayaan kuliah yang bisa
parsial atau penuh dalam konteks biaya kuliah saja. Jumlah
pembiayaan yang diberikan berkisar antara 10,000 Euro
hingga 15,000 Euro sebagai biaya kuliah. Namun permu
diingat bahwa biaya hidup dan yang lainnya tetap menjadi
tanggung jawab masing-masing penerima beasiswa ini.
Biaya yang diberikan bisa juga terantung pada budget
yang tersedia di fakultas dimana jurusan kuliah diambil
oleh penerima beasiswa ini.
Target Beasiswa
Seperti sudah disebutkan tadi bahwa beasiswa ini
terbuka lebar untuk mahasiswa-mahasiswa dari berbagai
negara di dunia. Lebih jelasnya berikut ini adalah target
dari beasiswa LExS ini:
• Mahasiswa dari negara di luar kawasan Eropa yang
berniat menempuh studi jenjang S2 (dengan masa
studi yang dimulai pada bulan Februari 2017 atau
September 2017 untuk periode beasiswa 2017).
Jurusan yang bisa diambil mencakup semua yang
disebutkan dalam halaman resmi studi S2 Leiden
University (http://en.mastersinleiden.nl/).
• Mahasiswa dari negara manapun termasuk
kawasan Eropa yang hendak mengambil kuliah
jenjang S2 pada program Advanced Master (dengan
studi yang dimulai pada bulan Februari 2017 atau
September 2017 untuk periode beasiswa 2017).
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Jurusan yang bisa diambil meliputi 9 jurusan
dari bidang Master of Laws dan 1 jurusan MSc in
International Relations & Diplomacy.
Persyaratan Beasiswa
Setelah mengetahui pembagian target dari
beasiswa LExS ini, selanjutnya yang perlu diperhatikan
adalah hal-hal yang menjadi persyaratan untuk bisa
mendaftarkan diri dan mengkuti seleksi beasiswa kuliah
S2 di Leiden University ini. Berikut adalah persyaratanpersyaratannya:
• Bukan warga negara dari kawasan Uni Eropa (EU
atau EEA)
• Memiliki catatan akademis yang baik serta relean
dengan program Master yang dipilih
• Memiliki paspor dari luar kawasan Uni Eropa (EU
atau EEA) dan tidak sedang menerima pinjaman
atau hibah untuk studi dari Belanda
• Belum pernah mendapatkan gelar Master dari
Leiden University
• Bersedia mematuhi segala Syarat dan Ketentuan
dari beasiswa ini yang bisa dilihat di http://media.
leidenuniv.nl/legacy/lexs-rules-and-regulations--october-2015.pdf
Pendaftaran Beasiswa
Dalam proses pendaftaran atau permohonan
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untuk beasiswa ini, ada dokumen-dokumen yang harus
disiapkan sesuai yang telah ditentukan oleh pihak
Leiden University. Berikut ini adalah dokumen-dokumen
yang harus disiapkan untuk mengajukan permohonan
beasiswa LExS:
• Salinan paspor resmi yang masih berlaku
• Motivation letter dengan panjang antara 700
sampai 1500 kata
• Salinan ijazah dan transkrip nilai jenjang S1
• Salinan sertifikat TOEFL, IELTS, atau CPE
• CV terbaru
• Dua buah surat rekomendasi
• Dokumen-dokumen
tambahan
lain
yang
dibutuhkan sesuai program studi yang dipilih
dengan ketentuan yang bisa dicek di http://goo.
gl/STohgJ
Proses pendaftaran dari beaiswa LExS ini juga
sudah sekaligus mencakup pendaftaran sebagai
mahasiswa Leiden University jadi pemohon tidak perlu
melakukan pendaftaran terpisah. Pendaftaran bisa
langsung dimulai dengan melakukannya secara online
di halaman pendaftaran https://www.apply.leiden.edu/
oa/Index.php. Setelah mengisi data yang diminta pada
halaman tersebut maka pemohon diwajibkan untuk
melampirkan dokumen-dokumen yang diminta untuk
proses seleksi beasiswa ini dengan mengunggahnya.
415

Ketika melakukan pengisian formulir pendaftaran
atau permoonan tepatnya di bagian beasiswa, pemohon
perlu menyebutkan bahwa dirinya mengajukan program
beasiswa LExS. Lakukan hal serupa jika mendaftar lebih
dari satu program master. Pemohon akan diminta untuk
membayar biaya pendaftaran online senilai 100 Euro
yang merupakan biaya pendaftaran universitas juga.
Periode Beasiswa 2017
Untuk periode beasiswa LExS 2017, pendaftaran
bisa dilakukan hingga tanggal 1 Oktober 2016 untuk
perkuliahan yang dimulai pada bulan Februari 2017
dan tanggal 1 Februari 2017 untuk studi yang dimulai
pada bulan September 2017. Sementara itu khusus
untuk jurusan hukum deadlinenya 1 Maret 2017 untuk
perkuliahan yang akan dimulai pada bulan September
2017.
Komite seleksi dari fakultas akan menilai
pengajuan beasiswa yang sudah diajukan masing-masing
pemohon. Penilaian akan didasarkan pada capaian
prestasi akademi pada jenjang sebelumnya. Semua
pemohon beasiswa ini akan memperoleh pemberitahuan
hasil seleksi pada pertengahan bulan November 2016
untuk perkuliahan yang dimulai pada bulan Februari
2017 dan pada akhir bulan April 2017 untuk perkuliahan
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yang dimulai pada bulan September 2017. Informasi
lebih lanjut mengenai beasiswa LExS ini bisa disimak di
http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/
scholarship/lexs.html#application-procedure-forfebruary-2017-september-2017-intake.
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LLB Scholarships dari Birmingham
Law School di University of
Birmingham, Inggris
Salah satu cabang atau fakultas dari University
of Birmingham adalah Birmingham Law School. Dari
namanya sudah jelas bahwa cabang dari University of
Birmingham ini adalah cabang yang berfokus pada studi
bidang hukum. Nah jika ingin melanjutkan studi bidang
hukum di Birmingham Law School ada satu program yang
ditawarkan yaitu LLB Scholarships. Program beasiswa
ini adalah sebuah program yang lengkap karena bisa
dimafaatkan oleh mahasiswa lokal maupun internasional.
Program LLB Scholarships ini menyediakan
beasiswa jenjang Sarjana untuk mahasiswa internasional
dan beasiswa jenjang Pascasarjana untuk mahasiswa
internasional dan mahasiswa lokal. Biasanya beasiswa
ini jumlahnya adalah GBP3,000 per tahun yang
diberikan selama masa studi masing-masing penerima di
Birmingham Law School.
Program-program LLB yang bisa diambil oleh
mahasiswa internasional dalam menempuh studi di
Birmingham Law School antara lain:
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•

LLB (Bachelor of Laws)

•
•
•
•
•

LLB International Law and Globalisation
LLB with Business
LLB with Criminolgy
LLB with French Law
LLB with German Law

Program ini bisa diikuti oleh mahasiswa
internasional yang sudah mendaftarkan diri dan diterima
di salah satu program LLB yang sudah disebutkan tadi.
Pengajuan permohonan beasiswa ini didasarkan pada
pencapaian akademik dari masing-masing pemohon.
Beasiswa ini tidak akan diberikan dalam bentuk uang
namun akan langsung diberikan potongan pada biaya
studi yang harus dibayarkan oleh penerima beasiswa ini.
Pemohon program beasiswa ini harus mengisi
formulir pendaftaran yang bisa didapat di http://www.
birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/law/LLBScholarship-Application-form-2016.docx untuk kemudian
dikirimkan melalui email ke law-llb@bham.ac.uk. Dalam
permohonan yang dikirimkan melalui email tersebut harus
ada pernyataan pribadi dengan jumlah kata sebanyak
500 yang menjelaskan kenapa pemohon layak diberikan
beasiswa ini. Pemohon harus mencantumkan UCAS ID
Number dalam permohonan tersebut karena memang
pendaftaran di Birmingham Law School sebagai satu
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perguruan tinggi di Inggris menggunakan sistem UCAS
yang merupakan singkatan dari Universities and Colleges
Admissions Service. Untuk panduan pendaftaran UCAS
bisa langsung menuju ke halaman berikut ini (http://
www.berkuliah.com/2016/07/panduan-pendaftaranuniversities-and.html).
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Lukasiewicz Scholarship dari
Pemerintah Polandia
Satu lagi tawaran beasiswa kuliah di luar negeri
yang dikhususkan bagi para mahasiswa internasional
yang ingin meneruskan pendidikan pada jenjang S2
dan S3. Adalah sebuah program yang bernama Ignacy
Lukasiewicz Scholarship yang merupakan skema
beasiswa penuh dari pemerintah Polandia bagi pelajar
internasional yang berminat melanjutkan program S2
dan PhD S3 di Polandia. Tertarik?
Program Ignancy Lukasiewicz Scholarship ini
memang terbilang baru dalam penyelenggaraannya yaitu
baru 2 tahun. Dalam program ini Indonesia menjadi salah
satu negara penerima beasiswa yang diprioritaskan.
Selain itu, penerima terbanyak beasiswa Lukasiewics
tahun lalu juga memang datang dari Indonesia.
Adapun beasiswa yang ditawarkan ini memang
bersifat beasiswa penuh, yang telah meliputi
tanggunagan penuh biaya kuliah selama masa studi derta
biaya akomodasi dan biaya hidup dengan nilai total PLN
1350 perbulan. Namun untuk biaya perjalanan dari dan
ke Polandia tidak ditanggung oleh beasiswa ini, sehingga
penerima beasiswa harus dapat mencari sumber
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pendanaan lain atau membiayai secara mandiri dengan
uang pribadi.
Nantinya para penerima beasiswa akan
melanjutkan studi pada universitas negeri di Polandia
yang telah ditentukan. Untuk daftar universitas dapat
dibuka pada tautan berikut ini (http://www.go-poland.
pl/higher-education-institutions). Sedangkan untuk
area bidang studi yang termasuk dalam cakupan Ignacy
Lukasiewicz Scholarship adalah sebagai berikut:
•

•

•

•
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Mathematical Sciences
o Mathematics
o Information Technology
Physical Sciences
o Astronomy
o Physics
o Biophysics
o Geophysics
Chemical Sciences
o Biochemistry
o Biotechnology
o Chemistry
o Chemical technology
o Environmental Protection
Biological Sciences
o Biophysics
o Biology

o Biotechnology

•

•

o Bochemistry
o Ecology
o Microbioligy
o Environmental protection
Earth Sciences
o Geophysics
o Geography
o Geology
o Oceanography
Technical Sciences
o Architecture and Urban Planning
o Automatics and Robotics
o Biocybernetics and Bimedical Engineering
o Biotechnology
o Construction and Machine Operation
o Construction
o Electronics
o Electrical Engineering
o Power Engineering
o Geodesy and Cartography
o Mining and Geological Engineering
o Information Technology
o Chemical Engineering
o Materials Engineering
o Production Engineering
o Evironmental Engineering
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o Mechanics

•

•

•

o Metallurgy
o Chemical Technology
o Telecommunications
o Transportation
o Textiles
Agricultural Sciences
o Agronomy
o Biotechnology
o Agricultural Engineering
o Environmental Protection and Development
o Horticulture
o Fishery
o Food Technology and Human Nutrition
o Zootechnics
Forest Sciences
o Wood Technology
o Forestry
Veterinary Sciences

Rincian Beasiswa S2
Beasiswa yang ditawarkan meliputi bidang studi
Mathematical Sciences, Natural Sciences, dan Technical
Sciences yang didahului dengan kursus persiapan bahasa
selama 1 tahun. Persyaratan dari program ini antara lain:
• Merupakan lulusan program sains atau teknik
maksimal 2 tahun dari periode pemberian
424

beasiswa yang ditawarkan (jika periode beasiswa
•

2017 maka maksimal lulusan 2015)
Merupakan mahasiswa tingkat akhir jenjang
S1 tahun sebelum pemberian beasiswa yang
ditawarkan (jika periode beasiswa 2017 maka
tahun 2016 adalah tahun terakhir studi S1)

Sebelum
mengajukan
permohonan
atau
pendaftaran beasiswa ini pemohon dapat memilih
universitas dan bidang studi yang akan dituju dari daftar
universitas yang sudah disebutkan tadi. Kemudian
pemohon dapat melengkapi berkas-berkas yang
dibutuhkan pada proses pendaftaran yang meliputi:
1. Formulir Pndaftaran yang telah diisi ( http://
buwiwm.edu.pl/ )
2. Salinan ijazah S1 atau setara
3. Salinan transkrip nilai semester terakhir
4. Abstrak dengan panjang 1,5 hingga 2 halaman
ukuran A4 dari bahan tesis yang akan diusulkan pada
program MA/PhD yang dilamar. Menggunakan
font ukuran 12, spasi 1,5. Isi abstrak telah meliputi
topik, masalah dan metode penelitian, serta
penjelasan detail dari masing-masing bab.
5. Foto dengan format paspor
6. Salinan paspor
7. Salinan surat keterangan sehat yang menyatan
Anda sehat untuk melanjutkan studi di luar negeri
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Keseluruhan dokumen di atas harus menggunakan
bahasa Inggris atau Polandia yang bisa menggunakan
jasa penerjemah tersumpah jika dokumen aslinya bukan
dalam bahasa Inggris atau Polandia. Seluruh berkas
dokumen di atas harus dikirimkan dan ditujukan kepada:
Kedutaan Besar Polandia di Jakarta
Jl. Rasuna Said Kav. X Blok IV/3 Kuningan
12950 – Jakarta Selatan
Cantumkan
tulisan
“Ignacy
Lukasiewicz
Scholarship Program” pada amplop yang digunakan
untuk mengirimkan berkas. Batas waktu penerimaan
permohonan untuk beasiswa ini tidak lebih dari akhir
bulan Juni. Hanya paket permohonan lengkap yang akan
diproses oleh pihak Kedutaan Besar Polandia. Kandidat
yang diterima akan dihubungi paling lambat pada awal
bulan Agustus.
Rincian Beasiswa S3
Dalam jenjang S3 ini beasiswa yang ditawarkan
meliputi bidang studi berikut Mathematical, Physical,
Chemical, Biological, Earth Science, Technological,
Agricultural, Forestry and Veterinary Sciences. Berikut ini
adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon:
• Merupakan lulusan program S2 atau jenjang yang
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setara dengan waktu penyelesaian studi tidak
•

lebih dari 3 tahun
Lulusan program S2 yang diselesaikan di negara
asal pemohon akan lebih diutamakan

Proses pendaftaran dimulai dengan memilih
universitas dan bidang studi yang akan dituju. Pemohon
kemudian dapat mendaftarkan diri pada universitas
yang dituju serta memenuhi persyaratan dari program
yang dipilih atau diinginkan. Selanjutnya pemohon dapat
melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, yaitu:
1. Formulir pendaftaran yang telah diisi (http://
buwiwm.edu.pl/enrolment_il/ )
2. Salinan ijazah S2 atau setara
3. Bukti konfirmasi penerimaan di universitas yang
dituju
4. Opini dari dua akademisi independen (Prof. Atau
Ph.D.), minimal salah satunya dari Polandia
5. Curriculum Vitae (CV) dengan covering letter
6. Salinan surat keterangan sehat yang menyatakan
Anda sehat untuk melanjutkan studi di luar negeri
7. Foto dengan format paspor
8. Salinan paspor
9. Slinan dokumen yang menyatakan izin untuk
tinggal di Polandia (bagi yang telah melanjutkan
studi di Polandia atau memiliki visa yang berlaku)
10. Abstrak dengan panjang 4 hingga 5 halaman
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ukuran A4 dari bahan disertasi yang akan diusulkan
diketik dalam font ukuran 12, spasi 1,5. Isi abstrak
telah meliputi topik, masalah, hipotesa dan
metode penelitian, serta penjelasan detail dari
masing-masing bab.
Seluruh dokumen di atas harus dalam bahasa
Inggris atau bahasa Polandia. Untuk pengajuan beasiswa
S3, bisa langsung mengajukan berkas dokumen di atas
melalui universitas yang dituju pada Bureau for Academic
Recognition and International Exchange tidak melewati
awal bulan Juli. Hanya permohonan lengkap yang akan
diproses untuk kemudian akan dihubungi paling lambat
pad awal bulan Agustus.
Kontak dan Informasi
Informasi lebih lanjut mengenai program beasiswa
ini dan seputar kuliah di Polandia bisa menuju ke halamanhalaman berikut:
• Website Kedubes Polandia (www.dzakarta.msz.
gov.pl/en/home_page)
• Website Ministry of Science and Higher Education
(http://www.go-poland.pl/scholarships-citizensdeveloping-countries).
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Malaysian Internatioal Scholarship
(MIS) dari Ministry of Higher
Education Malaysia
Program Malaysian International Scholarship
diadakan oleh pemerintah Malaysia melalui Minstry of
Higher Eductaion Malaysia untuk menarik minat para
pelajar internasional yang berkualitas agar melanjutkan
studi mereka di Malaysia. Pada dasarnya program ini
termasuk dalam usaha dari pemerintah Malaysia untuk
menarik, memotivasi, dan memaksimalkan para pemuda
berbakat dalam hal pendidikan agar menemuh studi
dan penelitian di Malaysia yang pada akhirnya kualitas
pendidikan di Malaysia juga aka meningkat jika semakin
banyaj mahasiswa internasional yang memilih untuk
kuliah di Malaysia.
Beasiswa ini terbuka untuk siapapun yang memiliki
latar belakang dan performa luar biasa dalam bidang
akademik serta memang berniat untuk mengambil studi
di universitas-universitas pilihan di Malaysia. Program
beasiswa ini tersedia untuk program Postgraduate
(Master dan Doktor) dan Post-doctoral Studies. Sebagai
sebuah beasiswa resmi dari pemerintah Malaysia, sudah
tentu beasiswa ini sangat layak untuk dikejar jika ingin
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kuliah di Malaysia.
Persyaratan Beasiswa
Meskipun tersedia untuk siapa saja, tentu
beasiswa ini juga memilik persyaratannya sendiri yang
wajib dipenuhi bagi para pemohon ang mengajukan diri
untuk mendapatkan beasiswa ini. Berikut ini adalah halhal yang menkjadi kriteria atau persyaratan program
Malaysia International Scholarshp ini:
1. Usia maksimal ketika mengajukan permohonan
adalah 40 tahun (Postgraduate) dan 45 tahun
(Post-doctoral).
2. Sudah mempunyai Second Class Upper (Honours)
atau IPK minimal 3.5/4.0 dari jenjang sebelumnya
(Sarjana untuk Master dan Master untuk Doktor)
dengan bidang studi yang serupa untuk lulusan
Master. Sementara itu untuk Post-doctoral seleksi
akan didasarkan pada jumlah buku yang sudah
dibuat, jurnal yang sudah dipublikasikan, serta
berbagai macam hak cipta yang dipunya. Selain itu
pemohon dalam program Post-doctoral juga harus
memiliki reputasi yang bagus serta pengetahuan
yang luas mengenai bidang yang diinginkan.
3. Menunjukkan bukti kemampuan penggunaan
bahasa Inggris dalam bentuk IELTS Academic Test
6.5, TOEFL PBT 580, TOEFL CBT 230, atau TOEFL
IBT 92 yabg maksimal diambil 2 tahun sebelum
pengajuan beasiswa.
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4. Berada dalam kondisi yang sehat dan dibuktikan
dengan surat keterangan dari Certified Doctor/
Medical Professional dimana biaya pemeriksaan
yang dikeluarkan sepenuhnya ditanggung
pemohon.
5. Menuliskan proposal sesuai studi yang akan
diambil dengan beasiswa ini nantinya.
6. Sudah mendaftarkan diri dan diterima dalam
program studi yang diinginkan di universitas yang
ada di Malaysia.
Setelah memastikan bahwa semua hal sebagai
persyaratan tersebut sudah dipenuhi, pengajuan bisa
dilakukan dan nantinya akan bisa diproses atau diseleksi
untuk menemukan para penerima beasiswa ini. Dalam
proses seleksi untuk beasiswa ini, hal-hal berikut sangat
diprioritaskan:
• Pencapaian yang luar biasa dalam bidang akademik
• Kualitas yang baik dari proposal penelitian yang
diajukan serta potensi kontribusi yang nantinya
akan bisa diberikan dari penelitian tersebut
• Kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa
Inggris yang baik
Berikut ini adalah daftar universitas yang ada
di Malaysia dimana beasiswa ini bisa digunakan dalam
menempuh studi nantinya:
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•

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

• Universiti Sains Malaysia (USM)
• Universiti Putra Malaysia (UPM)
• Universiti Malaya (UM)
• Universiti Teknologi Mara (UiTM)
• Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM/
IIUM)
• Universiti Utara Malaysia (UUM)
• Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
• Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
• Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
• Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
• Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
• Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
• Universiti Malaysia Sabah (UMS)
• Universiti Malaysia Pahang (UMP)
• Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
• Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
• Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
• Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
• Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
• Universiti Teknologi Petronas (UTP)
• Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
• Multimedia University (MMU)
• International Centre For Education In Islamic
Finance (INCEIF)
• Heriot-Watt University(HWU)Malaysia
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•

Asia Pacific University of Technology & Innovation

(APU)Malaysia
• Monash University Malaysia
• The University of Nottingham Malaysia Campus
Selanjutnya setelah menentukan universitas,
jurusan atau bidang studi yang akan diambil juga harus
ditentukan. Berikut ini adalah bidang studi yang menjadi
fokus dari beasiswa ini:
• Science and Engineering
• Agriculture and Fisheries
• Economics and Islamic Finance
• Information and Communication Technology
• Biotechnology
• Biosecurity and Food Safety
• Infrastructure and Utility
• Environmental Studies
• Health (tidak termasuk nursing, medicine, clinical
pharmacy)
Pemohon bisa memilih jurusan atau bidang studi
lain asalkan memang masih sesuai dan berhubungan
dengan bidang studi yang sudah disebutkan tadi.
Beasiswa resmi dari pemerintah Malaysia ini mencakup
beberapa biaya yang tidak perlu dibayarkan sendiri oleh
pemohon nantinya. Berikut ini adalah biaya-biaya yang
ditanggung oleh beasiswa ini:
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•

Tiket pesawat ke dan dari Malaysia

•
•
•

Biaya kuliah penuh
Tunjangan bulanan
Tunjangan tahunan untuk buku dan transportasi di
kawasan studi
Biaya asuransi kesehatan biaya kesehatan lain
Tunjangan biaya thesis
Tunjangan kedatangan

•
•
•

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Penerima
Beasiswa
Setelah melewati proses seleksi dan hasilnya
sudah diumumkan, penerima beasiswa ini masih harus
memperhatikan berbagai hal berikut ini agar studi
yang diambil bisa berjalan dengan lancar dan beasiswa
yang diberikan juga tetap bisa digunakan sampai masa
studinya selesai. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan
tersebut:
•

•

•
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Penerima beasiswa harus mengambil studi fulltime di universitas yang ada di Malaysia baik
itu dalam jenjang Postgraduate ataupun Postdoctoral
Penerima beasiswa tidak boleh mengganti atau
pinda jurusan atau universitas selama menempuh
studi menggunakan beasiswa ini kecuali jika ada
keterangan tertulis yang resmi diterbitkan oleh
Ministry of Higher Education Malaysia
Penerima beasiswa wajib mengikuti segala
program, aturan, dan tata tertib yang berlaku di
universitas dimana ia menempuh studinya dengan
beasiswa ini

•

•

•

•

•

Hukuman atau sanksi apapun dari universitas yang
diberikan pada masa studi serta jeda atau cuti
bahkan karena sakit sekalipun bisa berdampak
langsung pada beasiswa ini dimana tunjangan
bulanan tidak akan diberikan selama masa
hukuman atau sanksi
Penerima beasiswa wajib memenuhi persyaratan
untuk tinggal sebagai mahasiswa internasional di
Malaysia dimana memang dibutuhkan visa yang
bisa didapatkan setelah melalui serangkaian tes
juga
Penerima beasiswa wajib menjaga performa yang
memuaskan selama menempuh studi di Malaysia
dengan menggunakan beasiswa ini atau beasiswa
ini bisa dibatalkan oleh pihak penyedia
Beasiswa ini hanya berlaku untuk studi di Malaysia
oleh karena itu penelitian-penelitian yang nantinya
akan dilakukan juga harus dilakukan di Malaysia
saja
Penerima beasiswa tidak diperbolehkan untuk
bekerja secara resmi dan mendapatkan gaji kecuali
memang ada surat keterangan resmi dari pihak
universitas yang memperbolehkan hal tersebut

•
Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa dari pemerintah
Malaysia ini bisa didapatkan di halaman berikut ini (link).
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Merit Scholarship Programme for
High Technology (MSP) dari Islamic
Development Bank (IDB)
Beasiswa Doktorat dan Penelitian
Satu lagi beasiswa yang bisa digunakan soleh
warga negara Indonesia untuk menempuh studi lanjutan
di luar negeri adalah merupakan salah satu dari beberapa
program beasiswa dari Islamic Development Bank (IDB).
Program beasiswa yang bernama Merit Scholarship
Programme for High Technology atau biasa disingkat
MSP dari IDB ini sudah dimulai sejak tahun 1992. Selain
program beasiswa ini, ada lagi program-program lain
dari IDB yaitu IDB Scholarship Programme for Muslim
Communities in Non-Member Countries (SPMC) dan juga
M.Sc. Scholarship Programme.
Rincian Program
Untuk beasiswa MSP ini, Indonesia termasuk
dalam daftar negara anggota dari IDB sehingga siswa
dari Indonesia berkesempatan menggunakan beasiswa
ini untuk melanjutkan studinya jika memang sanggup
memenuhi kriteria dan persyaratan yang diajukan oleh
IDB dan juga lolos seleksi hingga tahap akhir. Berikut ini
adalah daftar lengkap dari negara-negara yang termasuk
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dalam IDB http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?N
avigationTarget=navurl://750e51a0219adf78e6329e889
512714e.
Tujuan utama dari dibuatnya program beasiswa
dari IDB ini adalah untuk mengembangkan sumber daya
manusia yang sangat berkualitas dan mampu dalam halhal teknis seputar dunia teknologi khususnya pada masa
kini. Para kandidat yang nantinya menerima beasiswa
ini selanjutnya akan mendapatkan kesempatan untuk
menempuh studi lanjutan dan juga melakukan penelitianpenelitian dalam bidang ilmu terapan dan teknologi yang
sangat dibutuhkan bagi pengembangan negara-negara
asal para kandidat tersebut.
Konsep dasar dari program beasiswa ini adalah
untuk membantu mengembangkan sumber daya
manusia dari negara-negara anggota IDB yang mungkin
membutuhkan orang-orang ahli dalam satu bidang guna
mempercepat perkembangan dalam negeri mereka pada
akhirnya. Program ini biasanya diumumkan pada bulan
Sepember dan batas akhir pendaftarannya pada bulan
Desember setiap tahun.
Pada intinya program beasiswa ini diarahkan bagi
yang ingin menempuh studi jenjang doktorat atau Ph.D
selama 3 tahun penuh dalam bidang-bidang khusus
yang akan sangat berperan dalam pembangunan dan
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pengembangan negara-negara asal para penerima
beasiswa yang juga tentu merupakan negara-negara
anggota IDB. Prioritas bidang studi dalam program
beasiswa ini meliputi Health/Medicine, Agriculture/Food
Production, Water Resources/Desertification, Energy/
Infrastructure Development, Nanotechnology and ICT
for Development.
Selain itu program ini juga bisa digunakan bagi
para peneliti untuk mengadakan penelitian penuh
selama 6 bulan dalam hal-hal spesifik yang inovatif dalam
kaitannya untuk menemukan solusi terbaik dari masalahmasalah yang ada di negara asal peneliti yang merupakan
negara anggotaIDB. Masalah-masalah yang termasuk
dalam hal ini seperti Corona, Ebola, malaria, Food
Production, Water Resource/Desertification, Energy, dan
lain sebagainya.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan
dasar dari beasiswa MSP ini. Perhatikan baik-baik jika
kamu ingin mengajukan permohonan untuk beasiswa ini
ya.
• Usia dari pemohon maksimal 35 tahun untuk studi

•
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doktorat dan maksimal 40 tahun untuk program
penelitianlanjutan
Pemohon wajib berada dalam sebuah ikatan

dengan institusi pendidikan atau penelitian dalam
•

•

•

hal sains dan teknologi di negara asalnya
Pemohon harus mempunyai latar belakang
pendidikan yang sesuai dengan bidang studi yang
akan diambil atau memiliki pengalaman dalam hal
penelitian di bidang yang diinginkan
Pemohon melalui proposal penelitiannya harus
mampu menunjukkan bahwa bidang yang akan
diteliti terseut memang relevan dan sesuai dengan
sektor pembangunan yang dibutuhkan di negara
asalnya
Pemohon wajib menguasai dan memahami bahasa
dengan baik dalam bidang spesifik yang dia akan
ambil agar peneltian bisa berjalan lancar

Lokasi Studi dan Penelitian
Para kandidat yang sudah berhasil lolos untuk
menjadi penerima beasiswa MSP dari IDB ini harus
mengamankan kursi untuk menempuh studi di salah satu
universitas yang terdaftar atau termasuk dalam Times
Higher Education Supplement. Daftar universitasnya
bisa dilihat di halaman berikut (http://www.
timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings).
Kaitannya dengan hal ini, prioritas pemberian beasiswa
akan diberikan kepada kandidat yang memang sudah
diterima di salah satu universitas yang ada dalam daftar
tersebut. Jika memang sudah dipastikan bahwa penerima
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beasiswa MSP dari IDB ini sudah diteria di salah satu
universitas dalam daftar tersebut dan pihak universitas
juga sudah mempunyai semacam persetujuan untuk
bekerja sama dengan IDB maka sudah bisa dipastikan
100% beasiswa akan diberikan. Beberapa universitas
yang ada dalam daftar tersebut antara lain adalah KAUST
(Arab Saudi), Paris-Tech (Perancis), Princeton University
(Amerika Serikat), dan lain sebagainya.
Khusus bagi penerima program beasisw ini dalam
bidang penelitian akan diberikan kesempatan untuk
mengadakan peneltiannya di fasilias paling canggih dan
lengkap fasilitas dan alat-alatnya baik itu di negara negara
anggota IDB maupun negara-negara maju lainnya.
Keuntungan Penerima Beasiswa
Bagi penerima beasiswa ini tentu akan ada
keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan nantinya
jika sudah resmi menjadi penerima beasiswanya. Berikut
ini adalah hal-hal yang akan bisa didapatkan dari program
beasiswa MSP dari IDB ini:
• Biaya kuliah atau penelitian penuh
• Tunjangan hidup
• Asuransi kesehatan
•
•
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Biaya pesawat pergi-pulang dari dan ke tempat
menempuh studi atau melakukan penelitian
Tunjangan untuk Conference Participation

•

Tunjangan untuk Scientific Paper

Prosedur Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa
Jika ingin mendaftarkan diri dalam beasiswa ini
maka harus mengunduh formulir pendaftaran untuk
jenjang doktorat maupun program penelitian untuk
kemudian diisi lengkap. Setelah itu formulirnya harus
dikumpulkan melalui institusi yang bekerja sama dengan
IDB ke kantor perwakilan IDB untuk masing-masing
negara asal. Jadi, pihak perwakilan IDB tersebut yang akan
meneruskan formulir pendaftaran dari para pemohon
ke IDB, bukan pemohon secara langsung. Justru jika
formulir pendaftaran dikirim langsung oleh pemohon ke
IDB formulir itu tidak akan dianggap sah.
Semua formulir pendaftaran yang sudah masuk
ke IDB akan melalui seleksi yang dilakukan oleh Kantor
Gubenur IDB yang akan megerucutkan kandidat
penerima beasiswa ini. Kemudian dari kandidat tersebut
akan direview oleh IDB terlebh dahulu. Tahap selanjutnya
adalah evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh pihak
dari luar IDB yang mencakup para ahli dan peneliti dalam
bidang-bidang yang difokuskan dalam program beasiswa
ini. Tahap terakhiradalah tentu pengambilan keputusan
oleh pihak IDB yang akan menentukan penerima beasiswa
ini.
Kewajiban Kandidat Penerima Beasiswa
Meskipun masih sebagai kandidat, ketika sudah
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mengajukan permohonan untuk beasiswa ini, ada halhal yang harus dilakukan agar tidak ada kejadian nanti
permohonan yang diajukan justru digugurkan. Jadi,
perhatikan hal-hal berikut ini ya:
• Menandatangani
Surety
Bond
mengenai
komitmennya untuk menempuh studi lalu kembali
ke negara asalnya dan kemudian bekerja dengan
mengamalkan hasil studi yang sudah didapat
• Mendedikasikan dirinya untuk menempuh studi
secara maksimal dan juga memberikan laporan
berkala kepada pihak IDB
• Tidak diperkenankan untuk mencari dan menerima
program beasiswa lain atau pekerjaan lain selain
memang sudah ada persetujuan tertulis dengan
pihak IDB
• Memahami dan menghormati hukum-hukum
yang berlaku di negara tempat menempuh studi
sembari tetap berlaku profesional dan konsisten
sesuai dengan program beasiswa dan studi yang
diambil
• Mendaftarkan diri di Scientific Development
Network (SDN) agar tetap bisa dipantau oleh IDB
dalam hal aktifitas-aktifitas selanjutnya nanti jika
memang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu
tertentu.
Community Development Programme
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Dalam kaitannya untuk lebih mempersiapkan para
penerima beasiswa di masa depan untuk pembangunan
danpengembangan di negara asal mereka, pihak
IDB mengadakan program tambahan yang bernama
Community Development Programme atau CDP. Program
tambahan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Post Study
Activities (PSA) dan juga Capacity Building Activities (CBA).
Inti dari kedua komponen tersebut adalah para lulusan
yang mengunakan beasiwa MDS dari IDB ini akan selalu
dipantau dan dipastikan bahwa mereka berkontribusi
dan menggunakan ilmunya yang sudah didapat sesuai
dengan bidangnya dan memang benar-benar membantu
proses pengembangandan pembangunan di masa depan
khususnya di negara asal.
Kontak Perwakilan IDB
Berikut ini adalah daftar dari perwakilan atau
Gubernur yang masing-masing negara anggota akan
mempunyai total 2 orang, 1 yang utama dan 1 lagi
penggantinya jika berhalangan. Pastikan untuk melakukan
kontak dan mencari informasi seputar program beasiswa
MSP dari IDB ini hanya di kantor dari perwakilan IDB
seperti yang tercantumdalam daftar di halaman berikut
(http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?Navigation
Target=navurl://01f303452ce752bfa0ab874e0296fe2b).
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Mitsui-Bussan Scholarship Program
for Indonesia
Jepang negara impian! Ya, sebutan itu memang
sangat cocok disematkan pada negara dengan julukan
negara sakura ini. Hal ini disebabkan karena ada banyak
sekali hal yang menarik di sana, mulai dari pesona bunga
sakura yang tumbuh subur nan indah, budaya negara
Jepang yang tak lekang oleh zaman dan mampu melawan
ganasnya modernisasi, serta kedisiplinan dan kemajuan
negara Jepang yang telah diakui dunia. Jepang tidak kalah
menarik perhatiannya dengan negara-negara di Eropa
dan Amerika. Oleh sebab itu, menempuh pendidikan
di negara Jepang juga menjadi incaran, apalagi denan
banyaknya program beasiswa disana.
Mitsui Bussan Scholarship Program for Indonesia
merupakan satu dari banyak tawaran beasiswa yang
ditujukan bagi para pelajar lulusan SMA di Indonesia untuk
biSa melanjutkan studi di Jepang. Beasiswa ini didanai
oleh Mitsui & Co. Ltd bekerja sama dengan Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI. Beasiswa
yang ditawarkan secara rutin setiap setiap tahunnya ini
bersifat beasiswa penuh, sehingga para kandidat yang
terpilih dapat leluasa menjalankan masa studinya selama
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di Jepang.
Beasiswa ini tentunya sangat cocok bagi Anda yang ingin
mempelajari kebudayaan Jepang, karena Mitsui-Bussan
Scholarship mengusung tujuan agar para kandidat dapat
mempelajari budaya serta adat istiadat di negeri sakura
tersebut. Selain itu, diharapkan para peserta dapat
memberikan kontribusi kepada pembangunan di negara
asalnya setelah menyelesaikan studi di Jepang.
Mitsui-Bussan Scholarship Program akan diberikan
selama jangka waktu 5,5 tahun yang meliputi rincian
berikut:
• Kursus bahasa Jepang selama 1,5 tahun (18 bulan)
yang akan dilaksanakan pada Tokyo japanese
Language Education Center of Independent
Adminization Institution, Japan Student Services
Organization, Tokyo, Japan
• Masa Studi S1 di Universitas yang terdapat di
jepang: 4 tahun (48 bulan)
Para penerima beasiswa kuliah di jepang ini
akan mendapatkan sakupan beasiswa (full scholarship)
sebagai berikut:
• Tunjangan biaya hidup sejumlah 145.000 Yen per
•

bulan untuk masing-masing penerima beasiswa
Tiket pesawat PP jepang – Indonesia pada awal
dan akhir beasiswa
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•

Tunjangan kedatangan sejumlah 50.000 yen bagi

masing-masing pelamar saat tiba pertama kali di
jepang
• Tanggungan penuh biaya perkuliahan dan kursus
bahasa di Jepang selama masa penerimaan
beasiswa
• Asuransi kesehatan, asuransi penerbangan, dan
asuransi kecelakaan selama masa penerimaan
beasiswa
• Akomodasi, Makanan, Transportasi, dan biaya
lainnya
• Pada 1,5 tahun pertama selama masa
kursus bahasa Jepang, penerimaan
beasiswa akan tinggal di asrama Japanese
Language Center. Penerima beasiswa akan
mendapatkan subsidi lodging sejumlah
5.000 yen per bulan
• Saat menjalani masa perkuliahan, pelamar
dapat tinggal di asrama, kos, atau apartemen
yang telah ditentukan oleh Mitsui Bussan
Scholarship. Penerima beasiswa akan
mendapatkan subsudi lodging sejumlah
25.000 yen per bulan
Berikut ini adalah bidang studi yang dapat dipilih dalam
studi di Jepang menggunakan beasiswa ini:
• Studi mengenai Sains dan Teknik (4 tahun kuliah)
yang meliputi;
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•

•

Mathematics,

Physics,

Chemistry,

Information & Computer Science, Biology,
Biophysics & Biochemistry, Geology, dll
• Civil Engineering, Srchitecture, Urban
Engineering, Enviromental Engineering, dll
• Mechanical
Engineering,
Precision
Engineering, dll
• Ship Building & Ocean Engineering,
Aeronautics, dll
• Electrical
Engineering,
Electronics,
Information & Communication Engineering,
dll
• Metallurgy, Materials Science, dll
• Applied Chemistry, Chemical Engginering,
etc
• Industrial Engineering, Factory & Production
Management, Plant Management, dll
• Agricultural Engineering , Forest & Fishery
Science, Agricultural Chemistry, Agro
biology, Food Engineering, dll
Pemohon tidak dapat memilih bidang studi Ilmu
Kedokteran, Farmasi, dan Kedokteran Hewan
karena masa studi yang lebih panjang.
Studi nmengenai Ilmu Sosial, Bisnis, dan Niaga (4
tahun kuliah) yang meliputi:
• Civil Law, Public Law, Political Science, dll
• Economic Theory, Economic History,
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Economic policy, dll
•

Enterprise
Management,
Accounting,
Commerce & Marketing, Finance, Insurance,
Industrial
Relations,
Econometrics,
International Economics, dll

Persyaratan Beasiswa
Persyaratan untuk bisa mengikuti seleksi beasiswa
ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:
• Merupakan warga negara Indonesia
• Berusia kurang dari 20 tahun per tanggal 1 April
2016
• Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah
hingga menyelesaikan masa penerimaan beasiswa
di Jepang
• Telah lulus SMA dari Jurusan IPA stau IPS dengan
minimal 70 pada bidang studi berikut selama 3
tahun di SMA:
o Jurusan IPA : Natematika, Fisika, Kimia, dan
Bahasa Inggris
o Jurusan IPS : Matematika, Ekonomi,
Geografi, dan Bahasa Inggris
• Bersedia untuk belajar bahasa Jepang dan
mendapatkan pendidikan di universitas dalam
•
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bahasa Jepang.
Sehat Jasmani dan Rohani dan tidak terinfeksi
penyakit

Beasiswa ini lebih diutamakan untuk lulusan
SMA, namun tidak ada salahnya lulusan SMK atau MA
untuk mencoba sepanjang memiliki nilai raport untuk
meta pelajaran yang disayaratkan terpenuhi, yaitu:
Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris (untuk Program
IPA); Matematika, Ekonomi, Geografi, Bahasa Inggris
(untuk Program IPS) nilai minimal 70.
Pendaftaran Beasiswa
Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan adalah
tata cara lengkap dalam pendaftaran program beasiswa
ini yang mencakup:
• Mulai tahun 2016, beasiswa Mitsui Bussan
memperkenalkan
sistem
e-application
dikarenakan meningkatnya jumlah pelamar dari
tahun-tahun sebelumnya. Para pelamar dapat
meregistrasikan diri secara online pada link
berikut: www.mbkscholarship-id.com , kemudian
pilih “Register Here” untuk memulai pendaftaran
online. Cek email Anda untuk mengkonfirmasinya.
Selanjutnya Log in pada laman di atas untuk
mengisi Form Aplikasi yang disediakan.
• Setelah menyelesaikan aplikasi online, siapkan
berkas dokumen berikut untuk dikirimkan via pos:
• 1 (satu) lembar fotocopy Form Aplikasu
yang telah diisipada website yang
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mencantumkan nomer registrasi peserta
•

2 (dua) lembar pas foto terbaru (potrait)
ukuran 4 cm x 3 cm yang diambil dalam
jangka waktu 6 bulan terakhir
• 1 (satu) lembar nilai semester dari tahun
pertama, kedua, dan ketiga di SMA yang
telah dilegalisir (jika sudah keluar)
• 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari
Kepala Sekolah SMA yang ditulis dalam
bahasa Inggris
Nomor registrasi harus dicantumkan (ditulis/diketik)
secara jelas pada amplop berkas yang akan dikirim
Tahapan Seleksi Beasiswa
Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses
seleksi dari program beasiswa untuk kuliah di Jepang
yang satu ini:
• Proses Penyaringan
Pemohon yang memenuhi kualifikasi dan lolos
seleksi dokumen akan mendapatkan undangan
untuk Tes Tulis di Universitas Darma Persada.
Detail prosedur akan diinformasikan melalui
e-mail.
• Seleksi Tahap 1
Tes tulis akan diadakan selanjutnya (yang biasanya
dilakukan pada bulan April) di Universitas Darma
Persada yang meliputi Tes Matematika dan Bahasa
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Inggris.
•

•

Seleksi Tahap 2
Pemohon yang lolos seleksi tahap 1 harus
menyerahkan dokumen tambahan sebagai berikut:
o 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SMA serta
Nilai Ujian Akhir Nasional yang telah
dilegalisir
o 1 (satu) lembar fotokopi KTP atau Kartu
Pelajar (bagi yang belum yang memiliki KTP)
o 1 (satu) lembar Surat persetujuan yang
ditandatangani oleh orang tua/wali (ditulis
dalam bahasa Inggris)
o 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat TOEFL/
TOEIC/IELTS/JLPT/Sertifikat bahasa lainnya
yang dikeluarkan oleh Institusi Bahasa
Internasional ternama
o 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat
penghargaan
atau
commendation
yang dikeluarkan oleh institusi tingkat
internasional ternama Hasil seleksi tahap
kedua akan diinformasikan setelah Tes
Aptitute dan Tes kesehatan dilaksanakan
Seleksi Tahap 3
Para pemohon yang telah lolos seleksi tahap
kedua akan diwawancarai oleh Komite Pengelola
dari beasiswa Mitsui Bussan
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Persyaratan dokumen yang diminta untuk program
beasiswa ini harus dikirimkan ke alamat berikut ini:
Kirimkan seluruh dokumen di atas ke alamat:
MITSUI-BUSSAN SCHOLARSHIP PROGRAM FOR
INDONESIA
PERSADA c/o Kampus Universitas Darma Persada
(UNSADA)
Jl. Radin Inten II (Terusan Casablanca), Pondok
Kelapa,
Jakarta Timur 13450, Indonesia
Telp. (021) 8647373
Informasi lebih lanjut mengenai program beasiswa ini
bisa didapatkan di halaman berikut ini (http://www.
mbkscholarship-id.com/).
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Monash International Leadership
Scholarship dari Monash University
Beasiswa Kuliah S1 dan S2 di
Monash University Australia
Australia memang menjadi satu negara pilihan
favorit dari banyak pelajar dan mahasiswa internasional
untuk melanjutkan studi di luar negeri termasuk
mereka yang berasal dari Indonesia. Lokasi yang tidak
terlalu jauh namun sudah memiliki lingkungan dan
suasana yang sangat berbeda membuatnya dilirik
banyak pelajar dan mahasiswa dari Indonesia. Sebagai
negara persemakmuran Inggris, sudah tentu Australia
mempunyai banyak kemiripan dengan Inggris. Jadi bisa
dibilang kuliah di Australia itu sudah seperti kuliah di
Inggris.
Satu nama universitas yang dikenal sebagai salah
satu yang terbaik di Australia adalah Monash University.
Selain itu Monash University juga salah satu universitas
yang terbesar di Australia dengan kampus utamanya
ada di kota Victoria yaitu kawasan Clayton. Didirikan
pada tahun 1958, Monash University mulai menerima
mahasiswa untuk menempuh studi disana pada tahun
1961. Total saat ini ada 6 kampus dari Monash University
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di Australia dengan cabang di Malaysia, Afrika Selatan,
Italia, dan Inggris.
Monash University termasuk anggota perintis
dari sebuah kelompok yang bernama Group of Eight.
Kelompok tersebut adalah sebuah kelompok yang terdiri
dari universitas-universitas terkemuka di Australia dimana
bidang riset dan pengajaran dari univeristas-universitas
tersebut sudah diakui. Lulusan dari universitas-universitas
yang tergabung dalam Group of Eight ini bisa lebih cepat
dalam mendapatkan pekerjaan, memiliki peluang lebih
besar untuk bisa melanjutkan studi S2, dan juga bisa
mendapatkan pekerjaan dengan gaji awal lebih tinggi.
Untuk bisa menempuh studi di Monash University
pada jenjang S1 atau S2 ternyata pihak uiversitas
menawarkan sebuah program beasiswa bagi pelajar dan
mahasiswa dari luar Australia yang tentunya termasuk
Indonesia. Program yang bernama Monash International
Leadership Scholarship khusus ditawarkan dan disediakan
bagi pelajar dan mahasiswa internasional yang ingin
melanjutkan studi pada jenjang S1 atau S2 di Monash
University, Australia.
Penerima

beasiswa

Monash

International

Leadership Scholarship ini nantinya akan mendapatkan
tanggungan biaya pendidikan yang terdiri dari biaya
kuliah penuh hingga kuliah selesai. Akan tetapi biaya454

biaya lain seperti akomodasi, asuransi, dan biaya hidup
tidak ditanggung oleh beasiswa ini. Setiap periodenya
beasiswa ini diberikan kepada sebanyak 4 pemohon yang
sudah lolos seleksi dan memenuhi semua persyaratan
yang diminta oleh pihak pemberi beasiswa.
Persyaratan Beasiswa
Pemohon yang berniat mendaftarkan diri untuk
mengikuti seleksi beasiswa ini wajib untuk memenuhi
berbagai hal yang menjadi syarat dari beasiswa ini. Halhal yang menjadi syarat dari beasiswa ini antara lain
adalah:
• Bukan berasal dari Australia
• Sudah mndaftarkan diri dalam program
perkuliahan penuh untuk jenjang studi S1 atau S2
di Monash University, Australia
• Tidak mengambil studi pada program Master
of Business Administration (MBA), Bachelor of
Medicine, dan Bachelor of Surgery (MBBS)
• Bukan mahasiswa peserta Monash Pathway seperti
misalnya Monash University Foundation Year atau
Monash College
• Tidak sedang menyelesaikan studi di sekolah
menengah Australia
•

Bukan merupakan mahasiswa transfer dari cabang
Monash University lainnya
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Pendaftaran Beasiswa
Setelah mengetahui persyaratan dan cakupan
beasiswa ini, selanjutnya bagian yang penting adalah
pendaftarannya. Proses pendaftaran dari beasiswa ini
mengharuskan para pemohon untuk mendaftarkan
diri terlebih dahulu sebagai mahasiswa di Monash
University. Pendaftaran tersebut bisa dilakukan di http://
www.monash.edu/ yang merupakan website resmi dari
Monash University. Pada website tersebut pemohon bisa
menentukan program yang akan diambil dengan memilih
jenjang studi dan program studi yang akan diambil.
Setelah pemohon terdaftar sebagai mahasiswa
tanpa syarat dan mendapatkan Student ID maka
pemohon bisa mendaftarkan diri atau mengajukan
permohonan untuk beasiswa ini. Pendaftarannya bisa
dilakukan dengan melengkapi formulir pendaftaran
yang bisa didapatkan di http://www.study.monash/feesscholarships/scholarships/find/international-studentscholarships/international-leadership. Setelah formulir
diisi dan syarat-syarat yang diminta dalam formulir
tersebut dilengkapi maka kemudian bisa dikirimkan ke:
Central Admissions, Monash University
Monash Connect
Building A, Ground Floor
900 Dandenong Road
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Caulfield East 3145
Victoria, Australia
Email: mu.documents@monash.edu
Penilaian atau seleksi dar para pemohon yang
mengajukan permohonan untuk beasiswa ini akan
dilakukan dengan melihat prestasi akademik pemohon
serta juga dari kekuatan pernyataan pada proposal
statement yang disertakan pada formulir pendaftaran.
Selain itu potensi pemohon untuk bisa menjadi duta
Monash University karena nantinya bisa saja akan diminta
untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan promosi
dari kampus. Penerima beasiswa ini nantinya wajib
mempertahankan nilai minimal 70% setiap semester jika
ingin tetap mendapatkan beasiswa ini.
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Monbukagakusho dari Pemerintah
Jepang untuk Lulusan SMA dan
Sederajat
Sebagai salah satu negara maju di dunia, Jepang
memang merupakan satu negara tujuan pelajar-pelajar
dari berbagai negara di dunia termasuk Indonesia
untuk melanjutkan studi mereka di jenjang yang lebih
tinggi. Faktanya hingga saat ini sudah ada sekitar 2500
pelajar Indonesia yang menempuh studi di Jepang.
Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah mereka yang
menempuh studi dengan bantuan beasiswa dari berbagai
sumber termasuk dalah satunya adalah Monbukagakusho.
Beasiswa tersebut adalah beasiswa resmi dari Pemerintah
Jepang yang ditujukan bagi lulusan SMA dan sederajat.
Jadi untuk yang baru saja lulus SMA dan ingin
mencoba untuk mendapatkan kesempatan kuliah ke
Jepang dengan beasiswa maka sangat tepat untuk
selalu memantau informasi mengenai beasiswa ini untuk
kemudian segera mendaftarkan diri dalam seleksinya.
Program beasiswa ini menawarkan beberapa pilihan
yang bisa dipilih dan diambil sesuai minat dan kebutuhan
masing-masing. Pilihan yang bisa diambil meliputi jenjang
S1 di Universitas, jenjang D3 di College of Technology,
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dan jenjang D2 di Specialized Training College yang
semua studinya berlangsung di Jepang tentunya.
Beasiswa Monbukagakusho ini adalah sebuah
beasiswa penuh dengan beragam fasilitas yang diberikan
bagi parapenerimanya. Beberapa biaya yang ditanggung
oleh beasiswa ini meliputi biaya kuliah 100%, tiket pesawat
pergi-pulang Jakarta-Jepang kelas ekonomi untuk satu
kali, serta tunjangan hidup bulanan sebesar JPY117.000
yang setara dangan sekitar IDR14,4 juta. Nilai tunjangan
tersebut saja masih merupakan standar periode terakhir
yang sudah selesai dimana sangat mungkin utuk beruah
menjadi lebih tinggi pada periode-periode selanjutnya.
Sudah tentu sebelum bisa mendapatkan fasilitas
dan keuntungan yang ditawarkan beasiswa ini, para
pemohon harus mengikuti tahapan seleksi dan meenuhi
persyaratan yang diminta oleh pihak penyedia beasiswa
tersebut.
Pilihan Program dan Persyaratan
Seperti disebutkan tadi bahwa beasiswa ini
memberikan beberapa pilihan untuk para pemohon yang
berniat untuk melanjutkan studi di Jepang. Setiap pilihan
tentu mempunyai persyaratan masing-masing. Berikut ini
adalah hal-hal lebih lanjut mengenai setiap pilihan dalam
beasiswa Monbukagakusho ini:
1. Jenjang S1 – Undergraduate – GAKUBU
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Pilihan program ini memberikan batasan masa
studi maksimal selama 5 tahun termasuk 1
tahun didalamnya untuk mempelajari bahasa
Jepang. Namun untuk jurusan kedokteran dan
sebagian farmasi diberikan lama waktu studi
hingga maksimal 7 tahun. Beberapa hal yang
harus diperhatikan mengenai program ini adalah
persyaratannya yang meliputi:
• Lulusan SMA dan sederajat
• Nila rata-rata dari Ujian Nasional minimal 8,4
• Lahir antara tanggal 2 April 1995 hingga 1 April
2000
Pemohon program ini yang nilai rata-ratanya
kurang dari 8,4 tetap bisa mengajukan
permohonan dengan melampirkan bukti sertifikat
Japanese Language Proviciency Test level N3 atau
lebih. Pemohon yang merupakan lulusan IPS atau
bahasa tidak bisa mendaftarkan diri di bidangbidang IPA namun lulusan IPA bisa mendaftarkan
diri di bidang-bidang yang lain. Berikut ini adalah
materi yang harus disiapkan untuk ujian tertulis
dalam seleksi penerimaan para pemohon dalam
program ini:
• IPS-a dan b (bahasa Inggris, Matematika, dan
•
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bahasa Jepang)
IPA-a (bahasa Inggris, Matematika, bahasa
Jepang, Kimia, dan Fisika)

•

IPA-b dan c (bahasa Inggris, Matematika,

bahasa Jepang, Kimia, dan Biologi)
Selanjutnya berikut ini adalah pilihan-pilihan
jurusan yang bisa diambil bagi pemohon yang
menginginkan studi di jenjang ini dengan hanya 1
pilihan saja yang bisa diambil:
• IPS-a (Japanese Language, History, Literature,
Sociology, Pedagogy, Politics, Law)
• IPS-b (Business Administration, Economics)
• IPA-a (Science, Electric and Electronic Studies,
Mechanical Studies, Civil Engineering and
Architecture, Chemical Studies)
• IPA-b (Agricultural Studies, Hygienic Studies,
Science)
• IPA-c (Medicine, Dentistry)
2. Jenjang D3 – College of Technology – KOUSEN
Dalam jenjang studi ini masa studi yang diberikan
maksimal adalah selama 4 tahun termasuk 1
tahun waktu untuk beajar bahasa Jepang. Sebagai
lulusan SMA dan sederajat nantinya penerima
beasiswa ini di jenjang D3 akan masuk ke College
of Technology sebagai mahasiswa tahun ketiga.
Hal ini disebabkan oleh adanya program studi
5 tahun bagi lulusan SMP disana. Lulusan dari
program ini nantinya diharapkan menjadi ahli
teknik karena memang studinya sebagian besar
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terdiri dari percobaan-percobaan serta latihan dan
praktek. Persyaratan untuk program ini meliputi:
• Lulusan SMA dan sederajat dari jurusan IPA
• Nilai rata-rata Ujian Nasional minimal harus 8,0
• Lahir antara tanggal 2 April 1995 sampai
tanggal 1 April 2000
Dalam ujian tertulis sebagai bagian seleksi
program ini materi yang harus disiapkan meliputi
Matematika lalu Kimia atau Fisika yang disesuaikan
dengan pilihan bidang studi yang diambil. Berikut
ini adalah pilihan bidang studi yang bisa diambil
dal program ini:
• Kimia (Materials Engineering)
• Fisika (Mechanical Engineering, Maritime
Engineering,
Electrical
and
Electronic
Engineering, Civil Engineering, Architecture,
Information-Communication and Network
Engineering)
3. Jenjang D2 – Specialized Training College –
SENSHU
Pilihan
terakhir
dari
program
beasiswa
Monbukagakusho ini memberikan batas maksimal
waktu studi selama 3 tahun yang sudah termasuk
1 tahun waktu untuk belajar bahasa Jepang.
Jenjang ini bisa dibilang berada dalam sistem
pendidikan yang berbeda dari sistem normal yang
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digunakan di Jepang. Specialized Training College
menawarkan pelatihan praktis yang disesuaikan
dengan minat serta jurusan. Untuk mendapatkan
beasiswa dalam program ini berikut adalah syaratsyaratnya:
• Lulusan SMA dan sederajat
• Nilai rata-rata Ujian Nasional minimal harus 8,0
• Lahir antara tanggal 2 April 1995 sampai
tanggal 1 April 2000
Khusus bagi pemohon program ini yang nilai
rata-ratanta kurang dari 8,0 masih tetap bisa
mendaftarkan diri dalam program ini dengan
melampirkan Japanese Language Proviciency
Test pada level N4 atau yang lebih tinggi lagi.
Selanjutnya dalam hal ujian tulis untuk program
ini materi yang diujikan meliputi bahasa Jepang,
bahasa Inggris, dan Matematika. Berikut ini adalah
pilihan-pilihan bidang studi yang bisa diambil
dalam program ini:
• Technology
• Business
• Personal Care and Nutrition
• Fashion and Home Economics
• Education and Welfare
•

Culture and General Education

Terkait dengan pilihan program tersebut diatas
463

dan juga persyaratannya, berikut ini adalah hal-hal
tambahan yang juga sangat wajib diperhatikan jika ingin
lolos seleksi program beasiswa Monbukagakusho ini:
1. Jika sekolah asal menggunakan standar IB atau
Internasional maka rapor dari semester awa
hingga akhir wajib disertakan. Kemudian nilai akan
disetarakan sesuai dengan sistem UN. Sementara
itu jika sekolah asal menggunakan sistem UN maka
tidak diperlukan rapor.
2. Semua ujian tulis dalam proses seleksi beasiswa ini
menggunakan bahasa Inggris.
3. Beasiswa ini bisa diperpanjang untu mengikuti
studi lanjutan asalkan memang prestasi dari
penerima beasiswa ini dalam level yang baik. Jadi
lulusan program S1 bisa melanjutkan kuliah S2
tetap dengan beasiswa ini. Sementara itu lulusan
D3 dan D2 akan bisa melanjutkan ke jenjang S1
sebagai mahasiswa tahun ketiga.
Pendaftaran
Setelah mengetahui lebih jauh mengenai beasiswa
ini maka saatnya untuk mendaftarkan diri jika memang
kamu merasa bahwa ini adalah beasiswa yang paling pas
untuk kamu gunakan dan manfaatkan.
1. Pastikan sudah memenuhi persyaratan karena
memang hanya pelamar yang sudah memenuhi
persyaratan yang diperkenankan mendaftarkan
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diri
2. Mengisi formulir pendaftaran yang bisa didapatkan
di http://www.id.emb-japan.go.jp/form_s1_2017.
doc (S1), http://www.id.emb-japan.go.jp/form_
d3_2017.doc (D3), http://www.id.emb-japan.
go.jp/form_d2_2017.doc (D2).
3. Menentukan pilihan jurusan atau bidang studi di
http://www.id.emb-japan.go.jp/Field_of_studies_
S1_2017.pdf (S1), http://www.id.emb-japan.go.jp/
Annex_D3_2017.pdf (D3), http://www.id.embjapan.go.jp/Annex_D2_2017.pdf (D2).
4. Melakukan pendaftaran secara online di http://
goo.gl/7cu8Kg
kemudian
pastikan
untuk
mencetak email konfirmasi pendaftaran online
yang didalamnya terdapat Nomor Ujian. Setiap
pemohon wajib mengingat Nomor Ujian masingmasing.
5. Siapkan dokumen-dokumen berikut ini tanpa
penambahan dokumen-dokumen lain yang
memang tidak diminta serta juga jangan dijilid.
• Printout konfirmasi pendaftaran online
lengkap dengan Nomor Ujian
• Formulir pendaftaran yang sudah diisi
• Fotokopi ijazah atau ijazah sementara yang
sudah dilegalisir dari sekolah asal
• Fotokopi SKHUN atau SKHUN sementara yang
sudah dilegalisir dari sekolah asal
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•

Fotokopi sertifikat bukti kemampuan bahasa

Jepang atau JLPT khusus hanya yang memang
sudah memilikinya
6. Kirimkan dokumen-dokumen yang diminta dengan
mencantumkan kode SMA-2017 pada bagian kanan
atas amplop via POS atau diantarkan langsung ke:
Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
Jalan M. H. Thamrin 24
Jakarta 10350
Kiriman paket dokumen harus sudah diterima di
lokasi Kedutaan Besar Jepang maksimal tanggal
16 Mei 2016 untu Tahap I dan tanggal 9 Juni 2016
untuk Tahap II.
7. Hanya pemohon dengan dokumen lengkap yang
sudah diterima Kedutaan Besar Jepang sebelum
tanggal yang sudah disebutkan tadi yang akan
diterima permohonannya untuk mengikuti proses
atau tahapan seleksi selanjutnya. Dokumendokumen yang sudah dikirimkan dan diterima
Kedutaan Besar Jepang tidak dapat diminta.
Proses pendaftaran beasiswa Monbukagakusho
ini terdiri dari 2 tahap yang Tahap Idiperuntukkan bagi
lulusan SMA dan sederaja tahun2015 sedangkan Tahap II
merupakan giliran lulusan SMA dan sederajat tahun 2016.
Tahapan Seleksi
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Setelah mengetahui persyaratan dan prosedur
pendaftaran untuk beasiswa ini, selanjutnya yang wajib
dipahami adalah tahapn seleksi yang akan dilakukan
nantinya. Berikut ini rinciannya:
1. Hasil seleksi dokumen akan ditampilkan di halaman
website resmi dari Kedutaan Besar Jepag pada
tanggal awal bulan Juli. Nomor Ujian pemohon
yang lolos akan ditampilkan untuk kemudian akan
dipanggil guna mengikuti ujian tulis di Jakarta,
Surabaya, Medan, Denpasar, atau Makassar pada
pertengahan atau akhir bulan Juli.
2. Peserta ujian tulis yang lolos akan dipanggil untuk
seleksi wawancara di jakarta pada bulan Agustus.
3. Peserta seleksi wawancara yang lolos kemudian
akan direkomendasikan oleh Kedutaan Besar
Jepang ke pihak pusat Monbukagakusho di
Jepang. Beras-berkas dari peserta tersebt akan
dikirimkan juga untuk kemudian bersaing dengan
kandidat-kandidat dari senagar-negara lain.
4. Peserta yang lolos dari seleksi di Jepang tersebut
akan menjadi penerima beasiswa ini. Hasilnya akan
diumumkan pada bulan Januari tahun berikutnya
dengan waktu keberangkatan ke Jepang pada
bulan April.
Informasi lebih lanjut engenai program beasiswa
Monbukagakusho ini bisa diperoleh di www.id.emb467

japan.go.jp/home.html atau dengan mengirimkan email
ke beasiswa@dj.mofa.go.jp.
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MSc Scholarship in Physics/
Astrophysics dari Cardiff University
Pilihan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri
khususnya pada jenjang pascasarjana cukup melimpah.
Bahkan beasiswa untuk kuliah Master di kawasan Britania
Raya tersedia dalam berbagai pilihan. Satu dari banyak
pilihan yang bisa diambil adalah program MSc Scholarship
in Physics/Astrophysics yang ditawarkan oleh Cardiff
University.
Cardiff University adalah sebuah universitas
berbasis riset dan penelitian yang lokasinya ada di
Cardiff, Wales, Britania Raya. Universitas ini didirikan
pada tahun 1883 dengan nama awal adalah University
College of South Wales and Monmouthshire. Selanjutnya
pada tahun 1893 enjadi satu dari pencetus University of
Wales hingga pada tahun 1999 berubah nama menjadi
Cardiff University yang mana University of Wales juga
berdiri sendiri sejak saat itu.
Dalam hal peringkat di dunia, Cardiff University
berada pada peringkat 122 pada QS World University
Rankings 2015-16 dan juga mendapatkan rating kepuasan
mahasiswa paling tinggi pada National Student Survey
di tahun 2013. Selain itu dalah hal penelitian serta riset,
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Cardiff Uiversity berada pada peringkat 5 di seluruh
Britania Raya menurut Research Excellence Framework
tahun 2014 dimana beberapa aspeknya bahkan
merupakan yang terbaik. Ditambah lagi jika dilihat dari
dampak riset serta penelitian yang dilakukan Cardif
University pada peringkat 2 di Britania Raya maka sudah
jelas bahwa Cardiff University adalah pilihan tepat untuk
menempuh studi S2 berbasis penelitian.
Nama dari program ini sudah cukup menjelaskan
bahwa program beasiswa S2 yang ditawarkan oleh Cardiff
University ini memberikan kesematan penerimanya
untuk menempuh studi S2 pada program studi Fisika
atau Astrofisika. Penerima beasiswa ini nantinya akan
menjalani studi di School of Physics and Astronomy,
Cardiff University bersama dengan para ahli yang siap
sedia membimbing para penerima beasiswa ini.
Mahasiswa yang sudah menyelesaikan jatah
mata kuliah teorinya akan mendapatkan tawaran untuk
melakukan penelitian selama 4 bulan. Penelitian tersebut
bisa dilakukan dengan lingkup internal di School of Physics
and Astronomy bersama dengan kelompok-kelompok
yang sudah ada disana atau bisa juga dilakukan di lingkup
luar kampus asalkan masih bekerjasama dengan pihakpihak yang menjadi rekanan dari Cardiff University.
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Bantuan beasiswa ini tersedia untuk mahasiswa
pada program manapun yang dipilih baik itu Fisika
maupun Astrofisika. Jumlah bantuan yang diberikan
adalah sebesar GBP 3.875 yang akan dialokasikan
sesesuai mungkin dengan kebutuhan penerima beasiswa
ini yang jumlahnya adalah 2 orang saja. Bagi penerima
program ini sangat disarankan untuk mencari sumber
pembiayaan lainnya juga untuk menanggung biaya-biaya
lain yang dibutuhkan selama menempuh studi di Cardiff
University seperti misalnya program Master’s Excellence
Scholarship.
Pemohon yang berniat mendaftarkan diri untuk
program ini minimal harus mampu menunjukkan
performa yang luar biasa kaitannya dengan bisang
fisika, matematika, dan komputer. Jika ingin memastikan
apakah pemohon termasuk dalam kriteria yang nantinya
bisa diterima dalam program ini maka bisa menghubungi
Nicola Hunt melalui telepon di +44 (0)29 2087 6457.
Hal ini akan sangat berguna agar tidak menimbulkan
pengajuan yang sia-sia.
Beasiswa ini tidak memerlukan pengajuan
atau pendaftaran terpisah karena pemohon yang
mendaftarkan diri untuk menempuh studi pada program
MSc Physics atau MSc Astrophysics akan langsung
dipertimbangkan apakah bisa menerima beasiswaini
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atau tidak. Pendaftaran untuk program ini bisa dilakukan
di halaman Online Application Service dari Cardiff
University (http://www.cardiff.ac.uk/regis/). Informasi
lebih lanjut bisa mengirimkan email ke huntnj@cardiff.
ac.uk atau menghubungi nomor telepon +44 (0)29
2087 6457. Selain itu juga masih banyak informasi yang
bisa didapatkan mengenai Cardiff University di website
resminya (http://www.cardiff.ac.uk/study).
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New Zealand ASEAN Scholar
Awards (NZAS)
Beasiswa Resmi Pemerintah
Selandia Baru untuk Mahasiswa
Internasional
Tidak bisa dipungkiri bahwa beasiswa memang
merupakan satu pilihan paling populer untuk bisa
menempuh pendidikan di luar negeri. Saat ini sudah ada
banyak program beasiswa yang aksesnya juga mudah
untuk mengetahui segala informasi mengenai beasiswa
tersebut. Salah satu jenis beasiswa yang bisa dibilang
paling umum dipakai atau dimanfaatkan untuk studi ke
luar negeri adalah beasiswa resmi dari pemerintah. Satu
contoh beasiswa pemerintah adalah beasiswa NZAS. Halhal apa saja yang perlu diketahui mengenai beasiswa ini?
Berikut penjelasannya.
Apa Itu Beasiswa NZAS?
Beasiswa NZAS adalah satu dari beberapa program
beasiswa resmi dari pemerintah Selandia Baru yang
memang disediakan untuk mahasiswa internasional.
Nama NZAS itu sendiri merupakan singkatan dari New
Zealand ASEAN Scholar Awards yang bisa disimpulkan
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bahwa penerimanya harus berasal dari negara-negara
di kawasan ASEAN. Beasiswa ini berada dibawah
pengawasan dari pihak New Zealand’s Ministry of Foreign
Affairs and Trade pada divisi Aid Programme dalam
pemyalurannya.
Program ini bermula dari adanya rasa keterikatan
dari Selandia Baru dengan wilayah Asia Tenggara dalam
hal budaya, ekonomi, dan tentu saja geografis sehingga
muncul niat untuk memberdayakan dan memaksimalkan
kawasan Asia Tenggara melalui bantuan beasiswa bagi
para pejuang akademik dari kawasan Asia Tenggara.
Beasiswa ini dikhususkan untuk pemohon beasiswa
yang akan melanjutkan studi pada jenjang postgraduate.
Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan
dan meningkatkan kemampuan dan kualifikasi para
pejuang akademik dari kawasan Asia Tenggara yang
nantinya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi
dan peran mereka dalam lingkup ekonomi, sosial,
dan politik di negara masing-masing nantinya setelah
menyelesaikan studi masing-masing.
Program beasiswa NZAS ini sepenuhnya didanai
oleh pemerintah Selandia Baru melalui New Zealand Aid
Programme yang seperti sudah disebutkan tadi dikelola
dan diawasi oleh Ministry of Foreign Affairs and Trade.
Beasiswa ini diperuntukkan untuk negara-egara di
kawasan Asia Tenggara yang meliputi Brunei Darrusalam,
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kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura,
Thailand, dan juga Vietnam. Karena Indonesia tentu
termasuk didalamnya dengan jumlah total kuota yang
diberikan hingga 50 orangm beasiswa ini cukup menarik
bukan?
Bagaimana Pengajuan Beasiswa NZAS?
Beasiswa ini dibuka pendaftarannya setiap
tahun tentu dengan adanya batasan deadline untuk
setiap periodenya. Sudah tentu ada hal-hal yang wajib
diperhatikan ketika mengajukan permohonan untuk
beasiswa ini agar nantinya proses yang dijalani berjalan
lancar.
•

Memastikan Kesesuaian Kondisi Persyaratan
Penerima Beasiswa
Hal paling pertama yang harus dilakukan
adalah memastikan bahwa kondisi atau
persyaratan untuk pihak yang diperbolehkan
untuk mengajukan permohonan beasiswa
tersebut memang sudah sesuai dengan kondisi
masing-masing. Hal ini bisa dilakukan dengan
mengikuti tes di https://scholarship.force.com/
CommunityFAEligibilityPage.
Nantinya
akan
diberikan nomor untuk setiap calon penerima
beasiswa yang memang kondisinya sesuai yang
disyaratkan. Tes tersebut tidak akan tersedia lagi
jika waktu pendaftaran untuk beasiswa ini sudah
475

ditutup. Dalam tahap ini juga sudah harus ada

•

pilihan universitas dan jurusan yang nantinya akan
diambil dengan menggunakan beasiswa ini.
Membuat Akun RealMe
Selanjutnya setelah dinyatakan sesuai
dengan kondisi persyaratan beasiswa maka yang
harus dilakukan selanjutnya adalah membuat akun
RealMe. Hal ini bisa dilakukan di https://scholarship.
force.com/communitylandingpage#realme. Akun
ini nantinya bisa digunakan untuk meneruskan
proses pengajuan beasiswa NZAS dan bahkan
beberapa layanan lain dari pemerintah Selandia
Baru. Pelayanan yang dimaksud salah satunya
adalah pengajuan Student Visa.

•

Melakukan Pendaftaran Beasiswa secara Online
Setelah berhasil membuat akun RealMe dan
berhasil melakukan login, selanjutnya akan ada
halaman untuk melakukan pendaftaran beasiswa
NZAS. Jika belum memiliki akun RealMe dan belum
login maka hal ini tidak bisa dilakukan. Nama dan
alamat email yang aktif akan dibutuhkan dalam
tahapan ini jadi pastikan semua sudah siap.

•

Melengkapi Syarat dan Proses Pendaftaran
Selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah
melengkapi syarat-syarat untuk pendaftaran
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beasiswa

ini

termasuk

didalamnya

adalah

mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan
sebagai prasyarat dari beasiswa ini. Kaitannya
dengan tahap ini, berikut adalah daftar dokumendokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan
permohonan beasiswa ini.
• Salinan identitas diri yang resmi diterbitkan
oleh pemerintah negara asal berupa paspor,
akta kelahiran, atau KTP (salah satu)
• Salinan transkrip nilai jenjang sebelumnya yang
sudah dilegalisir
• Salinan sertifikat bukti kelulusan deri jenjang
sebelumnya yang sudah dilegalisir
• Salinan sertifikat skor IELTS dalam bentuk
Test Report Form atau TRF yang nantinya
akan diverifikasi secara online menggunakan
TRF Verification Service OR serta sertifikat
asli TOEFL yang paling lama masa berlakunya
adalah 2 tahun dari waktu tes tersebut
dilakukan
Persyaratan Pemohon
Selanjutnya yang harus disiapkan dan diketahui
tentu saja adalah persyaratan dari pemohon itu sendiri.
Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah persyaratan yang
harus dipenuhi sebagai pemohon beasiswa NZAS ini.
• Berusia minimal 18 tahun pada saat mengajukan
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permohonan beasiswa
•
•

•

•
•
•

•

•
•
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Merupakan warga negara yang sudah ditetapkan
untuk program beasiswa (ASEAN)
Bukan merupakan warganegara atau penduduk
tetap Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat,
Kanadam Uni Eropa, Inggris, Jepang, Korea
Selatan, Israel, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Arab
Saudi
Sudah menetap di negara asal paling tidak selama
2 tahun sebelum mengajukan permohonan
beasiswa
Memiliki pengalaman kerja setidaknya selama 2
tahun baik itu kerja penuh atau paruh waktu
Bukan merupakan anggota militer terdaftar
Mampu untuk memenuhi persyaratan dalam hal
imigrasi Pemerintah Selandia Baru untuk masuk
sebagai pelajar internasional di Selandia Baru yang
meliputi pemeriksaan karakter dan kesehatan
Mampu dalam hal akademik serta bahasa untuk
memperoleh tawaran tempat pada program studi
yang diusulkan sesuai dengan universitas yang
merupakan lokasi beasiswa dijalankan
Belum pernah mendapatkan dan diputus dari
beasiswa Pemerintah Selandia Baru
Berkomitmen jelas untuk kembali ke negara asal
selama minimal 2 tahun sesudah berakhirnya masa
studi dengan beasiswa

Pendaftaran Langsung atau Offline
Beberapa negara yang menjadi target pemberian
beasiswa ini memperbolehkan para pemohon beasiswa
ini untuk melakukan pendaftaran langsung atau secara
offline. Berikut ini adalah negara-negara dimana
pemohonnya bisa mengajukan permohonan untuk
beasiswa ini secara offline.
• Algeria
• Palau
• Angola
• Papua New Guinea
• Botswana
• Republic of Marshall Islands
• Cambodia
• Rwanda
• Cameroon
• Samoa
• Cuba
• Senegal
• Djibouti
• Seychelles
• Egypt
• Sierra Leone
• Ethiopia
•
•
•

South Africa
Fedrated States of Micronesia
Swaziland
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•

Fiji

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanzania
French Polynesia
Timor-Leste
Gambia
Tonga
Ghana
Tunisia
Haiti
Tuvalu
Indonesia
Uganda
Kenya
Vanuatu
Kiribati
Venezuela
Lao PDR
Wallis and Futuna
Lesotho
Zambia
Malawi
Zimbabwe
Mauritius
Morocco

•
•
•

Mozambique
Myanmar
Namibia
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•

Nauru

•

New Caledonia

Studi Apa yang Bisa Diambil dan Dimana?
Bagian selanjutnya mengenai beasiswa NZAS
ini adalah mengenai studi yang bisa diambil dengan
menggunakan beasisw aitu sendiri. Berikut ini adalah
jenjang yang bisa diambil dalam studi di Selandia Baru
menggunakan beasiswa ini.
• Postgraduate Certificate (6 bulan)
• Postgraduate Diploma (1 tahun)
• Masters Degree (1 – 2 tahun)
• PhD (3 – 4 tahun)
Selain dari segi jenjang studinya, sudah tentu
bidang-bidang studi yang ada atau ditawarkan juga
perlu diperhatikan. Hal ini kaitannya dengan minat dari
masing-masing calon penerima beasiswa itu sendiri. Jadi
alangkah baiknya sebelum mengajukan permohonan
untuk beasiswa ini bidang-bidang studi yang bisa diambil
sudah dipastikan sesuai dengan minat masing-masing.
1. Agriculture Development
o Agri-business management, agricultural
systems and management, agricultural
economics, domestic supply chains and
distribution, rural development
o Biology,
forestry,
fisheries,
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vegetableproduction,

aquaculture,

livestock/animal husbandry, sericulture
(silk production), crop management,
agricultural pest management
o Bio-security, phytosanitary, agricultural
trade, biotechnology
o Food sciences/technology, food production,
food storage and packaging, post-harvest
processing, food safety
2. Renewable Energy
o Renewable energy distribution systems,
geothermal solar hydro engineering and
wind energy
3. Disaster Risk Management
o Emergency management, disaster response
o Land planning and development, climate
change adaptation
o Hazard assessment and management, water
source management, natural resource
management, geotechnical engineering,
geology, environmental management
4. Public Sector Management
o Public policy and management, public
administration, public sector leadership
and governance, information management,
human resource capacity development
o Social policy, public financial management,
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political science, tax reform, government
budgeting, demography, statistics, public
sector auditing
o International trade and business, trade
policy, trade facilitation
5. Private Sector Development
o Logistics and supply chain management,
value chain development
o Accountancy,
business/private
sector
management and leadership, marketing,
small and medium sized enterprises (SMEs)
development, entrepreneurship
o Economics/applied
economics,
trade
facilitation, commerce, business finance,
industrial relations
o Tourism management, tourism – ecotourism,
tourism marketing, tourism planning
6. English Language Teaching
o Curriculum
development,
teacher
upskilling, education research, assessment
and evaluation
Satu hal lagi yang harus dipertimbangkan mengenai
beasiswa ini adalah universitas yang bisa dijadikan pilihan
sebagai tempat menempuh studi dengan beasiswanya
itu sendiri. Berikut ini adalah universitas universitas yang
bisa dipertimbangkan sebagai tempat menempuh studi
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di Selandia baru dengan beasiswa NZAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auckland University of Technology
Lincoln University
Manukau Institute of Technology
Massey University
Unitec Institute of Technologu
University of Auckland
University of Canterbury
University of Otago
University of Waikato
Victoria University of Wellington

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Sebagai Penerima
Beasiswa NZAS
Nah, nantinya jika sudah menjadi penerima
beasiswa NZAS ini, setiap penerima tersebut wajib
menempuh studi sesuai dengan panduan perilaku dari
pihak pemerintah Selandia Baru. Berikut ini adalah
panduan perilaku yang harus benar-benar diperhatikan
dan tidak boleh dilupakan sama sekali karena bisa
mengancam keberlangsungan pemberian beasiswa itu
sendiri.
• Menghargai dan menghormati mahasiswa dan
mahasiswi lain serta juga karyawan-karyawan

•
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pada instansi yang berkaitan dengan beasiswa
NZAS dan studi yang diambil
Menjaga kejujuran dan integritas masing-masing

dalam mengikuti segala kegiatan studi termasuk

•

•
•

juga ketika mengumpulkan tugas-tugas yang
diberikan dosen
Berperilaku
semestinya
sebagai
seorang
perwakilan dari negara asal masing-masing serta
juga sebagai penerima beasiswa dalam lingkup
dunia pendidikan
Mematuhi hukum yang berlaku di Selandia Baru
Mematuhi
berbagai
peraturan-peraturan
tambahan yang ada dan diberlakukan di institusi
pendidikan tempat menempuh studi masingmasing

Selain memastikan perilaku seperti yang mengacu
pada panduan perilaku tersebut, ada lagi jenis-jenis
perilaku yang sangat tidak diperbolehkan sebagai
penerima beasiswa ini. Jika terbukti dan diketahui
melakukan maka sudah jelas sanksinya adalah pembatalan
beasiswa.
• Merusak reputasi program beasiswa, negara asal,
Selandia Baru, negara-negara lain, Ministry of
Foreign Affairs and Trade, keluarga, dan temanteman.
• Menganggu mahasiswa atau mahasiswi lain baik
di lingkup institusi masing-masing atau juga di
lingkungan tempat tinggal selama menempuh
studi
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•

Merusak properti orang lain baik sengaja maupun

•

tidak sengaja
Kasar, mengancam, mengintimidasi, dan bahkan
melecehkan orang lain atau kelompok tertentu

Kontak Resmi
Kontak mengenai beasiswa ini bisa didapatkan melalui
PT. Austraining Nusantara (PTAN)
Lippo Kuningan 19th Floor
Jalan HR Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : 021 2911 0146
Fax : 021 2911 0147
Email : nzas.info@cbn.net.id
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QFIS Scholarships dari Qatar
Faculty of Islamic Studies: Haman
Bn Khalifa University
Beasiswa Kuliah S2 Bidang Studi
Islam di Qatar
Saat ini beasiswa untuk kuliah ke luar negeri
sangat banyak jenisnya. Salah satu hal yang membedakan
beasiswa-beasiswa tersebut adalah fokus dari bidang
ilmunya. Selain itu jenjang studi yang bisa diambil
menggunakan beasiswa-beasiswa tersebut juga biasanya
membedakannya dengan yang lain. Jadi bisa saja ada
beasiswa khusus S2 untuk Ilmu Komunikasi misalnya atau
juga beasiswa khusus S1 untuk Ilmu Sosial dan sebagainya.
Hal ini memberikan keuntungan bagi para pencari
beasiswa untuk bisa menyesuaikan pilihan beasiswa
mereka sehingga persaingan untuk mendapatkan
beasiswa tidak akan terlampau ketat.
Salah satu beasiswa yang bisa dibilang khusus
dan spesifik dalam hal jenjang dan bidang ilmu yang
bisa diambil dalam kuliahnya adalah beasiswa dari Qatar
Faculty of Islamic Studies (QFIS). Beasiswa ini khusus bagi
mahasiswa internasional yang sudah menyelesaikan studi

487

S1 dan berniat untuk melanjutkan studi S2 pada bidang
Studi Islam. Lokasinya sudah pasti di Qatar yang memang
menjadi satu dari beberapa pilihan favorit mahasiswa
internasional untuk mempelajari lebih dalam tentang
berbagai ilmu dalam Islam.
QFIS itu sendiri pada dasarnya adalah salah satu
fakultas yang berada di lingkungan Haman Bin Khalifa
University (HBKU) di Qatar. QFIS menawarkan beasiswa ini
setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswa internasional
termasuk dari Indonesia juga tentunya. HBKU sendiri
merupakan salah satu anggota dari Qatar Foundation
(QF) untuk bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan
Pengembangan Masyarakat.
HBKUjuga merupakan universitas berbasis
penelitian yang populer di kawasan tepi barat Doha
sebagai ibukota dari Qatar. Sebagai universitas yang
berbasis pada penelitian, HBKU menawarkan berbagai
pilihan studi untuk jenjang S2 dan S3 termasuk studi pada
berbagai bidang ilmu Islam di Qatar Faculty of Islamic
Studies. Berikut ini adalah program S2 yang bisa dipilih
untuk program beasiswa ini:
• M.A. in Islamic Studies in Contemporary Fiqh
Untuk bisa mengambil program ini harus
•
•
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merupakan lulusan S1 bidang Syariah
M.A. in Public Policy in Islam
M.Sc. in Islamic Finance

Untuk

•
•

•

bisa

mengambil

program

ini

harus

merupakan lulusan S1 bidang Bisnis, Ekonomi,
Keuangan, Akuntansi, Syariah, dan bidang-bidang
lain yang terkait
M.A. in the Study of Contemporary Muslim
Thought and Societies
M.Sc. in Urban Design and Architecture in Islamic
Societies
Untuk bisa mengambil program ini harus
merupakan lulusan S1 bidang Arsitektur, Teknik
Arsitektur, Arsitektur Landscape, Desain Interior/
Desain Arsitektur, atau Perencanaan Kota dengan
IPK minimal 2.8 pada skala 4.0
M.A. in Islamic Studies in Comparative Religions

Beasiswa ini mencakup pembiayaan penuh untuk
studi yang diambil dari pilihan yang ada. Cakupan
pembiayaannya meliputi:
• Tanggungan biaya pendidikan penuh
• Biaya akomodasi
• Biaya internet, telepon, dan hiburan
• Biaya asuransi atau tunjangan kesehatan
• Biaya transportasi di dalam area ataupun di luar
area Qatar Foundation
Dengan adanya pilihan studi tersebut dan cakupan
sedemikian rupa dari beasiswa ini, sangat sayang jika
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penawaran dari QFIS ini dilewatkan begitu saja khususnya
bagi yang berniat meperdalam ilmunya dalam bidangbodang ilmu Islam.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal penting yang menjadi
syarat wajib bagi siapapun yang berniat mendaftarkan
diri pada program beasiswa ini. Apa saja syarat-syaratnya?
• Telah menyelesaikan studi jenjang S1 dari
universitas atau perguruan tinggi terakreditasi
dengan IPK minimal 3.4 pada skala 4.0
• Memiliki skor minimal TOEFL 450 atau IELTS
5.0 kecuali pada M.A. in Islamic Studies in
Contemporary Fiqh dan M.A. in Islamic Studies in
Comparative Religions minimal TOEFL 550 atau
IELTS 6.0
• Telah melewati dan lulus Arabic Placement Test
dengan skor minimal adalah 80% yang diadakan di
pusat bahasa di Qatar
• Telah melakukan wawancara melalui telepon
saat seleksi tahap akhir dari beasiswa ini untuk
memastikan bahwa kemampuan bahasa Arab yang
dimiliki sudah sesuai untuk program yang akan
diambil
Selain persyaratan tersebut masih ada lagi
persyaratan-persyaratan dokumen yang tentunya
juga wajib dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan
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permohonan

beasiswa

ini.

Persyaratan-persyaratan

dokumen tersebut meliputi:
• Formulir Pendaftaran Beasiswa QFIS yang sudah
dilengkapi, bisa diunduh di http://www.qfis.edu.
qa/app/media/771
• Salinan paspor
• Salinan Ijazah S1 dari universitas atau perguruan
tinggi terakreditasi dari negara asal
• Transkrip nilai S1
• Pas foto terbaru ukuran paspor 2 lembar
• Bukti kemampuan bahasa Inggris yang bisa berupa
TOEFL atau IELTS
• Hasil skor Pass Arabic Test
Jika persyaratan sudah terpenuhi maka semua
dokumen yang dibutuhkan tersebut wajib dikirimkan
melalui email ke admissions_QFIS@qf.org.qa. Informasi
lebih lanjut mengenai beasiswa ini bisa didapatkan
dengan mengirimkan email ke qfisinfo@qfis.edu.qa.
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Quentin Bryce Law Doctoral
Scholarship dari University of
Technology Sydney, Australia
Jika ingin melnjutkan studi di Australia, ada cukup
banyak pilihan universitas yang bisa dipertimbangkan.
Salah satunya adalah University of Technology Sydney.
Universitas ini rersminya didirikan pada tahun 1988
meskipun bisa dikatakan bahwa awal mula keberadaannya
adalah pd atahun 1870. Universitas yang memiliki
nama populer UTS ini lokasinya berada di Sydney, New
South Wales, Australia. Universitas ini adalah satusatunya universitas yang memiliki kampus utama dalam
lingkup Sydney Central Business District. Hal ini sangat
mempengaruhi popularitas dari universitas ini.
University of Technology Sydney termasuk dalam
kelompok Australian Technology Network dengan jumlah
mahasiswanya terbanyak kelima di Sydney. Menurut
Times HES tahun 2008, UTS berada dalam peringkat
ke234 dalam daftar 500 Universitas Teratas Dunia.
Selain itu universitas inni adalah satu dari dua Australian
Universities yang mendapatkan nilai A1 di seluruh mata
kuliah yang ditawarkan pada tahun 2007 dan 2008
menurut Deoartemen Pendidikan Pemerintah Federal.
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Melalui program Quentin Bryce Law Doctoral
Scholarship ini pihak UTS menawarkan kesempatan bagi
siapa saja yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi
untuk menempuh studi PhD di Fakultas Hukum UTS.
Fakultas tersebut sangatlah dinamis dan kental dengan
budaya riset dan penelitian baik itu oleh mahasiswa
lokal maupun mahasiswa internasional bersama dengan
panduan dari supervisor atau pengawas yang kompeten
di bidangnya masing-masing.
Fakultas Hukum UTS berkomitmen untuk
menciptakan sebuah komunitas riset yang kompetititf
dimana ada mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal
bekerjasama sebaik mungkin dalam melakukan risetnya.
Bidang-bidang yang sekiranya akan bisa memberikan
dampak yang besar secara langsung dalam kehidupan
manusia lebih diprioritaskan oleh Fakultas Hukum UTS
dalam melakukan penelitian serta riset.
Riset-riset dan berbagai penelitian yang dilakukan
mengedepankan pengembangan inovasi yang belum
pernah ada dan juga dilakukan dalam lingkup lintas
bidang ilmu. Hal ini menjamin keanekaragaman dari hasil
penelitian serta riset yang dilakukan. Untuk informasi
lebih lengkap mengenai bidang-bidang riset serta
penelitian di Fakultas Hukum UTS lengkap dengan para
pakar ahli dan supervisor atau pengawas penelitian yang
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tersedia bisa menuju ke halaman berikut ini (http://www.
uts.edu.au/future-students/law/course-experience/ourexpertise/research).
Program Quentin Bryce Law Doctoral Scholarship
dari UTS ini memberikan beberapa keuntungan yaitu
antara lain:
• Tunjangan biaya studi sebesar $40.000 untuk 1
tahun selama 4 tahun
• Biaya tunjangan riset sebesar $1.500 untuk 1
tahun
• Biaya atau gaji jika sakit, liburan, cuti melahirkan,
dan urusan keluarga
Khusus untuk mahasiswa internasional sangat bisa
mendapatkan dukungan atau bantuan lain yang akan
bisa membantu pembiayaan lebih jauh.
Persyaratan dan Seleksi Beasiswa
Program beasiswa ini tersedia untuk mahasiswa
lokal dan juga internasional asalkan memang memenuhi
persyaratan seleksi dari beasiswa ini. Pemohon minimal
harus sudah menyelesaikan studi Master Degree by
Research atau gelar Sarjana dengan first class honours.
Jika tidak maka pemohon harus memiliki gelar yang
setara dengan yang diminta tersebut dimana pihak
UTS yang akan menentukan apakah gelar yang dipunya
pemohon setara atau tidak. Lebih lanjut mengenai
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persyaratan beasiswa ini bisa dilihat di halaman berikut
ini (http://www.uts.edu.au/sites/default/files/2016%20
Quentin%20Bryce%20Scholarship%20CoA%20-%20
Updated%20Logo.pdf).
Dalam proses seleksinya tentu pihak pemberi
beasiswa yaitu UTS memiliki kriteria seleksinya yang akan
memastikan bahwa penerima beasiswa inni nantinya
memang sesuai dengan harapan dari pihak UTS. Berikut
adalah kriteria seleksi dari pemohon dalam program
beasiswa ini:
• Pencapaian akademik dari pemohon
• Pengalaman riset atau kegiatan lainnya yang
relevan dengan program beasiswa
• Publikasi dari pemohon
• Rencana penelitian
• Relevansi antara riset yang direncanakan dengan
fokus dan konsentrasi dari Fakultas Hukum UTS
Tambahan Program Doctoral Teaching Fellowship
Pemohon yang sudah lolos seleksi dalam program
Quentin Bryce Law Doctoral Scholarship ini nantinya
bisa saja ditawai untuk mengambil program tambahan
yang bernama Doctoral Teaching Fellowship. Program
tambahan ini akan sangat berguna dalam mendapatkan
pengalaman luar biasa pada bidang pengajaran. Program
ini menawarkan gaji sebesar $25.000 per tahun selain
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juga tentunya bantuan pembiayaan dari program QBLD.
Program ini akan meminta penerima beasiswa QBLD
untuk mengajar selama 4 jam setiap minggu pada usim
gugur dan usim semi.
Program ini ditawarkan selama 12 bulan dalam 1
periodenya dengan pilihan untuk bisa memperpanjang
masa pemberian program ini selama 2 tahun lagi. Jadi total
program ini bisa diambil hingga selama 3 tahun beruturutturut. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan juga
jika ingin bisa mendapatkan dan melanjutkan program
ini, yaitu:
• Masih menerima bantuan beasiswa QBLD
• Memenuhi persyaratan dari program Doctoral
Teaching Fellowship yang ada di (http://www.uts.
edu.au/sites/default/files/2016%20Quentin%20
Bryce%20Scholarship%20CoA%20-%20
Updated%20Logo.pdf)
• Menunjukkan performa yang memuaskan selama
menjalankan misi dalam program Doctoral
Teaching Fellowship
Seleksi Beasiswa
Pemohon untuk program beasiswa QBLD ini
diwajibkn untuk mengikuti tes tahap awal terlebih dahulu
yang akan menentukan apakah pemohon telah sesuai
dan memenuhi persyaratan untuk menempuh studi PhD
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dengan beasiswa ini. Informasi mengenai hal ini untuk
mahasiswa internasional bisa dilihat di (http://www.
uts.edu.au/research-and-teaching/future-researchers/
applying-uts/how-apply/international-students).
Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini bisa dengan
menghubungi:
Christopher Goth
Faculty Research Officer
Faculty of Law
Law.Research@uts.edu.au
Ph: +61 2 9514 3756
Fax: +61 2 9514 3400
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RCSI & UCD Dublin Scholarship
Programme dari Penang Medical
College
Beasiswa Kuliah S1 Kedokteran di
Malaysia
Kuliah dalam bidang kedokteran memang dikenal
mahal di Indonesia. Dalam bidang kedokteran untuk
jenjang kuliah S1 ternyata ada pilihan program beasiswa
kuliah di luar negeri yang kali ini ditawarkan oleh Penang
Medical College. Sebagai salah satu negara ASEAN,
Malaysia menawarkan program beasiswa yang bernama
RCSI & UCD Dublin Scholarship Programme bagi pelajar
internasional termasuk dari Indonesia untuk menempuh
studi jenjang S1 dalam bidang kedokteran di Penang
Medical College.
Program kedokteran jenjang S1 ini ditawarkan
oleh PMC sbagai satu program yang sudah diakui secara
internasional. Program ini bekerja sama dengan Royal
College of Surgeons in Ireland (RCSI) dan University
College Dublin (UCD) sehingga nama program ini
menggunakan singkatan RCSI dan UCD. Kedua nama
tersebut sudah tentu bukan nama asing lagi dalam dunia
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pendidikan tinggi di Irlandia khususnya pada bidang
kedokteran.
Royal College of Surgeons in Ireland didirikan
pada tanggal 11 Februari 1784 yang hingga saat ini sudah
sangat berkembang dan menjadi institusi pendidikan
tinggi terbesar di Irlandia khususnya pada bidang
kesehatan dengan lebih dari 3,000 mahasiswa dari 60
negara di dunia menempuh pendidikan disana. Sudah
pasti hingga saat ini lulusan dari RCSI bisa ditemukan di
banyak negara di dunia dengan keahlian dan keunggulan
masing-masing. Lingkungan RCSI sangat tepat untuk
melanjutkan kuliah dan mengembangkan diri karena
memang RCSI sangat menghargai kemandirian,
kebebasan akademis, keragaman, toleransi, inovasi, dan
juga keberlangsungan komunitas yang luar biasa.
Sementara itu, University College Dublin yang
populer disebut sebagai UCD didirikan pada awalnya
tahun 1854 dengan peremajaan secara total pada tahun
1880. Universitas ini adalah universitas berbasis penelitian
dengan total 32,000 mahasiswa dan 1,480 pengajar saat
ini. Beberapa alumni terkenal dari universitas ini seperti
James Joyce (penulis), Gabriel Byrne (aktor), Peter
Sutherland (pimpinan World Trade Organization), Sean
MacBride (pemenang Nobel bidang perdamaian), Brian
O’Driscoll (atlit rugby), dan Neil Jordan (sutradara dan
produser film pemenang Oscar).
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Satu lagi peguruan tinggi yang menjadi lokasi
kuliah untuk program ini adalah Penan Medical College
atau PMC. Didirikan pada tahun 1996, PMC senantiasa
berusaha menyediakan dan menawarkan pendidikan
tinggi yang sesuai dengan standar internasional selama
20 tahun dan akan terus berlanjut. Menurut riset oleh
Institute for Health System Research, Kuala Lumpur,
Malaysia, House Officer Performance in Malaysia, PMC
termasuk dalam sekolah terbaik dengan fokus bidang
kesehatan yang mampu menyiapkan lulusannya dengan
modal terbaik untuk karir masing-masing. Berjarak
hanya 5 menit perjalanan dari Penang Hospital tentu
merupakan sebuah keuntungan dari PMC karena bisa
sering mengadakan praktek disana.
Karena memang merupakan sebuah kerjasama
antara 3 perguruan tinggi tersebut, penerima beasiswa
dalam program ini nantinya terlebih dulu akan
ditempatkan di RCSI atau UCD selama 2,5 tahun pertama
untuk mempelajari materi biomedical dan early clinical
science studies. Setelah menyelesaikan materi studi di
RCSI atau UCD tersebut kemudian sisa masa studi S1
yang masih tersedia akan dilanjutkan dgan studi di PMC,
Penang, Malaysia untuk mempelajari materi extensive
clinical training.
Mahasiswa penerima beasiswa ini yang nantinya
bisa menyelesaikan program studi S1 Kedokteran yang
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ditawarkan akan mendapatkan gelar dari National
University of Ireland serta juga Licentiates of RCSI dan
RCPI (Royal College of Physicians of Ireland). Gelar yang
akan diterima tersebut sudah sama atau setara dengan
gelar yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa
yang menjalani studi penuh di Irlandia. Sangat luar biasa
bukan?
Rincian Beasiswa
Program RCSI & UCD Dublin Scholarship
Programme ini adalah sebuah beasiswa uang kuliah penuh
dimana pembiayaan uang kuliah dari universitas atau
perguruan tempat menempuh studi akan ditanggung
oleh beasiswa. Pembiayaan untuk kuliah akan diberikan
selama 5 tahun masa studi S1 Kedokteran. Namun perlu
diperhatikan bahwa beasiswa ini hanya menanggung
uang kuliah saja jadi untuk berbagai biaya lain yang
dibutuhkan selama menjalani studi tersebut harus
disiapkan dan ditanggung oleh mahasiswa atau bisa juga
mencari sumber pembiayaan lainnya.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan
sebagai syarat untuk bisa mengikuti seleksi beasiswa
studi S1 Kedokteran dari PMC:
• Bukan warganegara Malaysia
• Memiliki nilai minimal A, A, A pada A-Level atau 40
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points pada IBDP atau setara
•
•
•
•

•

Memiliki pencapaian yang baik dalam hal akademik
maupun non-akademik
Bersedia untuk berlaku menjadi Student
Ambassadors selama masa studi
Bersedia diberhentikan jika harus mengulang
tahun akademik pada studi yang ditempuh
Memenuhi persyaratan masuk sebagai mahasiswa
PMC yang bisa dilihat di halaman berikut (http://
www.pmc.edu.my/admissions-procedure/)
Memenuhi persyaratan kecakapan berbahasa
Inggris yang bisa berupa IELTS 6.5, TOEFL CBT 250,
TOEFL IBT 100, TOEFL 600

Selain berbagai hal sebagai persyaratan tersebut
ada juga dokumen-dokumen yang harus disiapkan
untuk menunjang proses pendaftaran serta seleksi
dari beasiswa ini. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan
tersebut antara lain:
• Formulir Pendaftaran yang bisa diunduh di tautan
berikut (http://goo.gl/nw824M)
• Essay sepanjang 250 hingga 300 kata mengenai
hal-hal yang bisa dilakukan sebagai penerima
beasiswa ini untuk membuat perbedaan baik di
masyarakat maupun di PMC
• Essay sepanjang 250 hingga 300 kata dengan topik
yang bisa dipilih yaitu:
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o Menjelaskan

masalah

kesehatan

yang

paling utama di negara asal serta kemudian
bagaimana pemohon beasiswa bisa
membantu menghadapi masalah tersebut
sebagai dokter
o Menjelaskan masalah-masalah berkaitan
dengan etika yang dialami para dokter di
lingkup dunia modern saat ini serta solusisolusi yang bisa dicoba untuk menghadapi
masalah tersebut
• Surat referensi yang bisa berasal dari pihak
sekolah, senior ketika menjadi relawan, pimpinan
komunitas, atau siapa saja yang mengenal
penerima serta sudah pernah bekerja bersama
pemohon beasiswa yang intinya menyatakan
bahwa pemohon pantas menerima beasiswa
tersebut
Prosedur Pendaftaran Beasiswa
Proses atau prosedur pendaftaran yang pertama
kali harus dilakukan adalah mendaftarkan diri sebagai
mahasiswa PMC di halaman berikut (http://www.
pmc.edu.my/admissions-procedure/). Pastikan ketika
melakukan pendaftaran ini semua persyaratan menjadi
mahasiswa di PMC sudah dipenuhi agar tidak ada kendala.
Selanjutnya beasiswa bisa diajukan dengan mengisi
formulir pendaftaran beasiswa serta semua berkas yang
diperlukan dalam seleksi beasiswa ini melalui email
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ke alamat scholarship@pmc.edu.my. Pemohon yang
lolos dalam seleksi awal atau seleksi administrasi akan
diundang untuk melakukan seleksi wawancara.\
Kontak dan Informasi
Informasi lebih lanjut dari beasiswa RCSI & UCD
Dublin Scholarship Programme ini bisa didapatkan dengan
enghubingi kontak berikut ini dengan memastikan bahwa
kontak yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang
semestinya:
Scholarship Office
Penang Medical College
4 Jalan Sepoy Lines
10450 Penang Malaysia
Telp: 604-228 7171
Fax: 604-228 7272
Email: scholarship@pmc.edu.my
Website: www.pmc.edu.my
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Roberto Rocca Fellowships dari
Roberto Rocca Education Program
Beasiswa Kuliah Doktorat
Salah satu hal yang menjadi alasan untuk
melanjutkan studi mungkin adalah demi mendapatkan
gelar di jenjang doktorat. Faktanya jika ingin
menggunakan biaya sendiri, jenjang ini sudah pasti
membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu memang
sangat disarankan mencari beasiswa untuk menempuh
studi jenjang doktorat yang salah satunya adalah program
Roberto Rocca Fellowships ini.
Nama beasiswa ini pada mulanya mungkin
terdengar asing. Hal ini memang wajar adanya jika
demikian karena memang beasiswa ini tidak begitu
populer seperti beberapa beasiswa lainnya jadi bahkan
mungkin jika mengajukan permohonan untuk beasiswa
ini, pesaing untuk mendapatkannya hanya berjumlah
sedikit. Sudah pasti hal tersebur sangat menguntungkan
bukan?
Program Roberto Rocca Fellowships ini sendiri
hanya menyediakan beasiswa studi jenjang doktorat untuk
para lulusan S2 dari total 7 negara saja yaitu Indonesia,
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Brazil, Argentina, Mexico, Colombia, Venezuela, dan juga
Romania. Jumlah total penerima yang nanti akan dipilih
setelah melalui proses selksinya adlah antara 12 hingga
15 orang saja setiap periodenya. Terbayang bukan bahwa
peluangmu untuk mendapatkan beasiswa ini sangat
besar?
Selain adanya batasan dari negara asal pemohon
untuk nantinya bisa mendapatkan beasiswa ini yang
memperbesar peluang pemohon untuk lolos seleksi,
beasiswa ini bisa diperpanjang atas persetujuan
dari penyedia dan pengelola beasiswa. Beasiswa ini
memberikan bantuan pembiayaan untuk studi jenjang
doktorat selama 2 tahun yang mencakup biaya kuliah dan
juga biaya hidup sekaligus.
Jumlah besaran bantuan pembiayaan dari
Roberto Rocca Fellowships ini akan sangat tergantung
pada kebutuhan keuangan dari penerima beasiswa ini
nantinya karena untuk lokasi studi tidak ditentukan sama
sekali. Meskipun demikian penerima beasiswa masih
sangat disarankan untuk mencari sponsor dan sumber
pembiayaan lain guna memastikan bahwa tidak akan
terjadi masalah dikarenakan hal-hal yang berhubungan
dengan keuangan selama studi nantinya.
Seperti sudah disebutkan tadi bahwa pilihan lokasi
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studi yang merujuk pada universitas atau perguruan
tinggi tidak dibatasi, penerima boleh menempuh studi
di universitas manapun asalkan memang berada diluar
negara asalnya. Jadi jika pemohon berasal dari Indonesia
maka tidak boleh menggunaan beasiswa ini untuk
menempuh studi S3 di Indonesia.
Bidang Studi yang Bisa Diambil
Dalam hal bidang studi untuk diambil dalam
studi S3 dengan beasiswa ini, ada pokok-pokok bidang
yang ditentukan. Bidang-bidang tersebut antara lain
Petroleum Engineering, Mechanical Engineering,
Materials Science Engineering, dan juga Metallurgy.
Berikut ini adalah daftar rincian dari bidang-bidang studi
yang bisa diambil menggunakan beasiswa ini dalam studi
atau kuliah jenjang doktorat:
1. Metallurgy
• Steel: production processes and innovative
products
• Physical Metallurgy of Steels and High Alloy
Materials
• Innovative Heat treatment and Processing
• Rolling Technology of Flat Products/Hot and
•
•

Cold Deformation
Physical Metallurgy of Welding
Extractive Metallurgy
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2. Materials Science Engineering
• Technology of Surface Modification
• Composites
• Coatings for steel products
• Nano-structured materials
• Ceramic materials
• Refractory materials
3. Mechanical Engineering
• Computational mechanics
• Fracture mechanics and Structural reliability
• Machinability and Advanced Manufacturing
Technology
• Tribology
• Control systems
• Metalforming
• Alternative energies
• Robotics
4. Petroleum Engineering
• Fluid flows analysis
• Pipeline technology
• Well completion and control
• Reservoir simulation
• Enhanced oil recovery processes
• Well logging
•
•
•
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Non-conventional oil production
Secondary recovery
String design

•

Extreme service conditions (HT/HP)

Persyaratan Pemohon Beasiswa
Untuk bisa mengajukan permohonan agar
mendapatkan bantuan pembiasaan Roberto Rocca
Fellowships ini, syarat-syarat berikut ini harus kamu
penuhi terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik ya
persyaratannya berikut ini:
1. Pemohon merupakan warga negara asli dari
negara-negara yang diperbolehken menerima
beasiswa ini yaitu Venezuela, Romania, Mexico,
Colombia, Brazil, Argentina, dan Indonesia.
2. Pemohon sedang akan memulai studi jenjang
doktorat di negara asal atau sedang menjalani
studi doktra diluar negeri.
3. Pemohon bukan merupakan karyawan dari
perusahaan-perusahaan sponsor beasiswa
4. Pemohon nantinya bebas menentukan universitas
dan bidang studi atau jurusa ang diambil namun
pihak penyedia beasiswa akan memeriksa hal
terseut apakah sudah sesua dengan program ini
atau belum.
Kriteria Penerimaan Beasiswa
Selain persyaratan-persyaratan yang wajib
dipenuhi ketika akan mengajukan permohonan beasiswa
ini, akan ada juga kriteria-kriteria yang digunakan pihak
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menyedia beasiswa untuk menentukan pemohon yang
berhak menerima beasiswa ini pada akhirnya. Berikut ini
adalah kriteria-kriteria penerimaan dari Roberto Rocca
Fellowships ini:
1. Pemohon yang sudah memiliki pengalaman secara
profesional dalam hal akademik dari bidang yang
diambil dalam studi S3 yang akan diambil.
2. Kualitas darijurusan yang dipilih di universitas
tertentu. Meski pemohon bebas memilih
universitas tempat menempuh studi, pihak
penyedia beasiswa akan memeriksa juga apakah
memang universitas yang dipilih sudah yang
terbaik dalam bidangnya.
3. Pemohon mampu untuk menempuh dan
menyelesaikan studi S3 yang akan diambil karena
studi S3 merupakan studi yang cukup sulit
4. Bidang studi tertentu yang akan diambil oleh
penerima beasiswa harus yang akan bisa
memberikan dampak positif yang besar seperti
ketentuan bidang studi yang sudah diberian
sebelunya
5. Pemohon yang diterima harus yang mempunyai
komitmen untuk menggunakan ilmunya dari
studi S3 untuk membangun dan mengembangkan
bidang ekonomi dan industri di negara asalnya
masing-masing.
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Pendaftaran dan Kontak
Jika ingin mengajukan permohonan untuk beasiswa
ini, cukup dengan mengunjungi halaman resminta di
tautan berikut ini saja (http://www.robertorocca.org/en/
fellowships/form/) untuk mengisi formulir pendaftaran
yang sudah disediakan disana. Pemohon terlebih
dahulu harus membuat akun di halaman itu tadi agar
bisa memulai proses seleksi penerimaan beasiswa ini.
Periode pendaftaran untuk beasiswa ini berlangsung
selama 2 bulan dari bulan Oktober hingga Desember.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini
dan juga tentang Roberto Rocca Education Program,
bisa mengunjungi halaman berikut ini (http://www.
robertorocca.org/en/fellowships.aspx).
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Rotary Peace Fellowships dan
Professional Development
Certificate
Jika membahas mengenai beasiswa dan kuliah
ke luar negeri maka semakin hari ada semakin banyak
pilihan program-program beasiswa yang ada dan bisa
digunakan untuk pembiayaan kuliah ke luar negeri. Salah
satunya yang sampai saat ini masih dibuka kesempatan
untuk mendapatkannya adalah Rotary Peace Fellowships.
Program beasiswa atau pembiayaan studi ini bukan baru
pertama kali diadakan karena memang setiap tahunnya
ada kurang lebih 100 kuota untuk kandidat penerima
beasiswa yang bisa berasal dari berbagai daerah di dunia.
Jumlah kuota 100 untuk program ini dibagi menjadi 2
yaitu 50 untuk program beasiswa Rotary itu sendiri bagi
mahasiswa jenjang S2 sedangkan 50 sisanya adalah untuk
program sertifikat pengembangan profesional.
Sebagaimana program-program beasiswa lainnya
yang jumlahnya banyak dan begitu beragam serta lengkap
dengan penawaran-penawaran masing-masing, beasiswa
ini juga menawarkan hal-hal yang sangat menarik untuk
dilewatkan. Kandidat terpilih yang menerima beasiswa
ini akan menerima beasiswa penuh yang mencakup
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semua biaya pendidikan, biaya tempat tinggal serta
makan, biaya transportasi untuk pergi dan pulang, serta
berbagai biaya lain yang harus dibayar terkait studi yang
diambil tersebut seperti misalnya magang. Penawaran
menarik dari program ebasiswa ini sudah teruji selama
lebih dari 10 tahun dimana kurang lebih ada 900 penerima
beasiswa ini yang sekarang menjabat sebagai pemimpinpemimpin di organisasi dan badan-badan pemerintah,
militer, penegak hukum, serta juga berbagai organisasi
internasional lainnya.
Rotary Peace Fellowships untuk Jenjang S2
Pemohon yang menginginkan bantuan pembiayaan
untuk studi S2 bisa mengambil studinya di bidang studi
atu jurusan yang memang ada hubungannya dengan
masalah perdamaian dunia atau bisa juga mengenai
pencegahan dan resolusi konflik di dunia. Khusus untuk
program beasiswa S2 ini bisa berlangsung selama 15
bulan hingga 24 bulan. Setelah masa studi tersebut maka
penerima beasiswa harus mengikuti kegiatan praktek
magang antara 2 hingga 3 bulan selama liburan. Berikut
ini adalah daftar universitas yang bisa dijadikan pilihan
untuk Rotary Peace Fellowships ini.
• Duke University dan University of North Carolina
•
•

at Chapel Hill, Amerika Serikat
International Christian University, Jepang
University of Bradford, Inggris
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•

University of Queensland, Australia

•

Uppsala University, Swedia
Mengenai persyaratan antara program beasiswa
Rotary untuk jenjang S2 dan program pengembangan
profesional memang ada perbedaan dan wajib
diperhatikan. Berikut ini adalah persyaratan untuk
program beasiswa Rotary S2 yang harus dipenuhi.
• Memiliki minimal 3 tahun pengalaman kerja penuh
waktu yang relevan dengan bidang studi prioritas
dalam beasiswa ini baik digaji maupun tidak
• Mampu menggunakan bahasa Inggris yang
dibuktikan dengan sertifikat skor TOEFL atau IELTS
• Sudah memiliki gelar pendidikan S1 atau yang
setara
• Memiliki kemampuan dalam bidang kepemimpinan
• Mempunyai sebuah komitmen yang kuat dalam hal
pemahaman internasional khususnya mengenai
perdamaian yang bis aditunjukkan dan dibuktikan
melalui pencapaian akademik serta profesional
yang bisa berupa kegiatan pelayanan masyarakat
atau pribadi.
Professional Development Certificate
Selain beasiswa untuk jenjang S2 pihak Rotary
juga menyediakan semacam sertifikasi pengembangan
yang kuotanya sama dengan beasiswa S2. Program ini
dirancang dan diadakan untuk para profesional yang
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memang bekerja pada berbagai bidang sesuai dengan
prioritas Rotary yaitu perdamaian dunia. Program ini
dimaksudkan agar peserta nantinya bisa lebih profesional
dalam bekerja. Program ini berlangsung selama 3 bulan di
Chulalongkorn University di Thailand. Program ini sudah
termasuk juga studi lapangan selama 2 hingga 3 minggu.
Kebanyakan pemohon untuk program ini dari periodeperiode sebelumnya adalah mereka yang sehari-hari
bekerja di badan-badan pemerintahan, militer, penegak
hukum, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan
juga berbagai organisasi internasional seperti PBB atau
bisa juga dari Bank Dunia. Berikut ini adalah persyaratan
untuk program ini.
• Memiliki minimal 5 tahun pengalaman bekerja
secara penuh pada bidang yang relevan di posisi
menengah hingga tinggi
• Mampu menggunakan bahasa Inggris
• Memiliki latar belakang pencapaian akademik
yang kuat
• Memiliki kecakapan atau kemampuan dalam
bidang kepemimpinan
• Memiliki komitmen yang kuat dalam lingkup
internasional khususnya bidang perdamaian dan
bisa dibuktikan melalui pencapaian-pencapaian
akademik maupun profesional baik dalam lingkup
masyarakat luas atau pribadi
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Syarat Kemampuan Bahasa Inggris
Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk
program-program yang ditawarkan tadi mencakup
kemampuan menggunakan bahasa Inggris. Sayarat ini
harus bisa dibuktikan dengan adanya skor TOEFL atau
IELTS. Berikut ini adalah syarat nilai atau skor minimal
dari TOEFL dan IELTS yang harus ada untuk program ini
(salah satu saja).
• Chulalongkorn University – Tidak wajib ada skor
TOEFL atau IELTS
• Duke University – TOEFL IBT 90, PBT TOEFL 577,
IELTS 7
• University of North Carolina at Chapel Hill – TOEFL
IBT 79, PBT TOEFL 550, IELTS 7
• International Christian University – TOEFL IBT 79,
PBT TOEFL 550, IELTS 6.5
• University of Bradford – TOEFL IBT 80, PBT TOEFL
550, IELTS 6
• University of Queensland – TOEFL IBT 90, PBT
TOEFL 570, IELTS 6.5
• Uppsala University – TOEFL IBT 90, PBT TOEFL
575, IELTS 6.5
Prosedur Pendaftaran
Pemohon yang berniat mendaftarkan diri untuk
program yang ditawarkan Rotary sebelumnya harus
memenuhi syarat dokumen juga setelah memastikan
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bahwa persyaratan awal sudah terpenuhi. Berikut ini
adalah dokumen yang harus disiapkan untuk mengikuti
program ini.
• Formulir pendaftaran atau permohonan
• Surat rekomendasi sebanyak 2 buah yang
ditandatangani dan diberi tanggal
- Program beasiswa S2 membutuhkan surat
rekomendasi dari profesional dan akademik
- Program sertifikat membutuhkan surat
rekomendasi dari profesional
• Formulir pendaftaran Rotary Club
• Resume atau CV
• Bukti skor TOEFL atau IELTS
• Bukti skor GRE untuk Duke University dan
University of North Carolina
• Transkrip nilai S1 untuk program beasiswa S2
• Sertifikasi pemohon yang ditandatangani dan
diberi tanggal
• Formulir pengesahan distrik atau wilayah Rotary
terdekat yang ditandatangani dan diberi tanggal
Setelah semua dokumen tersebut disiapkan maka
harus disahkan oleh pihak dari distrik Rotary terdekat
yang bisa menggunakan bantuan Rotary Club di wilayah
pemohon. Semua berkas tersebut harus sudah disahkan
dan dikirimkan paling lambat pada akhir bulan Mei.
Ketika menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke
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pihak distrik Rotary pemohon meminta wawancara yang
sekaligus merupakan seleksi awal sebelum berkas yang
sudah dikumpulkan bisa ditindaklanjuti oleh pihak dari
Rotary di distrik dan dikirimkan ke Rotary Foundation.
Jika dirasa sulit maka pemohon bisa mengirmkan berkas
melalui email di rotarypeacecenters@rotary.org dengan
catatan semua berkas tersebut sudah lebih dulu disahkan
oleh pihak distrik Rotary.
Hasil seleksi tahap akhir dari program ini akan
diumumkan pada bulan November. Pemohon yang
terpilih akan dikirimi nama Peace Center atau universitas
tujuan untuk studi yang diambil. Tahap berikutnya
adalah pemohon mendaftar ke universitas tujuan
sesuai persyaratan masing-masing universitas tersebut.
Informasi lebih lanjut dari program ini bisa disimak di
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/
exchange-ideas/peace-fellowships.
Pendaftaran
program ini bisa dimulai https://rotary.qualtrics.com/
SE/?SID=SV_7257rZuWBuaIfyJ.
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School of Mathematics Scholarship
Award dari University of
Manchester
Beasiswa kali ini membawa kabar baik bagi para
calon mahasiswa dengan konsentrasi bidang studi
matematika. University of Manchester yang tentunya
berlokasi di Inggris membuka kesempatan program
beasiswa bagi mahasiswa internasional yang ingin
melanjutkan kuliah S3 khusus pada jurusan matematika.
Menarik bukan? Jika berminat dengan program ini maka
perhatikan dulu persyartan-persyaratan yang harus
dipenuhi berikut ini:
• Pemohon harus memenuhi semua persyaratan
• Beasiswa ini hanya tersedia bagi mahasiswa
jurusan matematika
• Pemohon adalah lulusan dari jenjang S2 dengan
nilai matematika yang tinggi dan memiliki gelar
pada disiplin ilmu atau jurusan yang berkaitan
dengan matematika
• Pemohon harus mencantumkan pada formulir
beasiswa tersebut bahwa pemohon mengajukan
Beasiswa EPSRC DTA atau Beasiswa Pendidikan.
Cakupan Beasiswa
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Program

beasiswa

ini

mencangkup

biaya

pendidikan dan tempat tinggal dengan masa periode
pemberian beasiswa selama 3 tahun, namun keberlanjutan
beasiswa tetap bertumpu pada hasil yang memuaskan
dari proses perkuliahan yang dijalani penerima beasiswa
ini. Beasiswa ini tetap dapat diajukan meskipun calon
pemohon telah memiliki beasiswa yang lain dan berasal
dari kewarganegaraan mana saja. Adapun beasiswa ini
tidak bergantung pada sponsor manapun karena bersifat
internal. Tidak ada batas akhir pengumpulan formulir
karena penerimaan beasiswa ini dibuka sepanjang tahun.
Kontak dan Informasi
Informasi lebih lanjut mengenai program beasiswa ini
bisa didapatkan melalui tautan ke halaman berikut ini
(http://www.manchester.ac.uk/study/postgraduateresearch/funding/opportunities/display/?id=00000131
&offset=0&sort=name&sortdir=ascending&subjectArea
=&studyLevel=PGR&nationality=&submit) atau dengan
menghubungi kontak berikut ini:
Anna Bigland
Telp: +44 (0) 161 275 0176
Email: anna.bigland@manchester.ac.uk

Pendaftaran program beasiswa ini bisa dilakukan dengan

520

menuju ke halaman berikut (https://pgapplication.
manchester.ac.uk/psp/umgap/EMPLOYEE/HRMS/c/UM_
GAP_MNU.UM_GAP_IDENTIFY.GBL).
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SEAMOLEC Scholarship for
Diploma
Tiongkok bisa menjadi satu negara tujuan untuk
melanjutkan studi bagi lulusan SMA/SMK/sederajat dari
Indonesia. Salah satu pilihan program yang bisa digunakan
untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi
di Tiongkok adalah program dari SEAMOLEC yang
merupakan sebuah pusat pendidikan di bawah naungan
The Southeast Asian Ministers of Education Organization
(SEAMOE). Nama SEMOLEC itu sendiri adalah singkatan
dari SEAMOE Regional Open Learning Centre.
SEAMOLEC sebagai sebuah pusat pendidikan
berkecimpung pada bidang riset serta pengembangan,
pelatihan, teknologi dan infomasi, berbagi keahlian
dan sumber daya di dalam serta juga luar regional atau
kawasan Asia Tenggara untuk pendidikan terbuka dan
jarak jauh. Melalui informasi dari SEAMOLEC dan dengan
kerjasama antara Indonesia-Tiongkok maka diadakanlah
program beasiswa D3 di Jiangsu Agri-Animal Husbandry
Vocational College.
Nama Jiangsu Agri-Animal Husbandry Vocational
College mungkin tidak sepopular universitas-universitas
atau perguruan tinggi yang ada di kawasan Eropa dan
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Amerika Serikat, namun dalam bidangnya universitas ini
sangat berkualitas. Didirikan pada tahun 1958 dengan
lokasi di Taizhou, Jiangsu, Tiongkok, universitas ini
merupakan satu-satunya yang berfokus pada bidang
Animal Science and Technology di kawasan tenggara
Tiongkok.
Universitas ini memiliki total 13 cabang atau
departemen yang siap memberikan berbagai ilmunya
dengan fokus bidang studi yang sudah jelas. Berikut ini
adalah cabang atau departemen dari Jiangsu Agri-Animal
Husbandry Vocational College:
• Animal Science and Technology School
• Veterinary School
• Animal Pharmaceutical School
• Food Science and Technology School
• Pet Science and Technology School
• Aquatic Department
• Horticulture Department
• Agribusiness Management Department
• Agriculture IOT Department
• Agriculture Engineering Department
• Basic Course Department
• Ideological and Political Department
•

Sports Department
Total dari 13 cabang atau departemen tersebut
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ada sejumlah 50 program studi yang bisa dipilih di
universitas ini dengan perkiraan 15.000 mahasiswa yang
saat ini sedang menempuh studi disana dan berasal dari
seluruh dunia. Universitas ini didukung oleh 1.000 staff
dengan lebih dari 200 profesor dan associate professor
serta lebih dari 350 guru yang masing-masing sudah
menyelesaikan studi Master dan Doktoral.
Program beasiswa ini menawarkan kesempatan
bagi 30 orang pelajar dari Indonesia yang berminat untuk
melanjutkan studi D3 pada bidang Bio Pharmaceutical
Technology atau Accounting di Jiangsu Agri-Animal
Husbandry Vocational College. Nantinya beasiswa
yang diberikan sudah mencakup uang SPP atau biaya
perkuliahan penuh dan juga asrama untuk tinggal selama
menempuh studi.
Persyaratan Beasiswa
Bagian selanjutnya adalah mengenai hal-hal
yang menjadi persyaratan dari beasiswa ini. Untuk bisa
dipertimbangkan dalam proses seleksinya maka semua
persyaratan berikut ini harus terlebih dahulu dipenuhi:
• Scan Paspor yang berlaku
• Scan Kartu Identitas (KTP)
•
•
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Scan Kartu Keluarga
Scan foto berwarna background putih ukuran 4x6
sebanyak 4 lembar

•
•
•

•
•

•

Scan Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah
dalam bahasa Inggris
Scan Surat Izin Orang Tua dn Surat Pernyataan Diri
Sendiri dalam bahasa Inggris
Scan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah
Sakit (https://goo.gl/z7EbDT) yang mencakup:
o S.P Radiologi
o Surat Pemeriksaan Bebas Narkoba & HIV/
AIDS
o Pemeriksaan Laboratorium
o Rekam Jantung
o Surat Keterangan dari Dokter yang
memeriksa
o Hasil tes darah
Scan formulir pendaftaran yang bisa diunuduh di
tautan berikut (https://goo.gl/0xlBhV)
Scan Ijazah dan juga Transkrip Nilai namun
jika belum ada maka bisa dilampirkan Surat
Keterangan Lulus yang semuanya harus dalam
bahasa Inggris meskipun harus diterjemahkan
oleh jasa penerjemah tersumpah
Scan hasil UN atau rapor terakhir

Pendaftaran Beasiswa
Setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi
dan disiapkan maka bisa langsung dikirimkan melalui
email ke elnisa@seamolec.org untuk pendaftarannya.
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Untuk periode tahun 2016 ini pendaftaran masih dibuka
hingga 30 Juli. Selain untuk mengirimkan persyaratan
pendaftaran email tersebut juga bisa dihubungi untuk
mendapatkan berbagai informasi seputar beasiswa ini.
Selain itu website resmi SEAMOLEC juga bisa diakses
di halaman berikut (https://seachina.wordpress.com/)
untuk mencari berbagai panduan dan informasi.
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SEARCA Graduate Scholarship dari
Southeast Asian Regional Center
for Graduate Study and Research in
Agriculture
Beasiswa Kuliah S2 dan S3 Bidang
Pertanian di Asia Tenggara
Mahasiswa Indonesia lulusan S1 yang ingin
melanjutkan kuliah di luar negeri namun tidak ingin terlalu
jauh dari Indonesia, salah satu pilihan yang bisa diambil
adalah beasiswa SEARCA. Beasiswa ini memberikan
kesempatan untuk menempuh studi di salah satu
universitas anggota SEARCA. Nama SEARCA itu sendiri
merupakan singkatan dari Southeast Asian Regional
Center for Graduate Study and Research in Agriculture.
Secara resmi nama beasiswa ini dikenal dengan SEARCA
Graduate Scholarship for Southeast Asians. Jenjang studi
yang bisa diambil sesuai degan nama beasiswa ini sebagai
graduate scholarship adalah program Master dan PhD
khususnya pada bidang pertanian.
Dari nama beasiswanya sendiri yang mencakup
kawasan Asia Tenggara, tentu Indonesia termasuk dalam
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negara penerima beasiswa. Tentu sasaran utama atau
target dari beasiswa ini adalah para pemohon beasiswa
lulusan S1 yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara
dengan minat pada bidang pertanian.
Untuk lebih jelasnya, pemohon yang berasal dari
Vietnam, Timor Leste, Thailand, Singapura, Filipina,
Myanmar, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam,
dan Malaysia bisa mengajukan permohonan untuk
beasiswa ini. Mereka yang mempunyai prestasi atau
pencapaian dalam bidang akademik, penelitian, atau di
lembaga pemerintah juga bisa mengikuti seleksi beasiswa
ini asalkan tidak berusia lebih dari 35 tahun pada saat
mendaftarkan diri.
Seperti juga terdapat dalam nama dari beasiswa
ini, bidang yang ditawarkan untuk bisa diambil dan
dibiayai oleh beasiswa ini adalah dalam bidang pertanian
dan beberapa bidang yang berkaitan atau juga
mendukung pertanian. Bidang-bidang yang mendukung
tersebut antara lain meliputi bidang biological sciences,
environmental sciences, fishery, statistics, social sciences,
dan forestry.
Pemohon yang sudah lolos proses seleksi
penerimaan beasiswa ini nantinya akan mendapatkan
pembiayaan penuh selama menjalani studi S2 atau S3
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sesuai program yang diambil. Pambiayaan penuh tersebut
mencakup uang kuliah, uang saku, biaya perjalanan
baik itu internasional aupun domestik, biaya tesis atau
disertasi, tunjangan buku, serta asuransi kesehatan.
Dengan pembiayaan penuh seperti itu sangat sayang
jika tidak memaksimalkan kesempatan untuk mengejar
beasiswa ini.
Lokasi Studi Beasiswa
Selain memahami bidang-bidang yang bisa
diambil, mengetahui pilihan universitas atau perguruan
tinggi yang termasuk dalam kerjasama program beasiswa
SEARCA ini juga sangat penting. Berikut ini adalah
universitas atau perguruan tinggi yang termasuk dalam
program SEARCA Graduate Scholarship for Southeast
Asian:
• Institut Pertanian Bogor (IPB) – Bogor, Indonesia
(http://ipb.ac.id/)
• Universitas Gadjah Mada (UGM) – Yogyakarta,
Indonesia (http://ugm.ac.id/)
• Universiti Putra Malaysia (UPM) – Selangor,
Malaysia (http://www.upm.edu.my/)
• Kasetsart University (KU) – Bangkok, Thailand
(http://w w w.ku.ac .th/web2012/index.
php?c=adms&m=mainpage1)
• University of the Philippines Los Banos (UPLB) –
Laguna, Philippines (http://uplb.edu.ph/)
• University of the Philippines Diliman (UPD) –
529

Quezon City, Philippines (http://upd.edu.ph/)
•

University of the Philippines Visayas (UPV) –
Iloilo, Philippines (http://www.up.edu.ph/tag/
visayas-2/)

Nah bahkan ada universitas atau perguruan tinggi
di Indonesia yang termasuk dalam program beasiswa ini.
Dengan mengetahui daftar universitas dan perguruan
tinggi yang termasuk dalam program ini maka selanjutnya
bisa mulai mencari informasi seputar universitas atau
perguruam tinggi tersebut melalui situs resminya masingmasing.
Fokus Studi Beasiswa
Selanjutnya yang perlu diketahui adalah bahwa
tema-tema studi yang menjadi prioritas dari beasiswa ini
juga ditentukan. Simak baik-baik bidang-bidang berikut
ini yang nantinya akan bisa diambil dalam tesis atau
disertasi guna menyelesaikan studi dengan beasiswa ini:
• Social Inclusion
o Strengthening of Value Chains and
Agribusiness Commodity Systems
o Integration of small-scale farmers into
commercial food systems
o Food and Nutrition Security
o Productivity-enhancing innovations and
modern technologies
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o Rural entrepreneurship toward off-farm
•

•

and non-farm businesses
Environmental Sustainability
o Climate change adaptation and resiliency
o Natural Resource Management
Cross-cutting Concerns
o Sub-regional cooperation in trade and
investments
o Regional Economic Integration (AFTA and
AEC 2015)
o Government Policies, Institutions, and
Governance Mechanisms/Reforms that
can address and redress rural poverty,
inequitable growth, and environmental
degradation

Persyaratan Beasiswa
Dalam hal persyaratan dasar dari beasiswa ini
sudah disebutkan sebelumya jadi selanjutnya adalah
mengenai dokumen-dokumen yang harus disiapkan,
dilengkapi, dan dikumpulkan untuk bisa mengikuti
seleksi beasiswa ini. Berikut adalah daftar lengkap dalam
hal dokumen untuk beasiswa SEARCA ini:
• Formulir permohonan atau pendaftaran beasiswa
SEARCA yang sudah diisi dan dilengkapi sesuai
permintaan (2 copy). Formulir ini bisa kamu
dapatkan dengan mengunduhnya di http://www.
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searca.org/index.php/application-forms.
•

Formulir pendaftaran ke universitas atau perguruan
tinggi dari maksimal 3 universitas atau perguruan
tinggi yang diisikan di formulir permohonan atau
pendaftaran beasiswa SEARCA yang merupakan
tempat pemohon nantinya menempuh studi.
• Ijazah dan transkrip resmi dari jenjang sebelumnya
dalam bentuk salinan yang sudah dilegalisir.
Pemohon studi S2 menggunakan ijazah dan
transkrip S1 sedangkan pemohon S3 menggunakan
ijazah dan transkrip S1 serta S2.
• Surat Keterangan Kerja
• Curriculum Vitae terbaru
• Penjelasan atau deskripsi singkat dari penelitian
tesis atau disertasi yang akan dilakukan dalam
studinya nanti
• Foto terbaru ukuran paspor (2 lembar)
• Surat keterangan sehat jasmani dan mental dari
dokter serta mampu mengambil atau menempuh
studi pascasarjana
• Surat persetujuan resmi dari atasan atau pimpinan
• Sertifikat TOEFL dengan skor PBT 550, CBT 213,
atau IELTS 6.0
Pendaftaran Beasiswa
Setelah semua dokumen tersebut dilengkapi,
proses pendaftaran bisa dilakukan dengan mengirimkan
langsung
dokumen-dokumen
tersebut
melalui
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Kementerian Pendidikan. Pihak Kementerian Pendidikan
kemudian akan menyaring permohonan yang masuk lalu
mengesahkan permohonan-permohonan tersebut yang
nantinya akan diajukan ke pihak SEARCA.
Kontak dan Informasi
Informasi dan penjelasan mengenai besiswa
ini bisa didapatkan melalui Kementerian Pendidikan
Indonesia di:
Head Bureau of Planning and International
Cooperation
Ministry of National Education
C Building, 7th Floor
Jalan jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270
Tel: +62 (21) 570 9445
Fax: +62 (21) 570 9446; 570 9452
Selain itu bisajuga menanyakan langsung ke pihak
SEARCA melalui:
Graduate Education and Institutional Development
Department
Southeast Asian Regional Center for Graduate
Study and Research in Agriculture (SEARCA)
College
Los Banos, Laguna 4031, Philippines
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Telefax: +63-49 536 7164
Email: gsd@searca.org
Website: http://searca.org/
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Singapore International Graduate
Award (SINGA)
Beasiswa Kuliah S3 di Singapura
Lokasi dari Singapura memang tidak jauh dari
Indonesia namun dalam hal perkembangan dunia
pendidikannya, rasanya tidak bisa jika dbilang tidak
jauh dari Indonesia. Hal ini adalah salah satu hal yang
mendasari banyaknya pelajar dari Indonesia untuk kuliah
di Singapura. Untuk kuliah di Singapura dengan bantuan
pembiayaan dari beasiswa saja ternyata ada cukup
banyak pilihan. Berbagai pilihan beasiswa yang tersedia
bisa dipilih sesuai jenjang studi, minat bidang ilmu, dan
juga kebutuhan masing-masing.
Salah satu pilihannya adalah program Singapore
International Graduate Award atau disingkat SINGA.
Program tersebut membuka peluang bagi pelajar
internasional yang berniat menaljutkan studi jenjang S3
di Singapura. Program beasiswa ini merupakan sebuah
kolaborasi antara beberapa universitas dan lembaga
di Singapura yaitu Singapore University of Technology
and Design, Agency for Science Technology & Research,
National University of Singapore, dan Nanyang
Technological University. Proses pendidikan untuk
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jenjang S3 dengan beasiswa ini bisa dijalani di lokasi yang
dipilih oleh masing-masing penerima beasiswa diantara
4 lembaga yang tergabung dalam program ini. Nantinya
setelah menyelesaikan studi gelar yang akan diberikan
adalah PhD dari NTU, NUS, atau SUTD.
Beasiswa ini diutamakan untuk pemohon yang
akan mengambil penelitian pada bidang sains dan teknik
di Singapura. Total dalam setiap periodenya disediakan
sejumlah 240 beasiswa dengan masa tempuh studi
maksimal adalah 4 tahun hingga studi yang diambil
selesai. Mengenai bidang penelitian yang bisa diambil
dengan bantuan beasiswa ini ada 2 kategori yaitu
Biomedical Sciences dan Engineering and Physical and
Mathematical Sciences.
Cakupan Beasiswa
Program beasiswa SINGA ini adalah sebuah
program beasiswa penuh jadi pembiayaan yang
ditanggung oleh penyedia beasiswa akan mencakup
berbagai keperluan selama menjalani studi di Singapura
nantinya. Rincian dari pembiayaan yang ditanggung oleh
beasiswa ini adalah:
• Biaya pendidikan penuh untuk studi PhD selama 4
•
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tahun
Biaya hidup bulanan sebesar total SGD 24,000 per
tahun yang akan meningkat menjadi SGD 30,000

per tahun setelah melewati ujian kualifikasi
•
•

Tunjangan kedatangan sebesar SGD 1,000
Biaya tiket penerbangan sebesar SGD 1,500

Kaitannya dengan biaya-biaya tersebut, berikut
ini adalah perkiraan biaya hidup bulanan mahasiswa di
Singapura dalam berbagai keperluan:
• Biaya makan di area kampus SDG 250 – 350
• Biaya makan di luar area kampus SGD 450 – 600
• Biaya akomodasi di area kampus untuk satu kamar
SGD 400 – 700
• Biaya akomodasi di luar area kampus untuk satu
kamar SGD 600 – 1000
• Biaya transportasi lokal SGD 100 – 150
• Keperluan-keperluan lain seperti alat tulis,
hiburan, laundry, dll SGD 400 – 500
Dengan perkiraan tersebut bisa dijumlah untuk
setiap bulannya diperlukan biaya sebesar SGD 1,400 –
2,000 untuk bisa menjalani studi dan memiliki kehidupan
layak di Singapura sebagai pelajar internasional. Sudah
tentu biaya tersebut bisa berkurang dengan melakukan
penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan
keperluan dan kebutuhan masing-masing ketika
menempuh studi di Singapura nantinya.
Persyaratan Beasiswa
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Sebelum bisa menerima beasiswa ini tentu ada
hal-hal yang menjadi persyaratannya dan wajib dipenuhi
terlebih dahulu. Persyaratan tesebut mencakup hal-hal
berikut ini:
• Mahasiswa internasional yang belum pernah
kuliah di Singapura dan bukan warganegara atau
penduduk tetap Singapura
• Sudah menyelesaikan studi jenjang sebelumnya
dengan prestasi akademik yang memuaskan dan
memang tertarik untuk melakukan penelitian
• Mampu menggunakan bahasa Inggris dalam
bentuk lisan dan tulisan dengan baik
• Mempunyai track record yang baik dari studi
yang sudah diambil sebelumnya dengan adanya
referensi mengenai pemohon
Selain persyaratan-persyaratan tersebut ada juga
dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti
seleksi dari beasiswa ini. Dokumen-dokumen tersebut
antara lain adalah:
• Kartu identitas resmi yang masih berlaku (KTP
atau paspor)
• Foto ukuran paspor yang terbaru dalam format
PNG atau JPEG
•
•
538

Transkrip nilai dari studi S1 dan S2 yang sudah
diselesaikan sebelumnya
Ijazah studi S1 dan S2 atau bisa menggunakan

Surat Keterangan Lulus jika Ijazah belum diterima
•

•

Surat rekomendasi sebanyak 2 buah yang bisa
dikirimkans ecara online oleh yang memberikan
rekomendasi tersebut
Tambahkan hasil IELTS/GRE/TOEFL/GATE/SAT I & II
jika ada namun tidak wajib

Dokumen seperti Ijazah dan transkrip nilai yang
tidak dalam bahasa Inggris harus disertai versi terjemahan
bahasa Inggrisnya yang membutuhkan Jasa Penerjemah
Tersumpah.
Pendaftaran Beasiswa
Proses pendaftaran bisa dimulai dengan
mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online di halaman
berikut (https://app.a-star.edu.sg/sms/applicant/Login.
aspx). Setelah mendaftarkan diri pada halaman tersebut
semua dokumen yang diminta tadi juga harus diunggah
di halaman tersebut. Jadi semua dokumen yang diminta
tadi harus dalam format softcopy (PDF). Hanya pemohon
yang lolos seleksi dan terpilih yang nantinya akan
dihubungi oleh pihak peyedia beasiswa ini. Informasi
akan diberikan kepada pemohon yang terpilih dalam
waktu 2 bulan setelah batas akhir pendaftaran. Setelah
itu pemohon masih harus mengikuti seleksi wawancara.
Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini ada di
https://www.a-star.edu.sg/singa-award/Homepage.aspx.
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Stipendium Hungaricum dari
Pemerintah Hungaria
Mungkin nama Hungaria bukanlah sebuah nama
yang populer sebagai tujuan mahasiswa internasional
untuk melanjutkan studi, namun tidak berarti bahwa
tidak ada beasiswa yang bisa dimanfaatkan untuk kuliah
disana. Program Beasiswa Stipendium Hungaricum
adalah sebuah program beasiswa dari Pemerintah
Hungaria yang ditawarkan bagi mahasiswa internasional
untuk bisa menempuh studi di Hungaria.
Program beasiswa ini dimulai pada tahun 2013 oleh
Pemerintah Hungaria yang menugaskan Tempus Public
Foundation sebagai organisasi pengelolanya. Tujuan
utama dari program ini adalah untuk meningkatkan
jumlah mahasiswa internasional yang menempuh studi
di Hungaria dan sekaligus mendorong pihak penyedia
pendidikan tinggi di Hungaria untuk menarik lebih banyak
lagi mahasiswa internasional. Sampai saat ini ada sekitar
50 pihak sebagai sending partners dari program ini dari
seluruh penjuru dunia.
Program Stipendium Hungaricum ini tersedia
untuk berbagai jenjang studi mulai dari bachelor, one-tier
master, master, doctoral, dan non-degree programmes.
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Beberapa dari program tersebut ada yang tersedia dalam
pilihan full-time dan part-time yang bisa disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing. Pada operiode
2016/2017 sekitar 3000 mahasiswa baru bisa mulai
menempuh studi masing-masing di Hungaria melalui
program Stipendium Hungaricum ini.
Rincian Beasiswa
Sebelum memutuskan untuk menggunakan
bantuan dari sebuah beasiswa akan lebih baik untuk
mengetahui cakupan dari pembiayaan yang didukung
sepenuhnya oleh beasiswa tersebut. Dalam hal
cakupan pembiayaan, Stipendium Hungaricum ini akan
menanggung biaya-biaya berikut ini:
• Biaya kuliah penuh
• Tunjangan bulanan yang terbagi menjadi:
o Program non-degree, master, one-tier
master, dan bachelor akan mendapatan
tunjangan sebesar HUF 40.460 per bulan
sampai masa studi selesai
o Program doctoral akan mendapatkan
tunjangan sebesar HUF 100.000 per bulan
sampai masa studi selesai dengan adanya
kemungkinan penambahan jumlah yang
•

diberikan
Tunjangan akomodasi sebesar HUF 30.000 per
bulan selama masa pemberian beasiswa
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•

Asuransi kesehatan dan berbagai biaya terkait
kesehatan penerima beasiswa secara penuh

Syarat dan Kriteria Beasiswa
Program ini tidak diperbolehkan bagi warga negara
Hungaria termasuk bagi yang memiliki kewarganegaraan
ganda dimana 1 diantaranya adalah Hungaria. Selain itu
jika pemohon adalah penerima Stipendium Hungaricum
dan berniat untuk menempuh studi pada jenjang
atau program yang sama maka tidak bisa mengajuka
permohonan beasiswa ini.
Program Stipendium Hungaricum ini merupakan
sebuah kerja sama antara Ministry of Human Capacities
of Hungary dengan Kementerian yang terkait dengan
pendidikan tinggi dari sending partners atau negaranegara yang mendukung program ini. Sebutan sending
partners mengacu pada fakta bahwa pemohon akan
diizinkan untuk mengikuti seleksi program beasiswa ini
hanya jika dinominasikan oleh pihak yang berwenang dari
negara asal pemohon. Jadi misal pemohon berasal dari
Indonesia maka harus dinominasikan terlebih dahulu oleh
Dirjen Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan karena sesuai dengan ketentuan dari
Tempus Public Foundation bahwa hanya pihak yang
berwenang dalam hal pendidikan tinggi dari negara asal
pemohon yang boleh menominasikan pemohon.
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Adanya pilihan program full-time dan part-time
ternyata menjadikan perbedaan dalam hal sending
partners yang boleh menominasikan dan mengirimkan
wakilnya untuk mengikuti seleksi program ini. Khusus
untuk program full-time peohon dari sending partners
berikut ini boleh dinominasikan:
Algeria, Angola, Argentina, Azerbaijan, Belarus,
Bosnia Herzegovina, Cambodia, China, Colombia,
Ecuador, Egypt, Georgia, Ghana, India, Indonesia,
Iran, Iraq, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea,
Kosovo, Kurdistan, Laos, Lebanon, Macedonia,
Mexico, Moldova, Mongolia, Morocco, Myanmar,
Namibia, Nigeria, Pakistan, Palestine, Philippines,
Russia, Serbia, Syria, Tunisia, Turkey, Turkmenistan,
Ukraine, Uruguay, Vietnam, Yemen.
Selanjutnya
untuk
program
part-time,
hanya sending partners berikut ini saja yang boleh
menominasikan dan mengirimkan peserta:
Belarus, Cambodia, China, Georgia, India, Iran,
Japan, Korea, Laos, Lebanon, Mexico, Mongolia,
Myanmar, Turkey, Vietnam
Kontak Beasiswa
Informasi lebih lengkap mengenai program
Stipendium Hungaricum ini disediakan oleh unit khusus
Stipendium Hungaricum dari Tempus Public Foundation
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melalui:
Website:
http://www.tka.hu/internationalprogrammes/2966/stipendium-hungaricum/
Email: stipendiumhungaricum@tpf.hu
Skype: stipendiumhungaricum
Phone: +36-1-236-5040
Penjelasan mengenai hal-hal yang sering ditanyakan
mengenai program ini tersedia di halaman berikut
(http://www.tka.hu/international-programmes/3491/
frequently-asked-questions#3492). Selain itu jika
memungkinkan bisa mengunjungi langsung kantor dari
Tempus Public Foundation di Hungaria dengan rincian
alamat sebagai berikut:
H-1077 Budapest, Kethly Anna ter 1
Postal address: H-1438 Budapest 70, PO Box 508
Phone: +36-1-237-1300
Fax: +36-1-239-1329
Infoline: +36-1-237-1320
Pastikan sebelum mengunjungi kantor dari
Tempus Public Foundation sudah terlebih dulu mengisi
formulir yang disediakan untuk pengunjung di halaman
berikut
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LScJjhxgfRoqWkT7BDjRSlSKPfKHYZeSnmHrzqUBuGy
vsxnEbA/viewform). Satu hal lagi yang paling penting
adalah pendaftaran dari beasiswa ini yang bisa dilihat di
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halaman berikut ini (http://www.tka.hu/internationalprogrammes/ 3694/application- documents- andselection-procedure).
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StuNed Scholarship Programme
Beasiswa untuk Kuliah di Belanda demi Membangun
Indonesia dengan Sumber Daya Manusia yang Memiliki
Daya Saing Global
Informasi Dasar
Program beasiswa Studeren in Nederland ini adalah
sebuah program bantuan pembiayaan studi di Belanda
dengan tujuan membantu pembangunan Indonesia
melalui peningkatan kualitas sumbar daya manusia
Indonesia. Peningkatan kualitas tersebut bisa dicapai
dengan mengirimkan para pelajar Indonesia untuk kuliah
di Belanda yang nantinya setelah menyelesaikan studi
mereka akan bisa lebih mengembangkan dan embangun
Indonesia.
Penerima StuNed Scholarship Programme
nantinya akan bisa menempuh studi internasional
yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa
pengantarnya dalam master course, short course, atau
tailor made training. Program beasiswa ini merupakan
sebuah kerja sama resmi antara pemerintah Belanda
dengan pemerintah Indonesia yang tercatat dalam Multi
Annual Policy Framework (2014-2017). Program beasiswa
ini memiliki fokus pada pengembangan dan penngkatan
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kapasitas dari individu dan institusi dalam bidang-bidang
berikut ini:
• International Trade, Finance and Economics
• Transport, (Agro)logistics and Infrastructure
• Security and Rule of Law
• Water
• Agro-Food and Horticulture
• Health Management
Program beasiswa StuNed ini tentu memiliki
sasaran yang sesuai dengan tujuan awalnya yaitu
pengembangan serta peningkatan kualitas baik itu dalam
lingkup individu maupun institusi yang menjadi tempat
bekerja para individu tersebut. Selain itu dengan adanya
program beasiswa ini diharapkan hubungan bilateral
antara Indonesia dan Belanda akan semakin kuat serta
efektifitas dari program-program kerja sama antar kedua
negara juga semakin meningkat.
Oleh karena itu program beasiswa StuNed ini
akan lebih mengutamakan para pemohon yang memiliki
kriteria:
• Memilih program studi atau bidang studi yang
sesuai dengan bidang-bidang prioritas dalam
•

kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belanda
Menunjukkan potensi menjadi pemimpin masa
depan dalam berbagai lingkup yang dilihat dari
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prestasi akademis dan karakter kepemimpinan
yang luar biasa melalui pendapaian-pencapaian
baik itu pada skala nasional maupun internasional
Selanjutnya, hal yang perlu diketahui adalah
mengenai paket beasiswa StuNed itu sendiri yang
maksudnya adalah apa saja yang nantinya akan
didapatkan oleh penerima beasiswa ini. Secara singkat
nantinya penerima beasiswa StuNed ini akan diberikan:
• Uang kuliah dengan jumlah maksimal EUR 20.000
untuk satu tahun
• Tunjangan biaya hidup yang diberikan setiap bulan
• Biaya transportasi baik internasional maupun lokal
• Berbagai biaya lain yang diperlukan kaitannya
dengan studi yang diambil di Belanda dengan
beasiswa StuNed
Pilihan Program dari Beasiswa StuNed
Secara keseluruhan beasiswa ini memiliki
beberapa pilihan program yang bisa dipilih sesuai dengan
kebutuhan masing-masing pemohon. Berikut ini adalah
pilihannya:
1. StuNed Master
Program ini diselenggarakan oleh institusi
pendidikan tinggi di Belanda yang skalanya
sudah internasional dengan gelar yang nantinya
akan diperoleh adalah gelar Master. Program
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ini akan berlangsung antara 1 tahun sampai 2
tahun yang gelarnya nanti diakreditasi langsung
oleh NVAO (Nederlands – Vlaamse Accreditatie
Organisatie). Jika berniat mengambil studi pada
program StuNed Master ini maka perhatikan dulu
persyaratan umum yang harus dipenuhi sebagai
berikut:
o Merupakan Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan melalui fotokopi identitas diri
resmi dari Indonesia (KTP atau paspor)
o Pendidikan terakhir yang sudah diselesaikan
minimal S1/D4 dengan IPK 3.00. Hal
tersebut dibuktikan melalui transkrip dan
ijazah terlegalisir dengan tanggal dan tahun
kelulusan tercantum
o Sudah diterima di studi master pada salah
satu institusi pendidikan tinggi Belanda
yang dibuktikan dengan adanya surat
penerimaan resmi (letter of acceptance/
admission letter) dari institusi pendidikan
tinggi yang dituju lengkap dengan masa
awal serta akhir studi dan biaya perkuliahan
yang harus dibayarkan
o Mendapatkan persetujuan dari pimpinan
institusi
jika
sudah
bekerja
yang
dicantumkan pada formulir pendaftaran
o Pernyataan
untuk
mengikuti
dan
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menyelesaikan seluruh perkuliahan selama
masa berlaku beasiswa
o Melampirkan bukti kemampuan bahasa
Inggris melalui IBT TOEFL 80 atau IELTS 6.0
dengan masa berlaku skor tersebut adalah
2 tahun
o Riwayat Hidup terbaru sesuai dengan
format formulir yang sudah disediakan
Program StuNed master ini tentunya
memiliki pilihan studi tertentu yang beberapa
diantaranya memang hanya tersedia pada program
ini. Berikut ini adalah daftar lengkapnya:
o Health Management
Healthcare
Policy,
Innovation
and
Management; Public Health; Management,
Policy-Analysis and Entrepreneurship in
Health and Life Sciences; Health Education
and Promotion; Social and Health
Psychology.
o Transport, (Agro)logistic and Infrastructure
Maritime
Economics
and
Logistics;
Transport, Infrastructure and Logistics;
Maritime Economics and Logistics; Logistics
Management; Operations Management and
Logistics; International Logistics, SCM and
Procurement; Supply Chain Management;
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Environmental and Infrastructure Planning;
Civil Engineering; Urban Management and
Development; Coastal Engineering and
Port Development; Coastal and Marine
Engineering and Management; Urban and
Regional Planning.
o Security and Rule of Law
International Law; International and
European
Law,
Commercial
Law;
International Business Law; International
Trade and Investment Law; International
Business Tax Law; International Human
Rights Law, Arbitration and Business
Law; Global Criminal Law; Law and Digital
Technologies; Intellectual Property Law
and Knowledge Management; International
Human Rights and Criminal Justice;
Gender and Conflict Studies, International
Relations; International Economics.
o Water
Water
Technology;
Water
Supply
Engineering; DDM Water and Coastal
Management; Water and Environment;
International Land and Water Management;
Water Resources Management; Water
Quality Management; Water Science and
Management Land and Water Development
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for Food Security; Sanitary Engineering;
Flood Risk Management;
o Agri-food and Horticulture:
Organic Agriculture; Agricultural Water
Management for Enhanced Land and Water
Productivity; Food and Environmental
Studies; Plant Sciences; Geo-information
Science; Development and Rural Innovation;
Land and Water Development for Food
Security; Integrated River, Lowland and
Coastal Development and Management
Planning - Land and Water Development
o International
Trade,
Finance,
and
Economics Finance - Financial Markets
and Regulation; Finance & Investments;
Finance - Risk Management; International
Economics & Business; Fiscal Economics;
Business Administration: Specialization in
Financial Management; Small Business and
Entrepreneurship.
2. StuNed Short Courses
Program ini adalah program kursus yang
relatif singkat dengan masa berlangsung antara 2
minggu hingga 12 minggu. Meskipun merupakan
kursus, skalanya sudah internasional jadi tidak
perlu dirahukan lagi dari segi kualitasnya. Pada
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akhir program nantinya akan ada sertifikat yang
diberikan kepada para peserta. Berikut adalah
persyaratan umum dari StuNed Short Courses:
o Merupakan Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan melalui fotokopi identitas diri
resmi dari Indonesia (KTP atau paspor)
o Pendidikan terakhir yang sudah diselesaikan
minimal S1/D4 dengan IPK 2.75. Hal
tersebut dibuktikan melalui transkrip dan
ijazah terlegalisir dengan tanggal dan tahun
kelulusan tercantum
o Sudah diterima di studi master pada salah
satu institusi pendidikan tinggi Belanda
yang dibuktikan dengan adanya surat
penerimaan resmi (letter of acceptance/
admission letter) dari institusi pendidikan
tinggi yang dituju lengkap dengan masa
awal serta akhir studi dan biaya perkuliahan
yang harus dibayarkan
o Memiliki pengalaman kerja setelah lulus S1
minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan SK
atau konrak kerja
o Mendapatkan persetujuan dari pimpinan
institusi
jika
sudah
bekerja
yang
dicantumkan pada formulir pendaftaran
o Pernyataan
untuk
mengikuti
dan
menyelesaikan seluruh perkuliahan selama
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masa berlaku beasiswa
o Melampirkan bukti kemampuan bahasa
Inggris melalui IBT TOEFL 68 atau IELTS 5.5
dengan masa berlaku skor tersebut adalah
2 tahun
o Riwayat Hidup terbaru sesuai dengan
format formulir yang sudah disediakan
Selanjutnya berikut ini adalah pilihan
program-program studi yang bisa diambil di
program StuNed Short Courses:
o Health Management
Analyzing Dynamics of HIV and AIDS
Epidemics & Prevention (DYN HIV); Health
Policy and Financing (HP&F); Gender, Rights
and Health (GRH); Health Sector Responses
to HIV - innovations and synergies; Human
Resources Health (HRH)
o Transport, (Agro)logistic and Infrastructure
Water Transport and Distribution; Lost
Harvest & Wasted Food - managing the crop
supply chain for increased food security;
Rural entrepreneurship: Driving innovation
in Agri-food value chains; Port Planning
and Infrastructure Design; Urban Drainage
and Sewerage; Management of Irrigation
Systems; International Port Seminar.
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o Security and Rule of Law
International
Development
Law;
International Tax Law; Governance,
Democratization
and
Public
Policy;
Sustainable Local Economic Development:
Policies for Small and Medium Enterprise
Development; Strengthening research
capacity in post-conflict areas: Increase your
impact through action-oriented research;
Summer School on International Criminal
Law
o Water
Wastewater Treatment Plants Design and
Engineering; Surface Water Treatment;
Resource Oriented Wastewater Treatment
and
Sanitation;
Hazardous
Waste
Management;
Applied
Groundwater
Modelling; Watershed and River Basin
Management.
o Agri-food and Horticulture
Organised farmers as partners in
agribusiness: Optimising the performance
of producers' organisations; integrated
pest management and food safety: The
challenge of combining pesticide use and
ensuring safe food; Practical Management
Course for horticulturists
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o International Trade, Finance, and Economics
The Law and Policy of the World Trade
Organisation; Sustainable Local Economic
Development: Policies for Small and
Medium Enterprise Development (LED);
Effective
Partnership
Management;
Sustainable Tourism Management (STM);
Financing Social Protection.
3. StuNed Tailor Made Training
Pilihan terakhir dari beasiswa StuNed
ini adalah sebuah program yang diadakan
guna meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia pada organisasi atau instansi. Lama
waktu dari program ini biasanya 3 minggu yang
diselenggarakan di pusat pengetahuan keahlian
atau institusi pendidikan tinggi internasional.
Berbagai hal dalam program ini bisa dipilih dan
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau
institusi yang bersangkutan. Program ini diadakan
berkemompok dengan jumlah maksimal peserta
untuk 1 kelompok adalah 20 orang. Tidak ada
gelar apapun yang diberikan dari program ini.
Program ini bisa dilakukan sepenuhnya di Belanda,
sepenuhnya di Indonesia, atau di Belanda dan
di Indonesia. Untuk mengajukan permohonan
program ini sebelumnya organisasi atau instansi
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harus

mengajukan

Training

Outline

dengan

formulir yang bisa diunduh pada bulan Juni dan
batas pengajuannya pada tanggal 1 Oktober
untuk periode 2016. Informasi mengenai program
ini untuk lebih lanjutnya bisa mengirimkan email
ke tmt_stuned@nesoindonesia.or.id
Kontak dan Link Dokumen
Pihak penanggung jawab dan penyelenggara beasiswa
StuNed ini di Indonesia adalah Nuffic Neso Indonesia
yang alamat dan kontaknya meliputi:
Nuffic Neso Indonesia
Menara Jamsostek Lantai 20
Jl. Gatot Subroto No. 38
Jakarta 12710
Kunjungan langsung bisa dilakukan Senin-Jumat,
pk. 09.00 - 16.30 WIB
Telepon
Tel: +62 (0)21 - 5290 2172
Fax: +62 (0)21 - 5290 2173
Facebook (link)
Twitter (link)
YouTube (link)
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Formulir kontak untuk email (link)
info@nesoindonesia.or.id (umum)
joni.zulfikar@nesoindonesia.or.id (StuNed Master)
oktavia.sidharta@nesoindonesia.or.id
(StuNed
Short Courses)
shita.wulandari@nesoindonesia.or.id / iwan.
mawardi@nesoindonesia.or.id (StuNed Tailor
Made Training)
Formulir Pendaftaran StuNed Master (link)
Format CV (link)
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Swedish Institute Study
Scholarships dari Pemerintah
Swedia
Beasiswa Kuliah S2 di Swedia
Satu lagi peluang yang bisa digunakan untuk
menempuh studi lanjutan tingkat S2 atau Master di Eropa
khususnya Swedia yaitu SISS. Program yang bernama
SISS ini adalah the Swedish Institute Study Scholarships
yang memang memberikan bantuan pembiayaan studi
penuh untuk jenjang S2 atau Master bagi para pelajar
internasional dari berbagai negara.
Rincian Beasiswa
Secara garis besar program beasiswa SISS ini
akan menyediakan bantuan pembiayaan penuh yang
mencakup biaya kuliah dan juga biaya hidup bagi sekitar
300 orang penerima beasiswa yang terpilih nantinya.
Hal yang perlu diperhatikan bagi yang ingin mengajukan
permohonan beasiswa ini adalah bahwa sebelumnya
pemohon harus sudah terdaftar dan diterima sebagai
mahasiswa di universitas atau perguruan tinggi di Swedia
sebelum pertengahan bulan Januari dan menyelesaikan
pembayaran uang pendaftaran serta penerimaan
dari masing-masing universitas atau perguruan tinggi
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sebelum pertengahan bulan Februari.
Proses seleksi dari program beasiswa SISS ini
merupakan proses terpisah dan berdiri sendiri serta
tidak berkaitan dengan proses seleksi masuk dari
masing-masing universitas atau perguruan tinggi di
Swedia. Sangat disarankan bagi pemohon beasiswa ini
yang memang sudah diterima di perguruan tinggi atau
universitas di Swedia untuk juga mencari beasiswa atau
bantuan pembiayaan lain karena memang kompetisi dan
persaingan dalam memperoleh beasiswa SISS ini sangat
ketat.
Beasiswa SISS ini dikelola oleh Swedish Institute
atau SI yang merupakan sebuah organisasi dibawah
pengawasan pemerintah Swedia. Tujuan dari SI utamanya
adalah untuk mencari dan memaksimalkan pertumbuhan
dan perkembangan dari para calon pemimpin dunia di
masa depan nantinya. Sumber pendanaannya berasal dari
Kementerian Luar Negeri Swedia (Ministry for Foreign
Affairs of Sweden). Pada intinya penerima beasiswa
ini akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan
dan mengenal budaya Swedia sambil mengembangkan
diri dalam bidang akademik dan dalam lingkup yang
profesional berskala internasional. Pada akhirnya pihak
SI dan Swedia tentunya berharap adanya ikatan dan
hubungan yang harmonis dengan negara-negara asal
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para penerima beasiswa tersebut.
Para pemohon dari beasiswa ini akan disaring
sedemikian rupa guna menemukan para calon pemimpin
yang memang mampu menunjukkan ambisi tinggi dalam
lingkup profesional berskala internasional dan diiringi
dengan kapasitas dalam bidang akademik yang luar biasa.
Jiwa kepemimpinan yang kuat serta kemampuan untuk
memahami dengan jelas bagaimana studinya nanti bisa
berguna di daerah asalnya juga akan diperhatikan untuk
pertimbangan pemberian beasiswa ini. Prioritas bidang
studi dari beasiswa ini adalah hal-hal yang mencakup
gender equality, sustainable development, democracy,
human rights, dan poverty reduction. Kesemuanya itu
adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan dan akan sangat
berguna demi peningkatan kualitas hidup di dunia.
Negara-Negara Asal
Salah satu kriteria atau syarat dari pihak SI
adalah adanya pengelompokkan negara-negara asal
para pemohon beasiswa. Jika pemohon bukan berasal
dari negara-negara yang ada dalam kelompok ini maka
pemohon tidak akan mendapat kesempatan menerima
beasiswa SISS ini.
Secara umum ada 3 kategori berbeda dari negaranegara asal penerima beasiswa ini dengan total sekitar
100 beasiswa akan diberikan di masing-masing kategori.
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Dengan demikian total beasiswa yang diberikan setiap
tahunnya adalah 300 beasiswa sesuai dengan yang sudah
disebutkan tadi. Berikut ini adalah kategori-kategori atau
kelompok-kelompok negara yang boleh mengirimkan
pemohon untuk mengikuti seleksi beasiswa ini:
•

•

•

Kategori 1
Afghanistan, Bangladesh, Bolivia, Burkina-Faso,
Cambodia, Democratic Republic of Congo,
Ethiopia, Kenya, Liberia, mali, Mozambique,
Myanmar, Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan,
Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe
Kategori 2
Brazil, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia,
South Africa, dan Syria
Kategori 3
Kategori ini terdiri dari negara-negara dalam
daftar DAC penerima ODA selain dari yang sudah
termasuk dalam 2 kategori sebelumnya tadi

Meskipun sudah tercantum jelas dari negaranegara asal pemohon yang memungkinkan pemohon
untuk mendapatkan beasiswa SISS ini, ada hal-hal yang
termasuk dalam pengecualian meskipun berasal dari
negara-negara yang sejatinya diberikan beasiswa SISS
ini. Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi pengecualian
tersebut:
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•

•

•

•
•

Pemohon sudah pernah tinggal di Swedia dengan
total akumulasi lama waktu tinggalnya adalah lebih
dar 2 tahu sebelum periodepemberian beasiswa
Pemohon mempunyai izin tinggal permanen di
Swedia atau di negara-neara yang tergabung dala
kawasan Uni Eropa
Pemohon sudah pernah mendapatkan beasiswa
dari SI sebelumnya dengan jenjang yang sama yaitu
S2 atau maste di perguruan tinggi atau universitas
Swedia
Pemohon sudah mempunyai gelar dari universitas
atau perguruan tinggi di Swedia
Pemohon saat ini sedang menempuh studi di
universitas atau perguruan tinggi di Swedia

Selain itu perlu diperhatikan juga bahwa
adanegara-negara yang pemohon dari sana tidak bisa
mengikuti seleksi pemberian beasiswa ini. Negara-negara
tersebut meliputi Albania, Montenegro, Russia, Serbia,
Turkey, Ukraine, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Georgia,
kosovo, Macedonia, dan Moldova.
Cakupan Pembiayaan
Sudah sempat disebutkan tadi bahwa pembiayaan
yang diberikan oleh program beasiswa ini adalah
pembiayaan penuh yang berarti semua biaya akan
ditanggung oleh pihak SI selaku pengelola beasiswa ini.
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Berikut ini adalah rincian pembiayaan yang diberikan
oleh beasiswa ini:
• Uang kuliah penuh
Biaya kuliah akan dibayarkan langsung oleh pihak
SI sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan ke
pihak universitas dan perguruantingi di Swedia
tempat peneria beasiswa menempuh studimnya.
• Tunjangan Hidup
Dalam hal biaya hidup setiap bulan penerima
beasiswa ini akan mendapatkan tunjangan sebesar
SEK 9.000. Perlu diperhatikan bahwa tidak akan
ada tunjangan hidup bagi keluarga dar pemohon
seandainya mengajak keluarga ke Swedia selama
masa studi berlangsung.
• Biaya Transportasi
Khusus bagi penerima beasiswa SISS dari kategori
3 yang merupakan negara-negara dalam daftar
DAC penerima ODA akan mendapatkan biaya
transportasi sebesar SEK 15.000 yang akan
diberikan dalam 1 kali pembayaran saja.
• Biaya Asuransi
Dalam kaitannya dengan biaya asuransi,
sebenarnya penerima tidak perlu membayar
apapun karena memang pihak SI menjamin dan
memberikan asuransi melalui Swedish State
Group Insurance and Personal Insurance. Asuransi
ini akan menanggung jika penerima sakit atau
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mengalami kecelakaan dalam masa studi.
Perlu diperhatikan bahwa beasiswa ini tidak bisa
diperpanjang, dipindah kepenerima lain, atau digunakan
untuk menempuh studi lain lagi selain yang sudah dimulai
dengan beasiswa ini.
Tahapan Seleksi Beasiswa
Dalam proses seleksi untuk pemberian beasiswa
SISS ini dalam garis besarnya ada 2 tahapan saja yang
akan berlangsung. Total waktu untuk 2 tahapan seleksi
tersebut adalah selama kurang lebih 2 bulan saja dari awal
bulan Desember hingga pertengahan bulan Februari.
• Tahap Pertama
Tahap ini berlangsung dari awal bulan Desember
hingga akhir Januari tahun berikutnya. Dalam tahap
ini para pemohon beasiswa harus mendaftarkan
diri masing-masing secara online. Untuk melakukan
pendaftaran secara online pemohon bisa langsung
menuju ke halaman berikut (https://applications.
si.se/LogIn) . Tidak dibutuhkan pengumpulan
apapun dalam tahap 1 ini.
• Tahap Kedua
Selanjutnya adalah tahap kedua yang aka
dilangsungkan mulai awal bulan Februari hingga
akhir bulan Februari. Dalam tahap ini akan ada
dokumen-dokumen yang harus kamu siapkan
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untuk menunjang seleksi pemberian beasiswa ini.
Berikut adalah rincian dari tahap kedua ini yang
harus kamu perhatikan:
o Siapkan motivation letter sesuai dengan
pola atau template yang disediakan oleh
SI. Motivation letter dalam format apapun
selain yang disediakan oleh SI tidak akan
diterima. Pastikan untuk memahami semua
hal berkaitan dengan motivation letter ini
termasuk berbagai pertanyaan yang ada
dalam format yang diberikan SI.
o Siapkan CV dalam bahasa Inggris dan hanya
mengikuti format yang sesuai dengan
standar Eropa. CV harus dalam batas
maksimal 3 halaman dan tidak dalam format
selain yang sesuai standar Eropa.
o Siapkan paling tidak 2 buah referensi sesuai
dengan template atau pola dari SI. Pastikan
referensi yang kamu siapkan sesuai dengan
pengalaman yang sudah kamu dapat dalam
bidang studi yang akan kamu ambil. Ingat
bahwa referensi harus ditanda tangani agar
berlaku resmi.
o Siapkan fotokopi dari paspor yang harus
kamu sertakan dengan dokumen-dokumen
untuk keperluan seleksi ini. Pastikan fro diri
dan bukti kewarganegaraan yang ada sudah
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jelas dan sesuai.
Selanjutnya harus benar-benar dipastikan untuk
semua hal yang diperlukan dalam tahap seleksi ini adalah
yang paling baru, sudah sesuai, dan seperti yang diminta
oleh pihak SI agar tidak ada masalah yang terjadi nantinya.
Kontak dan Informasi
Informasi lebih lanjut seputar beasiswa SISS
ini bisa dipantau di halaman resminya (https://eng.
si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/theswedish-institute-study-scholarships/). Selain itu bisa
juga melakukan kontak dengan pihak SI untuk berbagai
hal yang mungkin kurang jelas melalui kontak yang
terdapat di halaman berikut (https://eng.si.se/about-si/
contact-us/).
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Taiwan ICDF Higher Education
Scholarship Program dari
International Cooperation and
Development Fund
Beasiswa Kuliah S2 dan S3 di
Taiwan
Satu lagi pilihan beasiswa untuk melanjutkan
studi jenjang S2 dan S3 bagi lulusan S1 dari Indonesia
yaitu beasiswa dari International Cooperation and
Development Fund yang bernama Taiwan ICDF Higher
Education Scholarship Program. Beasiswa ini adalah
sebuah beasiswa penuh dan tahunan yang ditawarkan
bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia
untuk melanjutkan studi di Taiwan pada jenjang S2 atau
S3.
Dalam
setiap
periodenya,
beasiswa
ini
mengkhususkan bantuannya bagi para mahasiswa
internasional yang ingin melanjutkan studi pada bidangbidang berikut:
• Tropical Agriculture
• Aquatic Sciences
• Business Administration
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•

Information Technology

•
•
•
•

Human Resource Development
Medicine
Public Health
Teknik (hanya beberapa bidang)
Pihak penyedia beasiswa ini juga sudah melakukan
koordinasi dengan perguruan tinggi – perguruan tinggi
terkemuka di taiwan yang menjadi tempat mahasiswa
internasional dengan beasiswa ini untuk menempuh studi
merka nantinya. Berikut ini adalah daftar dari perguruan
tinggi yang bisa dipilih untuk kuliah di Taiwan dengan
beasiswa ini:
• National Pingtuang University of Science and
Technology
o Ph.D. Program in Tropical Agriculture
o Master Program in Tropical Agriculture
o Undergraduate Program in Tropical
Agriculture
• National Chengchi University
o International Undergraduate Program in
Business Administration
o International
Master
of
Business
Administration
o International
Master’s
Program
in
International Studies in College of
International Affairs
o International
Master
of
Business
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Administration in Technology Management

•

o International
Master
Program
in
Information Systems and Applications
National Taiwan Normal University
o Graduate Institute of International Human
Resource Development
National Yang-Ming University
o Ph. D. Program in International Health
o Master’s Program in International Health
National Taiwan Ocean University
o International
Master’s
Program
in
Aquaculture Technology and Management
National Central University
o International
Master
Program
for
Environment Sustainable Development
Kun Shan University
o International Master Program in Medhanical
Engineering
o Internationa achelor Program in Mechanical
Engineering
National Sun Yat-sen University
o International Master’s Program in Electric
Power Engineering
Yuan Ze University

•

o International Master’s Program in Industrial
Engineering and Management
National Taipei University of Nursing and Health

•

•

•

•

•

•
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Sciences

•

o International Nursing Master of Science
Program
National Taiwan University
o International
Master’s
Program
in
Agricultural Economics
National Cheng Kung University
o International Master Program in Civil
Engineering and Management
Ming Chuan University
o MBA Program of International Business
and Trade
o Undergraduate Program in International
Business and Trade
o Undergraduate Program in Journalism and
Mass Communication
Kaohsiung Medical University
o M. Sc. Program in Tropical Medicine
o Bachelor Program in Medical Laboratory
Science and Biotechnology
Taipei Medical University
o International Master’s Program in Health
Care Administration
Taipei National University of the Arts

•

o International Master of Arts Program in
Cultural and Creative Industries
National Chung Hsing University

•

•

•

•

•
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o International Master Program of Agriculture

•

•

o International
Bachelor
Program
of
Agribusiness
National Chung Cheng Uiversity
o Master in Educational Leadership and
Management Development
I-Shou University
o School of Medicine for International
Students

Cakupan Beasiswa
Beasiswa ini merupakan sebuah beasiswa penuh
jadi bisa dipastikan bahwa segala macam pembiayaan
akan ditanggung oleh pihak pemberi beasiswa yaitu ICDF.
Berikut ini adalah rincial dari pembiayaan yang nantinya
ditanggung oleh beasiswa ini:
• Biaya perkuliahan penuh selama masa studi
• Biaya kredit semester
• Biaya asuransi
• Biaya buku-buku untuk kuliah
• Biaya untuk asrama mahasiswa
• Biaya tiket pesawat PP pada awal dan akhir masa
kuliah
• Tunjangan bulanan sebesar NT$15,000 per
bulan untuk studi S2 dan NT$17,000 per bulan
untuk studi S3 yang mencakup biaya makan dan
keperluan sehari-hari
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Persyaratan Beasiswa
Untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi
penerima beasiswa ini, paling tidak syarat-syarat berikut
ini harus dipenuhi ketika akan mengajukan permohonan
untuk mendapatkan beasiswa ini. Syarat-syaratnya antara
lain:
• Warganegara dari negara-negara yang terdaftar
sebagai penerima beasiswa ini yang diantaranya
adalah Indonesia
• Bukan merupakan warganegara Tiongkok
• Memenuhi persyaratan dari universitas dang
dituju sesuai program yang akan diambil
• Sudah memenuhi persyaratan dalam hal visa
• Tidak sedang menerima bantuan pembiayaan atau
beasiswa dari pihak lain
• Pemohon yang sudah pernah menerima beasiswa
lain dari Taiwan atau Tiongkok harus sudah pulang
ke negara asalnya dahulu minimal selama 1 tahun
untuk bisa mengajukan permohonan beasiswa ini
• Tidak pernah diberhentikan dari penerimaan atau
pemberian beasiswa di taiwan atau Tiongkok jika
sebelumnya sudah pernah menerima beasiswa
Sejalan dengan persyaratan-persyaratan tersebut
dibutuhkan juga berbagai dokumen sebagai pelengkap
syarat untuk mengajukan peohonan beasiswa ini. Berikut
ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan:
573

•

•
•

•
•

•

Formulir pendaftaran online yang sudah dicetak
kemudian ditandatangani oleh pemohon dimana
formulir tersebut bisa diunduh di http://goo.gl/
Uvd8dy
Salinan paspor, akta kelahiran, dan juga kartu
keluarga
Salinan ijazah dan transkrip nilai untuk jenjang studi
sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh Kantor
Perwakilan Taiwan di negara asal (http://www.roctaiwan.org/public/Attachment/612818221971.
pdf) yang jika tidak dalam bahasa Tiongkok
maka wajib diterjemahkan menggunakan jasa
penerjemah tersumpah
Surat keterangan kesehatan sesuai formulir yang
disediakan pihak ICDF di http://goo.gl/9MH5OO
Surat rekomendasi sebanyak 2 buah yang
sudah ditandatangani oleh pembuat surat dan
dimasukkan ke dalam satu amplop tertutup
Salinan dokumen-dokumen untuk pendaftaran
ke universitas yang dipilih misalkan formulir
pendaftaran, salinan biaya pendaftaran, surat
bukti penerimaan universitas, dll

Prosedur Pendaftaran
Setelah persyaratannya terpenuhi dan seua
dokumen yang diperlukannsuda siap, dokumen-dokumen
tersebut harus dikirimkan ke:
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Taipei Economic and Trade Office (TETO)
Gedung Artha Graha, Lantai 17
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Pihak Kantor Perwakilan Taiwan di masingmasingnegara kemudian akan menyortir dokumen yang
dikirimkan tersebut berdasarkan kriteria dari beasiswa
itu sendiri. Hasil seleksi dari Kantor PerwakilanTaiwan
kemudian akan diserahkan ke ICDF tidak lebih dari
tanggal 31 Maret untuk setiap periodenya. Seleksi tahap
selanjutnya akan dilakukan oleh pihak gabungan antara
komite akademi universitas dan pihak ICDF. Penilaian
dalam seleksi tahap kedua ini akan didasarkanpada
kriteria yang dibutuhkan dari masing-masing unversitas.
Selanjutnya pengumuman penerima beasiswa
akan diumumkan oleh ICDF dalam bentuk ebuah surat
penerimaan yang diberikan oleh masing-masing Kantor
Perwakilan Taiwan maksimal pada tanggal 30 Juni untuk
setiap periodenya. Informasi lebih lanjut mengenai
beasiswa ini bisa didapatkan dengan mengirimkan email
ke beasiswa@teto.or.id
Taught MA Scholarship Fund dari the University of Kent,
Paris
Kampus the University of Kent cabang kota Paris
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menawarkan sebuah program bantuan pembiayaan
sebesar GBP 25,000 yang tentunya bisa digunakan untuk
menempuh studi MA di University of Kent cabang Paris
yang merupakan School of Arts and Culture. Program
yang bernama Taught MA Scholarship Fund ini tentu saja
sangat sayang jika dilewatkan begitu saja khususnya bagi
pembur gelar MA di luar negeri.
Persyaratan Beasiswa
Program dari School of Arts and Culture sebagai
cabang dari University of Kent ini merupakan sebuah
beasiswa yang tentu memiliki persyaratan bagi para
pemohon yang mendaftarkan diri dan berharap
mendapatkan beasiswa ini nantinya. Berikut ini adalah
persyaratan yang wajib dipenuhi:
• Pemohon harus sudah mendapatkan offer letter
untuk menempuh studi pada program MA di
University of Kent cabang Paris yang bisa juga
program tersebut tidak sepenuhnya di Paris
namun dibagi dengan Canterbury
• Pemohon berniat untuk menempuh studi full-time
• Pemohon dari wilayah manapun boleh mengajukan
permohonan beasiswa ini
• Pemohon sudah memiliki gelar S1 sebelum mulai
menempuh studi di University of Kent cabang
Paris dan memiliki nilai yang baik
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Pendaftaran Beasiswa
Selanjutnya hal yang perlu diketahui adalah
pendaftaran untuk program ini agar pemohon bisa
dipertimbangkan dalam mengikuti seleksi hingga
nantinya diterima pada program ini. Cara pendaftarannya
adalah:
• Pemohon harus sudah menerima offer letter baik
conditional maupun unconditional dari University
of Kent cabang Paris
• Pemohon menyiapkan motivation letter dengan
jumlah kata maksimal adalah 500 kata yang
isinya harus jelas mengenai alasan memilih
untuk menempuh studi di University of Kent
cabang Paris dan alasan mengajukan beasiswa
ini serta bagaimana studi yang akan diambil bsia
mendukung rencana jangka panjang pemohon
• Motivation
letter
yang
dimaksud
harus
disimpan
dengan
format
nama
“namadepanNAMABELAKANG_nomor
pendaftaran_letter of motivation” contohnya
“joniMUNGIL_123456789_letter of motivation”
• Selnjutnya dokumen yang disyaratkan tersebut
harus dikirimkan ke Academic Director of Paris
Programmes dan dikirimkan melalui email
ke paris@kent.ac.uk dengan mencantumkan
Subject “Scholarship application Nama depan
NAMA BELAKANG nomor pendaftaran” contoh
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“Scholarship application Joni MUNGIL 123456789”
•

Pastikan tidak melewati deadline pengajuan
permohonan

Informasi mengenai beasiswa ini bisa dilihat
di
https://www.kent.ac.uk/scholarships/search/
FNADUKPARI02 dan informasi untuk University of Kent
bisa dilihat di https://www.kent.ac.uk/.
Sekilas University of Kent
Kampus ini dulunya bernama University of Kent
at Canterbury dan lokasinya d Kent, Inggris. Didirikan
pada tahun 1965, kampus ini merupakan anggota
atau termasuk dala kelompok Santander Network
of European Universities yang sangat mendukung
perkembangan serta pengembangan sosial dan ekonomi.
Saat ini University of Kent memiliki beberapa kampus
yang lokasinya ada di Canterbury (Inggris), Paris, Roma,
Athena, Brussels, dan juga Medway serta Tonbridge yang
juga masih di kawasan Kent, Inggris.
Pada tahun 2014 kampus ini berada dalam
peringkat 80 pada daftar Times Higher Education World
University Rangkings. Pada tahun yang sama kampus
ini ada dalam peringkat 20 di Inggris. Pada tahun 2013
hampir 28.000 mahasiswa mendaftarkan diri ke kampus
ini melalui sistem UCAS dan total 5.190 lolos seleksi
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untuk menjadi mahasiswa di kampus ini.
Teacher Training Program dari Monbukagakusho
Selain memberikan kesempatan bagi para pelajar
dan mahasiswa internasional untuk bisa melanjutkan
studi mereka di Jepang melalui beasiswa yang ditawarkan
pemerintahnya, Jepang juga menawarkan program
khusus untuk para guru termasuk dari Indonesia.
Program yang bernama Teacher Training Program dari
Monbukagakusho ini adalah satu program yang diadakan
untuk meningkatkan kualitas pengajaran dari para guru
dalam bidang-bidang pengajaran masing-masing. Dengan
adanya peningkatan kualitas dari para guru tersebut
maka diharapkan bahwa kualitas dari para siswa yang
nantinya menjadi murid para guru tersebut juga akan
meningkat.
Program ini ditargetkan untuk para guru dalam
lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA/
sederajat. Nantinya dalam Teacher Training Program
ini para guru akan diberikan pelatihan-pelatihan cara
mengajar, perencanaan belajar-mengajar, dan berbagai
hal lain yang intinya agar bisa membuat kegiatan belajarmengajar tersebut efektif dan menarik bagi siswasiswanya. Ketika kegiatan belajar-mengajar menjadi
enarik maka siswa akan lebih tertarik dan serius dalam
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mengikuti pelajaran dan pasti pemahaman mereka akan
materi yang disampaikan akan lebih baik.
Rincian Program
Program dengan nama Teacher Training Program
dari Monbukagakusho ini pada dasarnya adalah sebuah
program tanpa gelar atau non-gelar yang masa studinya
nanti berlangsung selama total 1 tahun 6 bulan. Selama
masa studi tersebut sudah termasuk juga masa untuk
belajar bahasa Jepang selama 6 bulan jadi bisa dibilang
untuk program utamanya sendiri berlangsung selama 1
tahun.
Dalam program ini diberikan berbagai fasilitas atau
keuntungan bagi guru-guru yang mengikutinya. Fasilitas
dan keuntungan yang dimaksud antara lain adalah:
• Tidak ada ikatan dinas dari program ini
• Biaya tiket pesawat kelas ekonomi untuk berangkat
ke Jepang (Tokyo/Osaka) dan pulang ke Indonesia
(Jakarta)
• Biaya penuh dalam hal pendidikan dan pelatihan
termasuk juga biaya pembuatan visa
• Tunjangan hidup sebesar 143.000 Yen setiap bulan
dan akan diberikan pada akhir bulan selama masa
•
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program berlangsung
Asrama sebagai tempat tinggal selama mengikuti
program namun pembiayaan diatur dan

ditanggung sendiri
Program ini tentu memiliki pilihan tersendiri untuk
lokasi pelatihannya dan juga bidang atau program studi
yang bisa diambil. Untuk menentukan pilihan tersebut
bisa dengan menuju ke halaman berikut:
• Daerah Hokkaido sampai dengan Chubu (http://
goo.gl/yjQGMS)
• Daerah Kinki sampai dengan Okinawa (http://goo.
gl/Epssg6)
Persyaratan Program
Untuk mencapai kandidat akhir penerima program
ini tentu dibutuhkan seleksi yang dalam seleksi tersebut
tentu membutuhkan syarat-syarat tertentu agar bisa
dipastikan bahwa memang peserta yang mengikuti
seleksi dan nantinya diberikan program ini sudah sesuai
dengan target dari program ini. Oleh karena itu jika ingin
mengikuti program ini, pastikan bahwa syarat-syarat
yang ada sudah dipenuhi, diantaranya:
• Seorang guru dengan dedikasi tinggi pada
bidangnya
• Sudah menempuh pendidikan jenjang S1 atau D4
• Seorang guru yang sedang aktif pada lembaga
pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, dan yang
sederajat diantaranya Madrasah, SMK, serta juga
SLB
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•
•
•

•

•

Sudah mengajar dalam waktu lebih dari 5 tahun
pada tanggal 1 April
Usia maksimal adalah 35 tahun pada tanggal 1
April
Semua bidang bisa dipilih dalam pelatihan ini
kecuali Bahasa Arab, Perhotelan, Bahasa Daerah,
Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan PKN
Sehat jasmani dan rohani dan khusus untuk wanita
tidak diperkenankan mengajukan permohonan
ketika sedang hamil
Bersedia untuk belajar bahasa Jepang terlebih
dahulu untuk memudahkan proses pelatihan di
Jepang

Melengkapi syarat-syarata tersebut dibutuhkan
juga berbagai dokumen yang menjadi penanda dan bukti
dari pemohon dalam berbagai hal mencakup identitas diri
misalnya. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam
mengajukan permohonan untuk program ini antara lain:
• Formulir pendaftaran (http://www.id.emb-japan.
go.jp/sch_tt_form2016.docx) yang harus diisi
dan dilengkapi dalam bahasa Inggris atau bahasa
Jepang
• Pasfoto untuk ditempelkan pada formulir
pendaftaran dengan ketentuan untuk fotonya ada
pada formulir pendaftaran
• Salinan atau copy ijazah dan transkrip dari
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jenjang studi terakhir lengkap dengan legalisir

•

•

yang jika tertulis dalam bahasa Indonesia harus
diterjemahkan dalam bahasa Jepang atau bahasa
Inggris menggunakan jasa penerjemah tersumpah
Surat keterangan dari tempat mengajar yang
menerangkan bahwa pemohon adalah pengajar
aktif dan dilengkapi dengan keterangan lama
mengajar dimana tidak harus satu kesatuan
asalkan totalnya 5 tahun (http://www.id.embjapan.go.jp/sch_tt_cth2016.docx)
Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah mengenai
pribadi pemohon dan ditulis dalam bahasa
Inggris
(http://www.id.emb-japan.go.jp/sch_tt_
surat2016.doc)

Semua persyaratan dokumen yang harus ditulis
hanya boleh menggunakan bahasa Jepang atau bahasa
Inggris dengan jumlah masing-masing dibuat dalam 3
rangkap yang dicetak dalam kertas ukuran A4.
Prosedur Pendaftaran Program
Setelah semua hal yang menjadi persyaratan
termasuk dokumen sudah lengkap, maka yang harus
dipahami selanjutnya adalah prosedur pendaftaran dari
program itu sendiri. Berikut ini adalah rincian prosedur
untuk mendaftarkan diri dalam program ini:
• Dalam setiap periode atau tahun diberikannya
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program ini, pendaftaran dibuka mulai bukan

•

Desember hingga Januari untuk keberangkatan
pada bulan Oktober, jadi harus dipastikan semua
persyaratan bisa terpenuhi sebelum batas akhir
yang ditentukan tersebut
Semua persyaratan dokumen yang dibutuhkan
wajib
dikumpulkan
paling
lambat
pada
pertengahan bulan Januari dengan kode “Teacher
Training Tahun/Periode” wajib dituliskan sebelum
diserahkan ke:

Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
Jalan M. H. Thamrin 24
Jakarta 10350
Setelah prosedur tersebut diikuti maka hanya
harus menunggu pengumuman hasil seleksi berkas yang
akan diberikan pada awal bulan Februari di website
resmi Kedutaan Besar Jepang (http://www.id.emb-japan.
go.jp/). Peserta atau pemohon yang lolos dalam seleksi
berkas harus mengikuti seleksi ujian tertulis bahasa
Inggris kecuali guru bahasa Jepang tentu akan mengikuti
ujian bahasa Jepang. Ujian tulis untuk program ini
diadakan di Makassar, Denpasar, Medan, Surabaya, dan
Jakarta. Setelah itu proses seleksi dilanjutkan dengan
seleksi wawancara di jakarta. Selanjutnya para peserta
atau pemohon yang sudah lolos seleksi wawancara akan
direkomendasikan ke pihak Monbukagakusho untuk
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kemudian penjadi penerima program ini. Hasil akhir dari
seleksi ini akan diumumkan pada bulan Agustus.
Kontak dan Informasi
Jika menginginkan informasi lebih lenjut mengenai
program ini bisa mengirimkan email ke beasiswa@
dj.mofa.go.jp atau dengan mengunjungi website resmi
dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia (http://www.
id.emb-japan.go.jp/).
The Environmental Fellows Program dari Harvard
University Center for the Environment
Harvard University selalu masuk dalam daftar
5 universitas terbaik dunia. Tentu saja menjadi impian
besar bagi banyak sekali pelajar baik di Amerika Serikat
maupun di luar Amerika Serikat termasuk Indonesia
untuk bisa melanjutkan studi disana. Kesempatan untuk
mendapatkan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa
Indonesia untuk memperoleh beasiswa di Harvard
University sangat terbuka lebar, oleh karena itu maka
bagi calon penerima beasiswa lebih baik pro-aktif untuk
mencari informasi tentang beasiswa tersebut.
Salah satunya beasiswa dari yang disediakan
oleh Harvard University yaitu dari Harvard University
Center for the Environment adalah sebuah program
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yang bernama The Environmental Fellows Program.
Tujuan dari diadakannya program ini untuk adalah
memberikan kesempatan bagi para peraih gelar doktor
baru untuk menggunakan dan mengembangkan sumber
daya luar biasa yang terdapat pada Harvard dalam
mengatasi masalah lingkunganyang kompleks. Nantinya
para penerima beasiswa akan bekerja selama 2 (dua)
tahun dengan anggota Harvard University lainnya pada
setiap sekolah atau departemen guna menghasilkan
pengetahuan baru dan memperkuat koneksi di seluruh
disiplin ilmu akademik universitas.
Selain pengalaman kerja yang telah disebutkan
di atas, para penerima beasiswa juga akan mendapat
berbagai keuntungan sebagai berikut:
1. Gaji sejumlah $ 62.000 per tahun
2. Asuransi kesehatan karyawan
3. Penggantian biaya perjalanan sampai dengan $
2.500
4. Tunjangan perjalanan dan biaya profesional
lainnya sejumlah $ 2.500
Harvard University sendiri juga telah merencanakan
akan memberikan penghargaan enam penerima beasiswa
lingkungan tersebut pada tahun 2016. Mereka akan
mengikuti program ko-kurikuler yang berguna untuk
mengenal satu sama lain dan pekerjaan masing-masing.
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Selain itu, para penerima beasiswa juga berkesempatan
untuk menghadiri makan malam bersama dengan rekanrekan mereka, anggota fakultas, dan para tamu yang
diadakan setiap 2 minggu sekali.
Persyaratan Beasiswa
Hal-hal yang menjadi persyaratan untuk mengikuti
The Enviromental Fellows Program oleh Harvard
University Center for the Environment antara lain:
1. Peserta sudah harus mendapatkan gelar doktor
mereka antara bulan Mei 2012 dan Agustus 2016
(disertasi sudah harus diajukan sebelum bulan
September 2015)
2. Peserta dengan gelar doktor atau setara dalam
bidang apapun dapat memenuhi syarat. Mereka
juga dapat mengusulkan proyek-proyek penelitian
dalam setiap bidang ilmu. Untuk pelamar tanpa
gelar PhD dapat mendaftar apabila mereka telah
belajar pada bidang ilmu dimana PhD bukan jenis
gelar terbatas. Seluruh peserta yang berhasil lolos
seleksi harus dapat menunjukan pengalaman
melakukan riset ilmiah
3. Setiap penerima beasiswa harus menjaga
komitmen pada satu atau lebih anggota fakultas
harvard dalam melayani sebagai mentor dan
menyediakan kantor atau ruang lab selama masa
2 tahun beasiswa
4. Harvard University sangat mendorong agar
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perempuan dan kaum minoritas mendaftar dalam
program ini, karena harvard merupakan aksi
kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama
5. Warganegara yang berasal dari luar (termasuk
Indonesia) memenuhi syarat untuk mengikuti
beasiswa ini, walaupun studi di Harvard umumnya
mengharuskan pelamar untuk mahir dalam bahasa
Inggris
6. Para penerima beasiswa diharapkan siap untuk
berkomitmen bekerja di Harvard selama 2 (dua)
tahun penuh. Beasiswa ini akan memerlukan izin
tinggal di wilayah Cambridge dan untuk setiap
perjalanan lapangan harus dijadwalkan saat musim
panas atau reses Januari
Kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk
mengajukan pendaftaran program ini adalah sebagai
berikut:
1. Curriculum vitae dan sudah termasuk daftar
publikasi di dalamnya
2. Proposal riset maksimal 5 (lima) halaman dimana
referensi dihitung secara terpisah. Pada proposal,
pelamar wajib menjelaskan alasan mengapa
mengajukan Program Fellowship di Harvard
3. 3 (tiga) contoh kaya tulis atau publikasi
4. 3 (tiga) Surat Referensi , dimana salah satunya
ditulis oleh pembimbing disertai dari pemohon
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5. 1 (satu) Letter of Support dari host pelamar
yang berkomitmen untuk menjadi mentor dan
menjelaskan komitmennya pada penelitian yang
diusulkan. Termasuk juga penyediaan ruang lab.
Atau kantor serta komitmen kaeuangan.
Untuk pendaftaran, diharapkan pihak referee
(pemberi rekomendasi) dan host mengirimkan Surat
Referensi dan Dukungan yang dilampirkan dalam format
PDF atau Word dan dikirimkan via email ditujukan kepada
Jean Gauthier: enviromental_fellows@harvard.edu
nantinya pihak center akan menginformasikan kepada
pelamar untuk penerimaan pendaftaran tersebut. Untuk
informasi lebih detail dan pertanyaan mengenai teknis
pendaftaran dapat langsung menghubungi telepon. 617495-0368 atau melalui email jean_gauthier@harvard.
edu.
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The Global Study Awards
Program beasiswa yang bernama Global Study
Awards ini adalah sebuah bentuk kerja sama antara
beberapa pihak yaitu British Council, ISIC Association,
IELTS, dan StudyPortal. Program beasiswa ini bisa
dimanfaatkan siapa saja dari negara manapun yang
memang berniat melanjutkan studi pendidikan tinggi di
luar negeri. Jadi asalkan memang studi yang akan diambil
tersebut di luar negeri sudah bisa dipastikan adanya
kesempatan untuk menggnakan program ini untuk
bantuan pembiayaan studinya.
Jenjang studi yang diambil tidak terbatas karena
bisa digunakan untuk studi jenjang sarjana ataupun
master. Program Global Study Awards ini menyediakan
bantuan pembiayaan untuk keperluan pendidikan tinggi
hingga jumlah maksimal GBP10.000 untuk masingmasing penerima program beasiswa ini nantinya. Biaya
yang disediakan oleh program ini nantinya akan langsung
dibayarkan ke pihak universitas atau perguruan tinggi
dimana penerima mengambil studinya.
Jika ternyata biaya studi yang harus dibayarkan
tidak sampai sebesar GBP10.000 maka sisa dari uang
tersebut bisa digunakan untuk biaya keperluan hidup
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selama maksimal 52 minggu sejak penerima terdaftar
secara resmi sebagai mahasiswa di universitas atau
perguruan tinggi yang dituju. Hal ini tentu sangat
membantu dalam hal pembiayaan dari penerima program
beasiswa tersebut.
Persyaratan Beasiswa
Seperti halnya beasiswa-beasiswa lain, program
beasiswa ini juga memiliki persyaratannya sendiri yang
wajib dipenuhi oleh pemohon jika berniat mengajukan
diri untuk beasiswa ini. Berikut ini adalah hal-hal yang
menjadi syarat untuk program beasiswa Global Study
Awards ini:
• Usia minimal 18 tahun
• Mengikuti tes TOEFL di pusat British Council
dan mempunyai salinan resmi dari Tes Report
Form (TRF) yang dikeluarkan secara resmi oleh
British Council dan berlaku dalam kurun waktu 2
tahun (mencakup masa pendaftaran dan seleksi
beasiswa)
• Memiliki International Student Identity Card (ISIC)
atau International Youth Travel Card (IYTC) yang
masih aktif ketika mengajukan permohonan
• Akan mengikuti studi jenjang sarjana atau master
•

di luar negeri
Menunjukkan Letter of Acceptance (LoA) dari
universitas atau perguruan tinggi tujuan
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•

Menuliskan cerita pengalaman singkat dalam

menjalani studi sebelumnya di http://www.stexx.
eu/
Pendaftaran Beasiswa
Setelah memastikan diri bahwa semua syarat yang
sudah disebutkan tadi bisa dipenuhi, proses selanjutnya
adalah tentu pendaftaran untuk program Global Study
Awards ini. Program Global Study Awards tersedia
dalam 2 tahap atau gelombang yang pemdaftarannya
diperkirakan berlangsung atau dibuka dari Juli hingga
Desember untuk tahap 1 dan dari Januari hingga Juni
untuk tahap 2.
Pendaftaran untuk program beasiswa ini bisa
dimulai dengan menuju ke http://www.mastersportal.eu/
pages/the-global-study-awards/. Dalam proses seleksi
dan akhirnya pemberian beasiswa ini ada beberapa
pertimbangan yang digunakan tim penyeleksi. Komitmen
yang kuat dalam mengembangkan karir, minat serius
dalam meningkatkan pemahaman antar budaya, bakat
dan potensi untuk bisa berkontribusi pada masyarakat
adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan tersebut
dalam mencari kandidat penerima beasiswa ini pada
akhirnya.
Tim seleksi akan bekerja sangat keras dalam
memastikan bahwa nantinya penerima beasiswa ini
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adalah benar-benar yang pantas diberikan beasiswa
Global Study Awards ini. Kandidat-kandidat yang
berpotensi akan dipanggil dalam wawancara secara
pribadi. Pada akhirnya maksimal 3 bulan setelah batas
waktu pendaftaran berakhir penerima beasiswa ini akan
diumumkan. Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi
halaman berikut ini (https://www.isic.org/the-globalstudy-awards-expand-your-horizons/).
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The Okazaki Kaheita International
Scholarship Foundation
Kesempatan beasiswa ke negeri Sakura lagilagi tersedia yang kali ini datang dari Yayasan Okazaki
Kaheita yang bertajuk The Okazaki Kaheita International
Scholarship Foundation. Beasiswa ini dapat digunakan
untuk melanjutkan kuliah S2 di perguruan tinggi Jepang.
Yayasan Okazaki Kaheita didirikan pada tahun
1990 untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia dan
pengembangan sumber daya manusia dari negara-negara
di Asia. Diharapkan dengan adanya beasiswa tersebut,
terjalin persahabatan antara Jepang dengan negaranegara di Asia dan mampu mengembangkan individuindividu berbakat dari negara-negara tersebut.
Pemohon untuk program beasiswa ini harus
berasal dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh yayasan,
yaitu:
1. Universitas Indonesia (UI)
2. Universitas Gadjah Mada (UGM)
3. Institute Pertanian Bogor (IPB)
4. Institute Teknologi Bandung (ITB)
Para pemohon yang berminat harus mendaftarkan

594

diri melalui universitas tersebut dan tidak dapat
mendaftarkan diri secara individu langsung ke yayasan
penyedia program beasiswa ini.
Masa pemberian beasiswa ini adalah tiga tahun,
yang didalamnya meliputi satu tahun belajar bahasa
Jepang pada Institut Bahasa Jepang yang ditentukan
juga oleh pihak yayasan atau satu tahun auditing program
pascasarjana dan dua tahun studi S2.
Cakupan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi cakupan
dari program beasiswa dari Yayasan Okazaki Kaheita:
1. Besaran Beasiswa
- Penerima beasiswa : 120.000 Yen per bulan
- Auditor dari program S2 atau selama
pembelajaran bahasa Jepang : 100.000 Yen per
bulan
2. Biaya Perkuliahan
- Yayasan akan meng-cover seluruh uang masuk
dan perkuliahan peserta (rata-rata 700.000 Yen
per tahun)
- Yayasan akan menanggung uang ujian dan
biaya terkait lainnya
-

Yayasan akan menanggung kursus bahasa yang
dilaksanakan oleh peserta yang belum dapat
berbahasa Jepang sebelum kedatangannya ke
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Jepang (kursus diadakan selama 6 bulan)
3. Tunjangan
- Tunjangan awal saat pertama kali datang di
Jepang sebesar 100.000 Yen
4. Biaya transportasi
- Tiket pesawat PP Indonesia – Jepang pada awal
dan akhir masa beasiswa
- Tiket pesawat PP Indonesia – Jepang
yang diberikan satu kali pada tahun kedua
penerimaan beasiswa untuk mengunjungi
negara asal
5. Tempat tinggal
Yayasan akan menyediakan satu ruangan asrama
gratis pada masing-masing penerima beasiswa
yang berlokasi di Yokohama atau Osaka
6. Biaya perjalanan dari tempat tinggal ke universitas
tempat studi sejumlah 200.000 Yen per tahun
7. Biaya lainnya
- Konseling
- Perjalanan di Jepang yang meliputi:
a. Tahun pertama perjalanan ke Okayama
b. Tahun kedua perjalanan ke Kyoto dan Nara
serta ski di Hokkaido
c. Tahun ketiga perjalanan bebas pasa salah
-
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satu tempat di Jepang
Biaya kesehatan (Asuransi Kesehatan) yang
akan ditanggung sejumlah 70%, sisanya

sebanyak 30% ditanggung oleh masing-masing
penerima beasiswa
Persyaratan Beasiswa
Persyaratan untuk mengikuti beasiswa S2 di
Jepang dari The Okazaki Kaheita International Scholarship
adalah sebagai berikut:
1. Merupakan warga negara Indonesia
2. Lahir setelah 2 April 1992
3. Telah lulus dari Universitas yang ditunjuk di atas
sebelum tanggal 31 Maret 2017 dan mendapatkan
surat rekomendasi dari professor.
4. Program studi yang dipilih harus linear dengan
program studi saat studi S1 sebelumnya
5. Mampu memahami mata kuliah yang akan
diajarkan dalam bahasa Jepang atau Inggris.
Pelamar yang belum bisa bahasa Jepang, dapat
mengikuti kursus bahasa Jepang selama 6 bulan
sebelum kedatangan ke Jepang (biaya kursus
ditanggung oleh yayasan). Namun setiap tahunnya,
pelamar harus mengikuti ujian bahasa Jepang
yang diadakan oleh Japan Foundation
6. Bersedia untuk tinggal di asrama yang telah
disediakan
7. Dapat berangkat ke Jepang tanpa orangtua atau
keluarga selama masa studi terutama pada tahun
pertama program. Setelah satu tahun, penerima
beasiswa diperbolehkan tinggal bersama keluarga
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selama di Jepang, namun pihak yayasan tidak
menyediakan tunjangan untuk keluarga
Berkas dokumen yang dibutuhkan:
1. Salinan remsi transkrip nilai
2. Salinan resmi ijazah S1
3. Sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter
dan ditulis dalam bahasa Inggris
4. Surat rekomendasi dari profesor mengenai hasil
akademi, kepribadian, dan prospek masa depan
dari peserta
Seluruh berkas dokumen di atas dapat diserahkan
melalui universitas yang telah ditunjuk oleh pihak yayasan
(seperti yang telah ditulis di atas) dan harus diterima oleh
pihak yayasan sebelum akhir bulan Maret. Selain berkas
dokumen di atas, pemohon juga harus mengisi Formulir
Pendaftaran Beasiswa yang didistribusikan pada kontak
masing-masing universitas di atas. Pengumunan hasil
seleksi akan diinformasikan pada tanggal pertengahan
bulan April. Seleksi tahap kedua akan diadakan pada
bulan Mei di Jakarta.
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The Schwarzman Scholars
dari Stephen A. Schwarzman
(Blackstore)
Beasiswa Kuliah S2 di Tsinghua
University
Setiap tahunnya sejumlah hingga 200 orang akan
diberikan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan
beasiswa ini sebagai para calon pemimpin dunia untuk
generasi yang akan datang. Untuk periode kali ini, program
penghargaan beasiswa ini akan dimulai pada musim
panas tahun 2017 dengan 125 peserta dan akan terus
dimaksimalkan hingga mencapai 200 peserta. Seleksi
para pemohon penghargaan beasiswa ini dilakukan
tidak hanya berdasarkan dari prestasi dan kemampuan
dalam bidang pendidikan saja melainkan juga berbagai
kemampuan lain seperti jiwa kepemimpinan, semangat
entrepeneur, serta juga semangat untuk mengerti dan
memahami berbagai budaya, sudut pandang, dan posisiposisi lain dalam kehidupan. Program beasiswa ini khusus
ditujukan bagi siapapun yang sudah menyelesaikan studi
jenjang S1 sebelumnya dan juga ahir menggunakan
bahasa Inggris.
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Program beasiswa The Schwarzman Scholars ini
memang terbilang baru yang didirikan oleh Stephen
A. Schwarzman yang merupakan pemimpin, CEO, dan
juga CO-Founder dari Blackstore. Program beasiswa
ini dibuat untuk menyiapkan generasi penerus dunia
yang memang terbaik dari yang lain. Program beasiswa
ini menawarkan studi jenjang S2 dengan 3 bidang ilmu
yang bisa dipilih yaitu International Studies, Economics
and Business, dan juga Public Policy. Meskipun nantinya
kuliah dilangsungkan di Schwarzman College, Tsinghua
University yang terletak di Beijing, China, namun bahasa
pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris yang
mengharuskan penerima beasiswa ini untuk menguasai
bahasa Inggris. Penerima beasiswa ini akan mendapatkan
kesempatan mengikuti pendidikan selama 1 tahun.
Dari total 125 kuota yang diediakan untuk
program beasiswa ini, 35% dibebaskan untuk pemohon
dari berbagai negara termasuk Indonesia sedangkan
sisanya khusus untuk pemohon dari Amerika Serikat dan
Tiongkok. Biaya-biaya yang ditanggung dalam beasiswa
ini mencakup biaya kuliah, biaya asrama, biaya transport
ke dan dari Beijing, biaya studi tour, biaya buku, asuransi
kesehatan, uang saku USD3.500, serta paket laptop dan
smartphone dari Lenovo.
Persyaratan yang Harus Dipenuhi
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•

•
•

Sudah lulus studi jenjang S1 dari universitas atau
perguruan tinggi yang terakreditasi dalam jurusan
apapun atau akan selesai studi S1 paling lambat
pada tanggal 1 Agustus 2017
Usia minimal adalah 18 tahun dan maksimal belum
mencapai 29 tahun pada tanggal 1 Agustus 2017
Mampu menggunakan bahasa Inggris yang
dibuktikan dengan skor TOEFL PBT 600, TOEFL iBT
100, atau IELTS 7

Dokumen yang Diperlukan untuk Pengajuan
Permohonan
• Formulir pendaftaran yang sudah dilengkapi
secara online
• Salinan ijazah dan juga transkrip lengkap dengan
terjemahan resmi ke dalam bahasa Inggris jika
bahasa aslinya memang bukan bahasa Inggris
• Surat rekomendasi sebanyak 4 buah
• Video selama 1 menit dengan ukuran kurang dari
20 MB tentang pengenalan diri
• Personal statement maksimal 750 kata
• Leadership essay maksimal 750 kata
• Current affairs essay maksimal 500 kata
• Resume atau CV
•

Sertifikat skor TOEFL atau IELTS sesuai yang
dipersyaratkan skornya
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Proses Pendaftaran
Pendaftaran bisa mulai dilakukan dengan membuat
akun resmi di halaman web Schwarzman Scholars yaitu
https://schwarzmantsinghua.hobsonsradius.com/ssc/
aform/GfEG1287k03m0x6702at.ssc?_ga=1.61760879.
25226887.1461306485. Setelah membuat akun maka
pemohon bisa melengkapi formulir yang disdiakan serta
kemudian melampirkan dokumen-dokumen yang diminta
dalam pket pendaftaran. Pendaftaran dan pengajuan
permohonan program beasiswa ini dibuka mulai dari
tanggal pertengahan bulan April hingga pertengahan
bulan September. Tahap selanjutnya yang lolos dari
seleksi administrasi adalah wawancara semi-finalist yang
dilakukan di Bangkok pada akhir bulan Oktober, London
pada awal bulan November, dan New York juga pada awal
bulan November. Pengumuman terakhir untuk pemohon
yang terpilih mendapatkan beasiswa ini akan diberikan
pada pertengahan bulan November. Pendaftaran dan
permohonan beasiswa ini sudah mencakup pendaftaran
ke Tsinghua University sehingga tida diperlukan adanya
pendaftaran terpisah ke universitas tersebut.
Kontak
SchwarzmanScholars.AsiaPacific@iie.org (email)
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Training Fellowships in Public
Health and Tropical Medicine dari
Wellcome Trust di Inggris
Bidang kesehatan selalu menjadi prioritas guna
menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih
sehat di masa depan. Satu program dari Wellcome Trust
di Inggris yang menawarkan kesempatan untuk menjalani
pelatihan dalam bidang kesehatan bagi lulusan studi
yang relevan bisa dijadikan pilihan dalam hal ini. Program
yang bernama Training Fellowships in Public Health and
Tropical Medicine dibuka oleh Wellcome Trust bagi siapa
saja yang sudah lulus kuliah pada jenjang dan bidang
yang relevan dan memiliki minat tinggi pada bidang yang
ditawaran yaitu kesehatan masyarakat dan obat-obatan
untuk kawasan tropis.
Sekilas Wellcome Trust
Nama Wellcome Trust adalah merpakan sebuah
badan amal di Inggris yang memiliki fokus pada bidang
kesehatan di masyarakat. Pada intinya badan amal ini
memberikan dukungan penuh bagi para ilmuwan dan
peneliti di seluruh kawasan dunia khususnya dari negaranegara berkembang dimana memang bidang kesehatan
disana perlu dikembangkan. Saat ini Wellcome Trust
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sudah memberikan bantuan pembiayaan untuk berbagai
riset dan penelitian dari lebih dari 14,000 orang di lebih
dari 70 negara di dunia.
Beberapa hal yang saat ini menjadi fokus utama
dari Wellcome Trust dalam hal pemberian bantuan
untuk riset dan penelitian di seluruh dunia antara lain
mencakup:
• Pengembangan vaksin
• Pelatihan sikap dan perilaku bagi para pekerja
kesehatan ketika menghadapi virus berbahaya
• Pemgembangan pihak-pihak yang relevan untuk
bisa menjadi pimpinan dalam melakukan riset
dan penelitian di kawasan-kawasan yang paling
terdampak dari virus atau penyakit tertentu
• Pendampingan dan pembimbingan untuk emua
pihak mulai dari pemerintahan dan perusahaanperusahaan internasional demi menciptakan
kesehatan dunia yang lebih baik
• Bantuan
dalam
berbagai
bentuk
untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Rincian Program
Berangkat dari hal-hal terseut yang menjadi fokus
utama dari Wellcome Trust maka diadakanlah program
pelatihan yang dikhususkan bagi pemohon atau kandidat
dari negara-negara berkembang di seluruh dunia. Melalui
pengembangan individunya diharapkan nanti dari segi
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bidang kesehatan secara keseluruhan juga akan bisa
meningkat pada akhirnya. Program ini nantinya akan
mencakup pembiayaan untuk penelitian secara penuh
dan juga gaji sebagai peneliti. Semua cakupan pembiayaan
dari program ini akan diberikan selama maksimal 4 tahun.
Program ini pada dasarnya bisa dijalankan selama
3 tahun dengan metode paruh waktu namun seperti
disebutkan tadi bahwa program ini maksimal bisa 4 tahun
jika pemohon juga mengambil pelatihan tambahan untuk
Master ketika mengikuti program ini. Asisten untuk
membantu penelitian bisa diminta asalkan memang ada
penjelasan dan alasan yang sesuai serta kuat.
Persyaratan Program
Berikut ini adalah hal-hal yang wajib diperhatikan
jika berniat mengajukan permohonan untuk mengikuti
program ini:
• Warga negara resmi dari negara berkembang di
dunia
• Sudah mempunyai gelar yang relevan dalam
bidang kesehatan masyarakat atau obat-obatan
untuk kawasan tropis atau juga mempunyai
kualifikasi atau syarat yang dibutuhkan untuk
•

mengikuti pelatihan tingkat lanjut
Mempunyai sedikit pengalaman dalam hal riset
dan penelitian pada bidang yang relevan
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•
•

•
•

Mempunyai sponsor dari organisasi yang sesuai
kriteria Wellcome Trust
Mempunyai rencana penelitian yang mencakup
bidang kesehatan masyarakat atau obat-obatan
tropis
Tidak terdaftar sebagai peneliti di India
Tidak sedang mendaftarkan diri untuk program
Wellcome Trust yang lain

Pendaftaran Program
Siapapun yang ingin mendaftarkan diri untuk
mengikuti program ini bisa mendaftarkan dirinya terlebih
dahulu di Wellcome Trust Grant Tracker atau WTGT yang
bisa diakses di (https://wtgrants.wellcome.ac.uk/Login.
aspx?ReturnUrl=%2f). Urutan proses pendaftarannya
adalah sebagai berikut:
• Pemohon mengumpulkan pengajuan tahap awal
yang nantinya akan diseleksi terlebih dahulu
dengan hasil yang akan diumumkan dalam waktu
1 bulan setelah batas akhir pengumpulannya
• Pemohon yang lolos pengajuan awal akan
diminta mengajukan pendaftaran lengkap yang
bisa membutuhkan waktu hingga 5 bulan untuk
menentukan apakah pemohon akan diterima atau
tidak
• Tahap selanjutnya adalah pihak Wellcome Trust
akan mencari pendapat ahli dari luar lingkup
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Wellcome Trust mengenai pengajuan yang sudah
•

•

dibuat pemohon
Selanjutnya adakn dibuat daftar pemohon yang
lolos seleksi dan bisa mengikuti seleksi wawancara
dengan pemberitahuannya maksimal 4 minggu
sebelum pelaksanaan wawancara
Seleksi wawancara akan diadakan di kantor
Wellcome Trust di London dengan biaya
transportasi dan akomodasi ditanggung oleh
Wellcome Trust yang mana jika lolos selemsi maka
pemohon harus mengambil progra tersebut dalam
waktu maksimal 1 tahun setelah pengumuman

Guna memaksimalkan pengajuan untuk program
ini disarankan rencana penelitian harus menunjukan
fokusnya pada kesehatan masyarakat dan juga
obat-obatan untuk wilayah tropis. Penelitian yang
dimaksudkan bisa mencakup penelitian di laboratorium
saja atau penelitian yang menggunakan sample nyata.
Namun permu diingat bahwa pihak Wellcome Trust tidak
mendukung penelitian yang menggunakan media hewan.
Hal-hal yang menjadi pertimbangan ketika proses seleksi
program ini antara lain:
• Pengalaman dalam melakukan penelitian
•
•

Tingkatan penting atau tidaknya masalah peneitian
yang diajukan
Kesesuaian dari pendekatan yang akan digunakan
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dalam penelitian dengan masalah yang diajukan
•

Ketepatan dari pemilihan sponsor dan lingkungan
penelitian
• Pandangan akan bagaimana pentingnya program
ini akan membantu karir dari penerima beasiswa
nantinya di masa depan
Periode Program 2017
Saat ini periode seleksi program yang masih
dibuka akan berakhir pada 28 November 2016 untuk
pengumpulan pendaftaran awal, 13 Februari 2017 untuk
pendaftaran lengkap, dan wawancara akan dilakukan
pada tangal 19 Juni 2017. Informasi lebih lanjut mengenai
program ini bisa mengunjungi halaman resmi Wellcome
Trust di tautan berikut ini (https://wellcome.ac.uk/).

608

Turkiye Scholarships dari
Pemerintah Turki
Beasiswa Kuliah di Turki
Salah satu negara tujuan yang bisa dipilih oleh
pelajar dan mahasiswa Indonesia jika ingin melajutkan
studi keluar negeri adalah Turki. Berbagai hal baru yang
sangat berbeda dari Indonesia akan bisa ditemukan
di Turki ketika menghabiskan 2 hingga 4 tahun untuk
menyelesaikan studi disana. Nah, selain tentunya dengan
biaya sendiri, bisa juga lho menempuh studi di Turki
dengan mengandalkan beasiswa dari Pemerintah Turki
yang populer dengan nama Turkiye Scholarships.
Rincian Beasiswa
Beasiswa Pemerintah Turki atau Turkiye
Scholarships merupakan sebuah kesempatan yang
sangat bagus bagi para mahasiswa internasional yang
ingin melanjutkan studi di Turki. Beasiswa yang memang
langsung disponsori oleh Pemerintah Turki ini disediakan
untuk jenjang S1, S2, dan juga S3. Jadi jenjang apapun
yang ingin diambil, sangat mungkin nantinya akan bisa
dibiayai oleh beasiswa ini ketika di Turki. Keunggulan
beasiswa ini adalaha bahwa pendanaan yang diberikan
merupakan pendanaan penuh dan juga mahasiswa
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penerima beasiswa ini bebas memilih bidang studi untuk
studinya di Turki. Bagaimana, tertarik untuk mencoba
mengajukan permohonan Turkiye Scholarships?
Sesuai dengan latar belakang studi yang sudah
diselesaikan, mahasiswa bisa mengajukan permohonan
untuk beasiswa ini hanya untuk satu jenis program saja.
Maksudnya adalah jika sudah menyelesaikan studi S1,
maka hanya bisa mendaftarkan dirri untuk jenjang S2 saja
dalam beasiswa ini. Selanjutnya akan diberikan beasiswa
sesuai dengan pilihan bidang studi dan Universitas pada
saat mengajukan permohonan beasiswa.
Turkiye Scholarships akan memberikan bantuan
tunjangan bulanan sebesar 600 TL per bulan untuk
S1, 850 TL per bulan untuk S2, dan 1200 TL per bulan
untuk S3. Tiket pesawat ke dan dari Turki, akomodasi,
dan juga biaya kuliah akan sepenuhnya ditanggung oleh
beasiswa ini. Asuransi kesehatan dan juga kursus bahasa
Turki selama 1 tahun sebelum mulai menempuh studi di
Turki juga akan sepenuhnya ditanggung oleh beasiswa
ini. Tujuannya adalah sampai penerima mahasiswa
mendapatkan sertifikat TOMER untuk level C1 yang
merupakan bukti kemampuan penggunaan bahasa Turki
(seperti TOEFL untuk bahasa Inggris).
Memang sangat penting untuk bisa menguasai
bahasa Turki karena sebagian besar kuliah di semua
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jenjang akan diberikan menggunakan bahasa pengantar
yaitu bahasa Turki. Namun demikian ada juga beberapa
program dimana bahasa Inggris atau bahasa Perancis
digunakan sebagai bahasa pengantarnya. Oleh karena
itu perlu juga adanya sertifikasi kemampuan dalam
menggunakan bahasa Inggris atau juga Perancis yang
diakui secara internasional.
Untuk bisa mangajukan permohonan beasiswa
ini caranya juga sangat mudah. Awalnya cukup dengan
mengunjungi situs resminya di tautan berikut (www.
turkiyeburslari.gov.tr) yang ketika pertama kamu buka
akan menampilkan situs dalam bahasa Turki. Cukup
klik bendera inggris di pojok kanan atas layar untuk
mengganti bahasa ke bahasa Inggris. Di halaman itu
pemohon harus membuat akun terlebih dahulu untuk
kemudian bisa mengajukan formulir permohonan
beasiswa ini. Jika diminta mengajukan dokumen tertentu
maka segera lakukan agar permohonan beasiswa yang
siajukan bisa segera diproses. Dalam proses pendaftaran
online ini pemohon akan bisa memilih universitas dan
program studi yang diinginkan. Jadi sangat disarankan
untuk sudah mengetahui universitas mana dan program
studi apa yang akan diambil nantinya.
Pendaftaran online biasanya dibuka hungga
aknir bulan Maret setiap periodenya. Pendaftaran
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online untuk beasiswa ini bisa dilakukan sampai pada
batas terkahir yang sudah ditentukan. Selanjutnya jika
sudah dinyatakan lolos dalam hal administratif, maka
pemohon akan dipanggil ntuk melakukan wawancara
yang pemberitahuannya akan dikirikan via email. Jadi
pastikan untuk selalu memeriksa kotak masuk email agar
tidak terlewat masa wawancaranya dimana pemohon
dari beasiswa ini harus hadir.
Pendaftaran Online Beasiswa
Untuk melakukan pendaftaran secara online, buka
alamat web berikut ini (https://basvuru.turkiyeburslari.
gov.tr/en) untuk langsung bisa sampai pada form untuk
pendaftaran beasiswa ini. Yang perlu silakukan adalah:
• Klik bagian aplikasi online (jika beasiswa masih
membuka pendaftaran maka pilihannya akan
terlihat)
• Masukkan alamat email dan password untuk
membuat akun
• Baca petunjuk pendaftaran secara online dengan
seksama dan pahami semuanya
• Log in ke sistem dengan akun yang tadi sudah
dibuat lalu isi form permohonannya dengan teliti
dan jangan sampai ada yang terlewat
• Unggah semua dokumen yang diminta sebagai
syarat pendaftaran
• Klik finish jika memang semua prosesnya sudah
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dilakukan semestinya
Fasilitas-Fasilitas Beasiswa
• Tunjangan bulanan (600 TL untuk S1, 850 TL untuk
S2, 1200 TL untuk S3)
• Uang sekolah penuh per semester selama masa
studi
• Gratis akomodasi (asrama)
• Tiket pesawat untuk datang ke Turki (di awal masa
studi) dan pulang ke negara asal (setelah selesai
studi)
• Gratis kursus bahasa Turki selama 1 tahun sebelum
berangkat ke Turki
• Asuransi kesehatan selama menempuh studi di
Turki
Persyaratan Beasiswa Pemerintah Turki (Turkiye
Scholarships)
• Jenjang S1
• Bukan merupakan warga negara Turki
• Tidak terdaftar sebagai mahasiswa/pelajar di
Turki dalam program yang sama
• Sudah lulus atau akan segera lulus dari jenjang
SMA atau sederajat
•
•

Usia dibawah 21 tahun
Mempunyai nilai yang baik sesuai ketentuan
yang ada yaitu 90% untuk ilmu kedokteran
613

dan 70% untuk ilmu lainnya dari rata-rata ujian

•

tingkat sekolah dan tingkat nasional
• Sehat jasmani dan rohani
Jenjang S2 dan S3
• Bukan merupakan warga negara Turki
• Tidak terdaftar sebagai mahasiswa/pelajar di
Turki dalam program yang sama
• Sudah lulus program sarjana sebelum batas
waktu pendaftaran beasiswa ini
• Berusia dibawah 30 tahun untk jenjang S2
• Berusia dibawah 35 tahun untuk jenjang S3
• Mempunyai IPK di kisaran 75% dari ratarata termasuk didalamnya berbagai nilai
tes akademik baik itu nasional maupun
internasional
• Sehat jasmani dan rohani

Dokumen-Dokumen Penunjang
• Formulir pendaftaran secara online
• Salinan ijazah (SMA untuk S1, S1 untuk S2, S2
untuk S3) atau dokumen resmi yang menunjukkan
bahwa pemohon sudah akan lulus dalam jenjang
masing-masing sesuai jenjang yang dituju
• Salinan transkrip nilai sesuai jenjang sebelumnya
•
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yang ditempuh
Salinan identitas diri yang bisa berupa KTP, Paspor,
atau juga akta kelahiran

•

Foto ukuran paspor yang terbaru

Kontak dan Informasi Lanjutan
Nah itu tadi adalah berbagai hal yang harus
diketahui seputar beasiswa Pemerintah Turki atau
yang lebih populer dengan nama Turkiye Scholarships.
Untuk informasi lebih lanjut seputar beasiswa ini cukup
mengakses halaman resminya melalui internet di tautan
berikut (www.turkiyeburslari.gov.tr) yang memang sudah
sangat lengkap informasinya.
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3UCSI University Trust Graduate
Scholarship dari UCSI University
Beasiswa Kuliah S2 dan S3 di UCSI
University Malaysia
Salah satu negara tetangga dari Indonesia yaitu
Malaysia juga ternyata mempunyai berbagai tawaran
beasiswa juga bagi mahasiswa dan pelajar dari Indonesia.
Salah satunya adalah program UCSI University Trust
Graduate Scholarship yang merupakan sebuah beasiswa
dari UCSI University. Beasiswa ini ditujukan bagi lulusan
S1 atau S2 yang ingin melanjutkan studi S2 atau S3 di
UCSI University, Malaysia.
Nama UCSI University sendiri terdaftar dalam Top
300 QS University Rangkings Asia. Informasi lebih lanjut
mengenai UCSI University bisa dilihat di tautan berikut
(http://www.ucsiuniversity.edu.my/index.aspx). Pilihan
bidang studi yang bisa diambil dengan beasiswa ini juga
tidak hanya terbatas pada beberapa bidang saja namun
cakupannya luas. Berikut ini adalah bidang-bidang studi
yang bisa dipilih untuk studi S2 atau S3 di UCSI University:
1. Program berbasis kuliah
• MBA

616

•

MBA (BOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBA Oil & Gas Management
Master of Architecture
Master of Child Psychology
Master of Nursing
Master of Philosophy In Engineering
MA in English Language And Communication
MSc Actuarial Management
MSc Logistics Management
MSc in Technopreneurship
MSc Biotechnology
MSc Biotechnology with Business Management
MSc Food Science
MSc Food Science with Business Management
MSc Electrical Engineering
MSc (Anti-Aging, Regenerative Medicine and
Medical Aesthetic)
MSc Pharmaceutical Chemistry
MSc Pharmaceutical Technology
MMus in Performance Studies

•
•
•

2. Program berbasis riset
• Doctor of Philosophy in Engineering
• Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)
•
•
•

Doctorate of Philosophy (Science)
DBA
M.Sc. - Applied Sciences, by Research
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Beasiswa yang ditawarkan oleh UCSI University
ini akan bisa diberikan dalam bentuk biaya kuliah penuh
atau sebagian. Bagi pemohon yang mengambil program
berbasis riset nantinya juga akan mendapatkan tunjangan
bulanan dari pihak universitas.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan
dari beasiswa yang ditawarkan oleh UCSI University di
Malaysia ini:
• Sudah mempunyai gelar sarjana dengan IPK
minimal 3.5 pada skala 4.0 atau sudah bergelar
master dari universitas yang diakui
• Beasiswa terbuka bagi warga Malaysia dan
mahasiswa internasional untuk melanjutkan studi
penuh waktu diUCSI University
• Pengajuan permohonan beasiswa harus didukung
oleh rekomendasi dari pembimbing dalam studi
yang akan diambil nantinya
Prosedur Pendaftaran Beasiswa
Pendaftaran untuk beasiswa ini dimulai dengan
terlebih dahulu mengunduh formulir pendaftaran yang
tersedia di tautan berikut ini:
(http://www.ucsiuniversitytrust.com/pdf/UCSIUT_
GraduateFellowship_ApplicationForm.pdf)
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(http://www.ucsiuniversitytrust.com/pdf/UCSIUF_
SAUG_I_2016_eform.pdf).
Setelah formulir diisi dan dilengkapi kemudian harus
dikirimkan ke email scholarship@ucsiuniversitytrust.
com. Pemohon yang masuk dalam daftar lolos seleksi
akan dihubungi untuk mengikuti seleksi wawancara
yang akhirnya akan merujuk pada keputusan akhir untuk
pemberian beasiswa. Pengajuan untuk beasiswa ini
paling lambat bisa dilakukan pada awal bulan Juli setiap
periodenya untuk periode perkuliahan yang dimulai pada
bulan Agustus dan September.
Kontak & Informasi
Jika dibutuhkan informasi tambahan mengenai
beasiswa ini bisa dengan enghubungi kontak berikut ini:
UCSI University Trust
UCSI University, Kuala Lumpur Campus (North
Wing),
Jalan Choo Lip Kung, Taman Taynton View, 56000
Cheras,
Kuala Lumpur
Tel: +603 9101 8880
Email: scholarship@ucsiuniversitytrust.com
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University of Bradford Global
Development Scholarship dari
University of Bradford
Beasiswa Kuliah S2 di University of
Bradford, Inggris
Banyaknya peminat untuk kuliah di Inggris dari
berbagai negara membuat berbagai universitas di Inggris
berlomba-lomba menawarkan bantuan pembiayaan
kuliah melalui program-program beasiswa masingmasing. Salah satunya adalah sebuah program beasiswa
dari University of Bradford untuk menempuh studi S2
bagi mahasiswa internasional lulusan S1.
University of Bradford menawarkan beasiswa
ini melalui skema University of Bradford Global
Development Scholarship. Beasiswa ini ditawarkan
setiap tahun untuk mahasiswa internasional lulusan S1
yang ingin melanjutkan studi S2 di Bradford pada semua
program master yang ada disana kecuali program MBA.
Studi S2 dengan beasiswa ini nantinya akan ditempuh
dikampus Bradford University di West Yorkshire pada
fakultas-fakultas yang ada disana antara lain:
• Engineering & Informatics
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•

Health Studies

•
•
•

Life Sciences
Management & Law
Social Sciences

Untuk membantu dalam memilih jurusan yang
akan diambil bisa menuju ke http://www.bradford.ac.uk/
study/courses/ yang merupakan daftar lengkap semua
studi yang ditawarkn di University of Bradford, Inggris.
Beasiswa ini adalah beasiswa penuh yang total
cakupan pembiayaannya bisa mencapai GBP 25,000.
Pembiayaan sejumlah tersebut terbagi dalam biaya
kuliah penuh, biaya akomodasi, dan tunjangan hidup.
Untuk tunjangan hidup pembayarannya akan dilakukan
setiap bulan Oktober, Januari, dan April dengan jumlah
GBP 4,200 setiap pembayarannya.
Pemohon yang ingin mengajukan permohonan
untuk beasiswa ini wajib memenuhi persyaratanpersyaratan berikut ini terlebih dahulu:
• Pemohon berasal dari negara yang memang
diundang untuk mengajukan permohonan
beasiswa ini termasuk Indonesia
• Pemohon sudah menyelesaikan studi S1 dengan
IPK minimal 2.5 pada skala 4.0
• Mempunyai kemampuan menggunakan bahasa
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Inggris yang ditunjukkan dengan skor IELTS
minimal 6.0 dimana 4 sub tesnya minimal 5.5 atau
TOEFL minimal 80
Pendaftaran beasiswa ini bisa dimulai dengan
mengajukan beasiswa terlebih dahulu sebelum
mendaftarkan diri pada program master yang diinginkan
di University of Bradford. Pengajuan untuk beasiswanya
tidak rumit atau sulit. Cukup dengan mengisi formulir
pendaftaran yang bisa diakses di http://www.
bradford.ac.uk/fees-and-financial-support/universityscholarships-and-support/2016-17/global-developmentscholarship/ selama sudah masuk masa pendaftaran dan
belum lewat batas akhirnya. Setelah formulir dilengkapi
selanjutnya dikirimkan ke email di globaldevelopment@
bradford.ac.uk.
Dalam formulir tersebut wajib dituliskan secara
detail mengenai pengaruh dari situasi negara dalam
kehidupan pemohon secara pribadi. Jika sebelumnya
memang sudah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa
University of Bradford dan sudah mendapatkan tawaran
studi maka nomor registrasi yang diberikan pihak
univesitas harus disertakan dalam formulir pendaftaran
beasiswa ini. Permohonan beasiswa biasanya ditutup
pada pertengahan bulan Mei untuk kemudian
dipertimbangkan pada bulan Juni. Khusus yang memang
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belum mendaftarkan diri sebagai mahasiswa University
of Bradford, begitu diterima dalam program beasiswa
ini akan langsung diminta untuk mendaftarkan diri
ke universitas dan mengirimkan berbagai dokumen
pendukung seperti salinan ijazah, salinan transkrip, bukti
kemampuan bahasa Inggris, dan juga surat referensi
akademik.
Dalam proses seleksinya hanya pemohon yang
lolos serta terpilih saja yang akan dihubungi maksimal
pada akhir bulan Juni. Jika tidak ada kontak dari pihak
penyeleksi sampai waktu tersebut berarti pemohon
belum lolos seleksi. Informasi mengenai beasiswa ini bsia
didapatkan dengan mengirimkan email ke scholarships@
bradford.ac.uk atau menghubungi telepon 01274236637.
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Uppsala University IPK Scholarship
dari Uppsala University
Jika ingin merasakan kuliah di Eropa maka
kesempatan untuk menempuh studi S2 atau master di
Swedia dengan program beasiswa sangat pantas dicoba.
Adalah sebuah program bernama Uppsala University IPK
Scholarship yang ditawarkan oleh Uppsala University
bagi para mahasiswa internasional yang berminat untuk
melanjutkan program kuliah S2 di Swedia. Beasiswa ini
lebih dikhususkan bagi warga negara yang berasal dari
luar kawasan Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa,
salah satunya tentu berarti Indonesia.
Sebelum mengambil beasiswa ini, maka ada
baiknya untuk mengetahui sekilas informasi mengenai
Uppsala University. Kampus yang memiliki reputasi luar
biasa di kalangan internasional ini merupakan universitas
tertua yang didirikan pada tahun 1447 dan berhasil
masuk dalam deretan universitas-universitas terbaik di
Eropa kawasan utara. Selama jangka waktu beratus-ratus
tahun, Uppsala University telah menjadi tempat penting
bagi perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan
dan pembelajaran.
Selain
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itu,

universitas

ini

juga

sering

kali

mengundang ilmuwan-ilmuwan terkenal sebagai bentuk
promosi terhadap para mahasiswa sekaligus membuka
kesempatan kepada para mahasiswanya yang ingin
menjadi ilmuwan. Untuk pilihan fakultas, terdapat
pengelompokan ke dalam tiga bidang ilmu yaitu Bidang
Ilmu Kedokteran dan Farmasi, Bidang Ilmu Humaniora dan
Ilmu Sosial, serta Bidang Ilmu Teknik dan Pengetahuan
Alam.
Jika berminat untuk melanjutkan kuliah di kampus
ini, maka pemohon juga berkesempatan untuk menikmati
keindahan alam dari negara Swedia yang merupakan
salah satu negara terindah dan terkaya di dunia. Selain
itu, negara ini dikenal memiliki gelar pendidikan
berkualitas dalam tingkat internasional dengan biaya
yang terjangkau.
Bagi yang berminat untuk melanjutkan studi di
Uppsala University, beasiswa yang ditawarkan tersebut
akan disediakan dalam bentuk tanggungan biaya kuliah.
Namun perlu diketahui bahwa skema beasiswa tersebut
tidak meliputi biaya hidup jadi penerima beasiswa ini
tetap harus mencari sumber pembiayaan untuk biaya
hidup sehari-hari selama kuliah di Swedia nantinya.
Persyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan
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untuk bisa mengikuti seleksi program beasiswa yang
sudah disebutkan:
• Calon penerima beasiswa harus mampu
menunjukan bakat akademik dan minat yang kuat
• Beasiswa hanya dapat diberikan pada program
prioritas pertama di Uppsala University
• Para calon penerima beasiswa mendaftar untuk
perkuliahan yang dimulai pada bulan Agustus di
setiap periodenya
Pendaftaran Beasiswa
Setelah mengetahui informasi mengenai beasiswa
ini selanjutnya adalah mengenai pendaftaran beasiswa
ini. Prosesnya adalah sebagai berikut:
• Calon penerima beasiswa dapat mendaftarkan
diri terlebih dahulu sebagai mahasiswa pada
salah satu program kuliah S2 atau master yang
terdapat di Uppsala University pada link berikut
(www.universityadmissions.se/intl/start)
yang
merupakan halaman University Admissions in
Sweden (semacam UCAS) di Inggris
• Selanjutnya, para calon penerima beasiswa
dapat mengajukan pengajuan beasiswa secara
online pada halaman yang sama dengan catatan
pengajuan beasiswa dilakukan terpisah dengan
pendaftaran program master. Program ini akan
dibuka pendaftarannya pada awal bulan Desember
626

hingga pertengahan bulan Januari
•

Proses seleksi beasiswa ini dilakukan berdasarkan
pencapaian prestasi dan bakat akademik dari para
kandidat. Pencapaian prestasi tersebut dilihat dari
dokumen-dokumen pendaftaram yang diajukan
saat pendaftaran program master, dan proses
seleksi beasiswa nantinya akan dilaksanakan
secara bersamaan dengan seleksi program master

Kontak dan Informasi
Untuk informasi lebih lanjut terkait beasiswa ini
bisa dengan menghubungi kontak berikut:
Telp: +46 (0) 18 471 47 50
Email: tuitiongrants@uadm.uu.se
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USAID Scholarship PRESTASI dari
Pemerintah Amerika Serikat
Beasiswa Kuliah S2 di Amerika
Serikat
Kuliah di luar negeri seperti misalnya di Amerika
Serikat yang jauh disana sudah bisa ditebak merupakan
keinginan atau impian dari banyak orang termasuk
mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Namun tidak
jarang ada yang berpikir bahwa kuliah disana itu mahal
hingga pada akhirnya tidak dikejar dan direalisasikan.
Selain itu bisa juga ada alasan-alasan lain untuk tidak
kuliah di Amerika Serikat sana. Well, yang pasti, ternyata
ada beasiswa yang sudah disediakan untuk mahasiswa
dan pelajar dari Indonesia agar bisa menempuh studi di
Amerika Serikat. Salah satu nama program beasiswanya
adalah USAID PRESTASI.
Rincian Beasiswa
Dibalik namanya yang terdengar sangat
Indonesia, PRESTASI sebenarnya merupakan singkatan
dari Program to Extend Scholarships and Training to
Achieve Sustainable Impacts. Program beasiswa ini resmi
didukung oleh pemerintah Amerika Serikat dan ditujukan
bagi semua warga negara Indonesia yang memang
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memenuhi persyaratan yang ditentukan khusus untuk
bisa mendapatkan beasiswa ini.
Program beasiswa USAID PRESTASI ini memberikan
kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk bisa
menempuh studi Master di universitas atau perguruan
tinggi di Amerika Serikat dalam bidang-bidang yang
juga sudah ditentukan. Para pemohon untuk program
beasiswa ini ditargetkan meliputi:
• Calon pemimpin masa depan
• Perwakilan lokal dari NGO
• Berasal dari institusi sektor publik dan juga pribadi
atau swasta
• Pemohon wanita sangat dianjurkan untuk
mengikuti seleksi
• Pemohon difabel dianjurkan mengikuti seleksi
• Berasal dari daerah yang masih sedikit tertinggal
Dengan target dari peserta pemohon untuk
seleksi beasiswa yang seperti itu, tujuan dari program
beasiswa USAID PRESTASI ini adalah untuk meningkatkan
kemampuan dan performa dari orang-orang Indonesia
dalam hal kepemimpinan secara profesional. Pada
akhirnya tujuan akhir yang dimaksudkan adalah demi
pengembangan negara yang lebih baik di masa depan
nantinya.
Penerima beasiswa USAID PRESTASI ini nantinya
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akan mendapatkan berbagai pelatihan juga yang
kaitannya dengan peningkatan kemampuan dalam
berbagai aspek dari individu penerima beasiswa ini.
Hasilnya harus sudah bisa dilihat dalam peningkatan
kerja dari individu penerima beasiswa setelah kembali ke
Indonesia dan mulai beraktifitas kembali dalam sekotr
kerja dan lingkup rutinitas masing-masing.
Sejak tahun 2011, program beasiswa USAID
PRESTASI sudah menghasilkan ratusan penerima beasiswa
yang berhasil mendapatkan gelar Master masing-masing
di Amerika Serikat. Program USAID PRESTASI akan terus
berupaya dalam meneruskan tradisi ini hingga nanti di
masa depan demi menyediakan kesempatan bagi orangorang Indonesia dalam mendapatkan gelar master di
Amerika Serikat.
Kriteria dan Persyaratan Beasiswa
Seperti halnya beasiswa-beasiswa lainnya, program
USAID PRESTASI ini juga mempunyai hal-hal yang menjadi
kriteria dan persyaratan yang memang harus dipenuhi
oleh para pemohon jika ingin mendapatkan kesempatan
menerima beasiswa ini. Berikut ini adalah persyaratan
utama dari program USAID PRESTASI ini:
•
•
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Wargan negara Indonesia dan juga tidak
mempunyai status warga negara ganda
Pegawai pemerintahan Amerika Serikat, USAID,

dan juga yag mendapatkan gaji secara langsung dari

•

pemerintah Amerika Serikat tidak diperkenankan
mengikuti seleksi beasiswa ini
Pemohon harus mempunyai jangka waktu minimal
10 tahun untuk terus berkarya sebelum waktu
pensiunnya tiba
Bukti kemampuan menggunakan bahasa Inggris
dalam bentuk sertifikat TOEFL ITP dengan skor
450, TOEFL IBT dengan skor 45, atau IELTS dengan
skor 5.0
Gelar sarjana dari universitas yang terakreditasi
atau yang setara dengan IPK minimal 2,75 dalam
skala 4,0
Berkomitmen tinggi untuk nantinya kembali ke
Indonesia setelah selesai menempuh studi master
di Amerika Serikat dengan program beasiswa ini
Sedang tidak menerima atau dalam program
beasiswa atau pembiayaan dari institusi lain
Belum mempunyai gelar master atau tidak sedang
menempuh studi jenjang master
Sedang bekerja dan minimal sudah bekerja selama
2 tahun dalam bidang yang diajukan untuk studi
master dengan beasiswa ini
Jika sudah diterima dan diberikan beasiswa

•

ini, tidak memungkinkan untuk menunda
penggunaanya
Kandidat penerima beasiswa ini yang berasal dari

•

•

•

•

•
•
•
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lokasi proyek-proyek USAID atau daerah tertinggal
•

akan diprioritaskan
Kandidat penerima beasiswa ini wajib mengikuti
dan melewati pemeriksaan kesehatan sebelum
memulai studi master di Amerika Serikat

Selain hal-hal tadi yang menjadi persyaratan pokok
dari beasiswa ini, berikut ini juga ada hal-hal yang harus
kamu perhatikan sebagai persyaratan tambahan jika
ingin mengajukan permohonan dan mengikuti seleksi
beasiswa ini. Simak baik-baik ya!
• Menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin
• Menunjukkan pengalaman kerjanya dalam bidang
yang sesuai dengan studi yang akan diambil
• Bidang yang diambil sesuai dengan tujuan dari
USAID/Indonesia dan juga tujuan pembangunan
dari GOI
• Mempunyai catatan yang baik dalam hal akademik
dan pekerjaan secara profesional
Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa
Untuk mendaftarkan diri dalam program beasiswa
ini, pemohon cukup mengisi formulirnya terlebih dahulu.
Pastikan untuk mengikuti semua petunjuk yang ada dalam
mengsi formulirnya agar tidak ada yang kurang atau salah
dan tidak sesuai. Selain mengisi formulir pendaftaran
yang disediakan di halaman resminya (http://www.
prestasi-iief.org/index.php/english/), para pemohon
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program beasiswa ini harus menyiapkan setidaknya 3
buah dokumen referensi profesional mengenai dirinya.
Dokumen ini harus disertakan dalam permohonan
pengajuan beasiswa USAID PRESTASI agar bisa langsung
diproses lagi oleh pihak pengelola beasiswa.
Berikut ini adalah elemen-elemen yang harus ada
dalam permohonan pengajuan beasiswa USAID PRESTASI
yang jika tidak ada maka permohonan yang diajukan bisa
langsung gugur begitu saja. Jadi perhatikan baik-baik ya
hal-hal berikut ini:
• Lembar pendaftaran yang sudah diisi dan
ditandatangani (1 berkas asli dan 3 fotokopi)
• Ijazah kelulusan jenjang sarjana (1 berkas yang
sudah dilegalisir dan 3 fotokopi)
• Transkrip nilai jenjang sarjana (1 berkas yang sudah
dilegalisir dan 3 fotokopi)
• Foto terbaru ukuran 4x6 bisa hitam putih ataupun
warna (4 buah dan disematkan di masing-masing
formulir pendaftarannya)
• Fotokopi tanda pengenal atau identitas diri yang
asli dan masih berlaku (3 fotokopi)
• Sertifikat TOEFL ITP, TOEFL IBT, atau IELTS (3
fotokopi)
• Surat resmi yang mereferensikan diri pemohon
dalam amplop tertutup (3 buah)
• CV terbaru dalam bahasa Inggris (1 buah)
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•

Salinan berbagai sertifikat dan penghargaan yang

•

sudah diterima (jika ada)
Salinan berbagai publikasi dan karya yang resmi
(jika ada)

Informasi dan Kontak
Itu tadi adalah hal-hal yang harus disiapkan untuk
melengkapi pendaftaran permohonan beasiswa USAID
PRESTASI ini. Ingat untuk menyiapkan semuanya seperti
yang diminta ya. Untuk kontak lebih lanjut pihak USAID
mengenai program ini bisa langsung menuju ke halaman
berikut ini (http://www.prestasi-iief.org/index.php/
english/contact-us).
Utrecht Excellence Scholarship dari Utrecht University
Berita baik bagi mahasiswa atau lulusan jurusan
Ekonomi dan Bisnis serta juga pelajar yang berminat
untuk melanjutkan kuliah di bidang konomi dan Bisnis.
Kali ini ada kesempatan beasiswa untuk melanjutkan
S1 dan S2 di Utretcht University, Belanda pada bidang
tersebut. Setiap tahunnya, Utrecht University memang
secara rutin menawarkan beasiswa.
Utrecht University merupakan universitas ternama
dan telah menjadi salah satu pusat studi pilihan utama.
Sampai saat ini, Utretcht University memengang peringkat
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40 di dunia, peringkat 6 se Eropa, dan nomor 1 di Belanda.
Banyak guru besar dari Utrecht yang menjabat posisi
penting di berbagai organisasi internasional. Dengan
bergabung pada Utrecht University maka kemudian
akan menjadi bagian dari sebuah komunitas akademik
yang inovatif serta berorientasi internasional. Selain
itu menurut BBC, kota Utrecht disebut sebagai “The
Happiest City in Netherlands”. Dengan adanya koneksi
kereta yang mudah didapatkan di seluruh Eropa serta
pemerintah kota yang memanjakan pengguna sepeda di
kotanya, tentu akan membuat siapapun merasa nyaman
dalam melanjutkan studi di kota tersebut.
Melalui skema beasiswa Utrecht Excellence
Scholarship, pihak Utrecht University memebuka
kesempatan seluas-luasnya bagi pelajar dan mahasiswa
yang berasal dari negara non Uni-Eropa (termasuk
Indonesia) untuk mendaftarkan diri. Selain program
ekonomi dan bisnis, Utrecht University juga menawarkan
beberapa program lainnya yaitu:
•
-

Program S1 Internasional dari Utrecht University:
Economics & Business Economics
Liberal Arts and Sciences di University College

•

Utrecht
Program S2 Internasional
pascasarjana Utrecht:

pada

sekolah
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-

Graduate School of Geosciences

-

Graduate School of Law, Economics & Governance
Graduate School of Natural Sciences
Graduate School of Humanities
Graduate School of Life Sciences
Graduate School of Social & Behavioural Science

Setiap tahunnya para penerima beasiswa akan
mendapatkan 28.350 euro (sekitar Rp 347 juta) dari
sekitar 55 beasiswa yang dapat diperebutkan. Untuk
pelamar program beasiswa S1 internasional harus
mengajukan aplikasi beasiswa sebelum tanggal 1 April
setiap tahunnya. Sementara itu, untuk pelamar program
beasiswa S2 internasional harus mengajukan aplikasi
beasiswa sebelum tanggal 1 Desember. Untuk program
besiswa S1 diberikan maksimal selama 3 (tiga) tahun dan
untuk program beasiswa S2 diberikan selama 2 (dua)
tahun. Beasiswa akan diperpanjang apabila mahasiswa
mempunyai kemajuan selama masa perkuliahan. Sebagai
catatan, program beasiswa ini sangat selektif karena
hanya kandidat terbaik saja yang akan dipilih.
Persyaratan untuk mengikuti beasiswa S1 dan S2
luar negeri di Belanda adalah sebagai berikut:
1. Saat ini bukan merupakan warga negara Belanda
atau Uni Eropa
2. Telah menyelesaikan pendidikan SMA/Sederajat
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di luar Belanda
3. Telah diterima untuk program Sarjana yang
ditawarkan di atas. Untukpelamar S2, telah
diterima pada program Master pada salah satu
sekolah pascasarjana di atas.
4. Telah memegang gelar sarjana yang relevan
dengan program Master yang diajukan. Untuk
pelamar program S1, telah lulus SMA/Sederajat
5. Dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
visa Belanda
Kriteria dalam proses seleksi beasiswa kuliah luar
negeri dari Utrect Exellent Scholarship adalah sebagai
berikut :
1. Keunggulan akademik pada bidang studi yang
dipilih
2. Kualitas akademik serta hasil dari pendidikan yang
telah ditempuh sebelumnya, yang dibuktikan
dengan nilai transkrip akademik, skor tes, publikasi,
surat rekomendasi
3. Kualitas serta relevansi dari surat motivasi (konten
akademik, motivasi pribadi, serta ketrampilan
lintas budaya dan komunikasi).
4. Kualitas serta layak atau tidaknya dari rencana
keuangan yang tertera dalam aplikasi beasiswa.
5. Kualitas dari aplikasi beasiswa (akurasi,
kelengkapan dokumen, dan konsistensi).
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Pihak panitia seleksi akan memilih calon yang
memenuhi persyaratan berdasarkan kriteria seleksi
di atas. Selanjutnya para kandidat yang terpilih akan
diberikan penawaran beasiswa Utrecht di Belanda paling
lambat bulan Mei. Untuk informasi lebih lanjut mengenai
detail pendaftaran beasiswa diatas, dapat menanyakan
pada pihak Utrecht University pada kontak:
Telp. +31 30 253 26 70
Email : studievoorlichting@uu.nl
Address : PO BOX 80125, 3508 TC Utrecht
Visitor : weekdays from 10.00 to 16.00 : UU for U,
Student Services, Heidelberglaan 6, 3584 CS
Utrecht (between Casa Confetti and StudyStore)
atau bisa dengan mengunjungi laman resmi di
www.uu.nl/en/education
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Vanier Canada Graduate
Scholarships (Vanier CGS) dari
Pemerintah Kanada
Beasiswa PhD di Kanada
Kesempatan untuk bisa kuliah di luar negeri
khususnya bagi pelajar dan mahasiswa dari Indonesia
saat ini terbuka sangat lebar. Hal ini dibuktikan dengan
adanya banyak pilihan beasiswa yang tersedia untuk
berbagai jenjang dalam berbagai program studi yang
tersedia. Penyedia beasiswanya juga bermacam-macam
mulai dari pemerintah resmi sebuah negara hingga
berbagai organisasi atau perusahaan.
Salah satu program beasiswa yang disediakan
oleh pemerintah secara resmi, dalam hal ini pemerintah
Kanada yaitu Vanier Canada Graduate Scholarships atau
Vanier CGS. Program beasiswa ini merupakan sebuah
program resmi dari pemerintah Kanada yang memberikan
kesempatan bagi kandidat yang memenuhi segala
persyaratannya untuk menempuh studi PhD di Kanada.
Rincian Beasiswa
Program beasiswa ini pada mulanya diadakan untuk
lebih menarik minat para pemburu gelar PhD dari seluruh
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dunia untuk melaksanakan studi dan penelitiannya di
Kanada. Hal tersebut kemudian diharapkan akan mampu
untuk menjadikan dan memprmosikan Kanada sebagai
sebuah pusat penelitian dan pendidikan tinggi yang
berkualitas dengan lingkup internasional. Kandidat yang
nantinya menerima beasiswa ini akan bisa menempuh
studi PhD atau gabungan MA/PhD atau juga MD/PhD.
Studi yang nantinya dilakukan di Kanada dengan
program beasiswa ini hanya bisa dilakukan di universitasuniversitas dan perguruan tinggi Kanada yang memang
mendukung program ini. Jadi tidak bisa juga asal memilih
universitas atau perguruan tinggi di Kanada sebagai lokasi
studi dengan beasiswa ini jika ternyata universitas atau
perguruan tinggi tersebut tidak mendukung program
Vanier Canada Graduate Scholarships ini.
Program ini setiap periodenya memberikan
sebanyak 167 kuota bagi para kandidat yang memang
memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa sesuai
dengan kriteria dan proses seleksi yang dilakukan.
Nantinya studi yang bisa diambil adalah dalam bidang
health research, engineering research, natural sciences,
social sciences, dan humanities research.
Cakupan Beasiswa
Program Vanier Canada Graduate Scholarships ini
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menyediakan total bantuan keuangan senilai $50,000
untuk 1 tahun yang akan diberikan selama 3 tahun. Jadi
3 tahun masa pemberian beasiswa tersebut juga adalah
batas waktu maksimal untuk menyelesaikan studi yang
dipilih. Target dari beasiswa ini cukup luas karena memang
jumlah yang diberikan juga banyak. Intinya adalah baik itu
warga asli Kanada, warga asing yang sudah menetap di
Kanada, atau juga warga negara asing boleh mengajukan
permohonan untuk mendapatkan beasiswa ini.
Pesyaratan Beasiswa
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi persyaratan
bagi siapapun yang berniat mengajukan permohonan
beasiswa ini. Jika ingin dipertimbangkan permohonannya
maka harus diperhatikan persyaratan berikut untuk
dipenuhi:
• Pemohon harus sudah dinominasikan oleh
universitas atau perguruan tinggi di Kanada yang
telah menerima alokasi khusus untuk program
Vanier CGS
• Pemohon baru akan menempuh studi PhD untuk
pertama kalinya
• Pemohon harus menempuh studi PhD full-time
• Jika sudah menempuh studi jenjang doktoral maka

•

tidak boleh lebih dari 20 bulan pada tanggal 1 Mei
setiap periodenya
Pemohon sudah menyelesaikan studi jenjang
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sebelumnya sesuai standar yang dibutuhkan untuk
•

program ini yaitu first-class average
Pemohon tidak sedang menerima bantuan
keuangan atau beasiswa lain dari CIHR, NSERC,
atau SSHRC pada jenjang studi doktoral

Pendaftaran Beasiswa
Dalam pendaftaran untuk program ini sebenarnya
pemohon tidak bisa melakukan pendaftarannya sendiri.
Pemohon harus direkomendasikan oleh universitas
atau perguruan tinggi di Kanada untuk diberikan
bantuan beasiswa dari program Vanier CGS ini. Hal ini
bisa berlangsung dalam 2 kemungkinan yaitu pihak
universitas melakukan nominasi dengan menghubungi
kandidat atau pemohon memberitahukan niat serta
keinginannya terlebih dahulu pada pihak universitas
untuk mendapatkan beasiswa ini.
Kemudian setelah ditentukan kandidat atau
calon penerimanya maka pendaftaran harus dibuat dan
dikumpulkan sesuai batas waktu yang tersedia atau
diberika oleh pihak universitas atau perguruan tinggi
yang bersangkutan. Proses ini bisa dilakukan dengan
menggunakan sistem ResearchNet yang memang
digunakan dalam pendaftaran untuk program Vanier
CGS ini. Kemudian nominasi terakhir dari universitas atau
perguruan tinggi tersebut harus sudah diterima pihak
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Vanier-Banting Secretariat pada tanggal 2 November
setiap periodenya. Informasi lebih lanjut mengenai
beasiswa ini bsia didapatkan di halaman resmi dari
program beasiswa ini yaitu di tautan berikut ini (http://
www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html).
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Vice-Chancellor’s International
Scholarships (VCIS) dari Macquarie
University
Beasiswa Kuliah di North Ryde
Campus, Macquarie University
Australia merupakan satu tujuan yang cukup
populer untuk menempuh studi lanjutan di luar negeri
khususnya bagi pelajar dan mahasiswa dari Indonesia.
Lokasinya yang tidak jauh dari Indonesia apalagi jika
dibandingkan dengan kawasan Eropa atau Amerika
Serikat tentu menjadi pertimbangan juga. Bahasa yang
juga memang mayoritas menggunakan bahasa Inggris
tentu juga merupakan fakta yang menarik tentang
Australia untuk diperhatikan jika ingin melanjutkan studi
kesana.
Jika sudah memutuskan untuk menempuh
studi di Australia, selanjutnya tentu harus menemukan
program beasiswa atau pembiayaan yang bisa
membantu menempuh studi disana. Salah satu yang bisa
digunakan da dimanfaatkan adalah program beasiswa
dari Macquarie University. Universitas ini tergolong
sebagai salah satu universitas paling dermawan dalam
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memberikan beasiswa baik untuk pelajar lokal maupun
internasional. Penasaran dengan beasiswa untuk pelajar
internasionalnya?
Satu program yang bisa digunakan oleh sebagai
pelajar internasional untuk kuiah di Macquarie University
adalah Vice-Chancellor’s International Scholarships
(VCIS). Beasiswa ini memberikan pembiayaan sebagian
alias tdak penuh bagi pelajar internasional yang ingin
melanjutkan studi di Macquarie University. Penerima
beasiswa ini nantinya akan bisa menempuh studi di
kampus North Ryde dari Macquarie University. Pada
intinya pelajar-pelajar internasional yang dianggap
berpotensi dan kompetitif dalam bidang akademik
akan mendapatkan kesempatan yang besar untuk bisa
melanjutkan studi di Macquarie University Australia.
Cakupan Beasiswa
Satu dari beberapa program beasiswa dari
Macquarie University ini mencakup beberapa hal dan
yang paling utama adalah pembiayaan kuliah maksimal
sebesar 10,000 AUD. Bantuan pembiayaan tersebit bisa
digunakan dan akan dibayarkan langsung dalam biaya
kuliah sesuai jenjangnya baik itu S1, S2, maupun S3. Oleh
sebab itulah beasiswa ini bukan merupakan beasiswa
penuh yang bisa menunjang penuh mulai dari biaya
kuliah hingga biaya hidup, akomodsi, kesehatan, dan lain
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sebagainya.
Beasiswa ini tidak memberikan pembiayaan
apapun dalam kaitannya dengan biaya hidup, visa,
asuransi kesehatan, biaya transportasi, biaya akomodsi,
dan berbagai pembiayaan terkait dengan studi yang
ditempuh. Beasiswa ini juga mempunyai bidang-bidang
tertentu yang menjadi prioritas bagi para penerima
beasiswa ini yaitu meliputi bidang Engineering, Human
Science, Environment, Media, Education, dan Linguistics.
Beasiswa ini hanya dibeikan sekali saja kepada seorang
penerima dan tidak bisa diperbaharui untuk alasan
apapun.
Persyaratan Permohonan
Berikut ini adalah hal-hal yang wajib kamu
perhatikan jika kamu berniat untuk mengajukan
permohonan beasiswa ini:
• Bukan warga negara Australia dan Selandia Baru
• Pemohon sudah mendapatkan tempat atau
sudah terdaftar sebagai mahasiswa di North Ryde
Campus, Macquarie University Australia
• Pemohon harus memenuhi kriteria-kriteria
penerimaan yang sudah ditentukan oleh pihak
•
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Vice-Chancellor’s International Scholarship (VCIS)
Pemohon yang berencana mengikuti sebuah
program yang durasinya lebih lama dari satu

periode (semester) jika bukan peserta program

•

•
•

•

Study Abroad atau Exchange dari Macquarie
University
Mengikuti atau menempuh studi pada periode
yang tercantum atau tertulis pada surat penawaran
pemberian beasisiwa
Pemohon mndaftarkan diri pada satu periode
studi penuh
Pemohon harus mempunyai IPK minimal 3,0 dari
total 4,0 untuk jenjang pascasarjana dan harus
memiliki nilai 90% dari total 100% untuk jenjang
sarjana
Pemohon harus membayar biaya OSHC atau
asuransi kesehatan internasional dengan biaya
sendiri selama studi

Selain hal-hal tersebut yan menjadi pesyaratan
pemohon untuk diizinkan mengikuti seleksi beasiswa ini
ada juga hal-hal yang menjadi penghalang bagi pemohon
untuk bisa mengajukan permohona beasiswa ini, meliputi:
• Merupakan warga negara Australia atau Selandia
Baru atau juga mempunyai izin tinggal permanen
di Australia
• Sedang mengikuti program di Macquarie University
•

dalam tingkatan yang sama
Sudah menyelesaikan studi dan mendapat gelar
pada jenjang yang sama atau lebih tinggi di
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institusi lain
•
•
•

Sedang menerima beasiswa lain dari Macquarie
University
Menolak untuk menempuh studi di Macquarie
University meskipun sudah diterima
Sedang mengikuti program Study Abroad atau
Exchange dari Macquarie University

Kewenangan Pihak Macquarie University
Berikut ini hal-hal yang menjadi kewnangan penuh
pihak pemberi beasiswa yaitu Macquarie Univerity terkait
program beasiswa Vice-Chancellor’s:
• Pihak Macquarie University berhak merubah
kondisi dan persyaratan beasiswa ini
• Jumlah pembiayaan yang diberikan maksimal
adalah sejumlah 10,000 AUD dan bisa digunakan
pada studi standar sesuai yang tercantum dalam
surat penawaran beasiswa ini
• Penerima beasiswa tidak berhak meminta bantuan
pembiayaan apapun lagi selain jumlah yang sudah
ditentukan dan diberikan
• Jika memungkinkan maka masa studi yang sudah
diambil sesuai dengan program yang didukung oleh
beasiswa ini akan digunakan untuk mengurangi
•

648

masa waktu pemberian beasiswa
Jika ada kursus-kursus tambahan yang diambil
penerima beasiswa ini dilaur yangmemang

ditanggung oleh beasiswa maka wajib dibiayai
oleh penerima beasiswa itu sendiri
• Perubahan-perubahan apapaun yang akan
dilakukan oleh penerima beasiswa wajib dilaporkan
dan mendapat perstujuan ari Scholarship
Administrator
• Penerima beasiswa boleh mencari pekerjaan
sampingan sesuai dengan Visa Pelajar yang dimiliki
• Pihak universitas akan melihat dan menilai apakah
pekerjaan sambilan yang diambil mengganggu
studi atau tidak, jika dinilai mengganggu maka akan
diminta berhenti dari pekerjaan sampingannya
tersebut
• Jika diperlukan maka penerima beasiswa harus
membantu pihak univertas daam hal promosi dari
Macquarie University itu sendiri
Pembatalan Beasiswa
Hal-hal berikut ini adalah beberapamacam hal
yang bisa membuat beasiswa ini dicabut dari penerima.
Jadi kamu harus benar-benar memerhatikan hal-hal
berikut ini:
• Penerima beasiswa tidak memulai studi sesuai
tahun akademik yang dicantumkan dalam surat
penerimaan beasiswa
•
•

Penerima beasiswa gagal menjaga IPK berada
pada level 2,75 selama studi
Penerima beasiswa mendapatkan beasiswa lain
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yang setara dengan beasiswa ini
•

•
•
•

Penerima tidak mematuhi aturan sesuai yang
tercantum dalam Handbook for Undergraduate
Studies and Academic Manual dari universitas
Studi sudah terselesaikan atau penerima tidak
bisa melanjutkan studi karena berbagai hal
Penerima tidak melanjutka studi pada periode
yang ditentukan jika diberikan izin cuti
Penerima mendapatkan status izin tinggal
permanen pada saat periode studi akan dimulai

Prosedur Pendaftaran
Pemohon harus melengkapi formulir pendaftaran
secara online di tautan berikut (https://admissions.
mq.edu.au/index.cfm?event=security.showLogin&msg=
eventsecured&fr=sp). Dalam mengisi formulir tersebut
bisa dicantumkan pilihan program studi untuk kemudian
mengunggah dokumen-dokumen yang menjadi syarat
pendaftaran beasiswa ini. Setelah pendaftaran secara
online selesai akan diberikan Macquarie University
Student Number yang nantinya akan digunakan untuk
mendaftarkan beasiswa.
Selanjutnya adalah pemohon harus mengisi
formulir pendaftaran beasiswa di halaman berikut ini
(http://www.mq.edu.au/study/international-students/
scholarships/muis/apply). Karena formulir yang tersedia
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untuk semua program beasiswa dari Macquarie University
maka pastikan untuk menuliskan Vice-Chancellor’s
International Scholarships pada kolom Scholarship Name.
Selain itu pastikan juga pilihan jenjang studi yagdipilih
sudah tepat apakah UG untuk undergraduate (S1) atau
PG untuk postgraduate (S2 dan S3). Pendaftaran untuk
beasiswa ini dibagi menjadi 2 sesi dengan sesi pertama
biasanya berakhir pada akhir Januari dan sesi kedua
berakhir pada akhir Juni.
Kontak dan Informasi
Jika ada pertanyaan lebih lanjut untuk
mendapatkan informasi-informasi tambahan seputar
beasiswa ini bisa mengirimkan email ke scholarships@
mq.edu.au atau langsung menuju ke website resmi
Macquarie University di tautan berikut (https://www.
mq.edu.au/).
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VLIR-UOS Scholarships to Study in
Flanders
Beasiswa Kuliah di Flanders Belgia
dari VLIR-UOS
Setiap tahun pihak VLIR-UOS menawarkan
beasiswa untuk mahasiswa internasional dari berbagai
negara yang memberikan kesempatan menempuh studi
di Flanders, Belgia. Flanders adalah sebuah negara
bagian dari Belgia yang berbatasan dengan Belanda dan
Perancis. Pada bulan Oktober setiap tahun kesempatan
untuk mendapatkan beasiswa ini dibuka dimana batas
akhir dari pendaftaran beasiswa ini berbeda-beda
tergantung dari studi yang diambil.
Program beasiswa dari VLIR-UOS ini bisa
digunakan untuk menempuh studi pada jenjang Master
atau untuk mengikuti berbagai program pelatihan pada
bidang-bidang tertentu. Pada dasarnya pihak VLIR-UOS
sangat mendukung adanya kerja sama antara berbagai
universitas, perguruan tinggi, dan institusi pendidikan di
Flanders dimana satu hal utama yang ingin didapatkan
dari program ini adalah sebagai respon internasional
melalui mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara yang
menempuh studi di Flanders.
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Total ada 54 negara yang menjadi target pemberian
beasiswa ini dengan cakupannya termasuk wilayah
Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Program Master yang bisa
diambil menggunakan beasiswa ini menggunakan bahasa
Inggris dalam proses perkuliahannya jadi tidak pelu
khawatir mengenai bahasa. Seluruh biaya pendidikan dan
biaya-biaya yang terkait dengan kuliah atau pelatihan
yang diikuti akan ditanggung oleh program beasiswa dari
VLIR-UOS ini.
Pilihan Program
Berikut ini adalah program-program yang bisa
diambil dengan menggunakan bantuan pembiayaan dari
beasiswa dari VLIR-UOS:
• Program Master
o Development Evaluation and Management
(1 tahun)
o Globalisation and Development (1 tahun)
o Governance and Development (1 tahun)
o Human Settlements (1 tahun)
o Nutrition and Rural Development, Human
Nutrition (2 tahun)
o Physical Land Resources (2 tahun)
o Aquaculture (2 tahun)
o Biology – Specialisation Human Ecology (2
tahun)
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o Statistics – Specialisation Biostatistics (2

•

tahun)
o Environmental Sanitation (2 tahun)
o Nematology (2 tahun)
o Food Technology (2 tahun)
o Molecular Biology (2 tahun)
o Water Resources Engineering (2 tahun)
o Marine and Lacustrine Science and
Management (Oceans & Lakes) (2 tahun)
Program Pelatihan (1 – 4 bulan)
o AudioVisual
Learning
Materials
–
Management, Production and Activities
o Dairy Nutrition
o Food Safety, Quality Assurance Systems
and Risk Analysis
o Health Management in Aquaculture
o I-EBQ
–
International
Course
on
Epidemiology, Biostatistics and Qualitative
Research Methods
o Road Safety in Low and Middle-Income
Countries: Challenges and Strategies for
Improvement
o SUSTLAW – Sustainable Development and
Human Rights
o Technology
for
Management
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Integrated

Water

Selanjutnya yang perlu diketahui adalah daftar
lokasi studi yang bisa dipilih dalam program beasiswsa
ini. Artinya adalah bahwa hanya universitas, perguruan
tinggi, atau institusi pendidikan berikut ini saja yang bisa
dijadikan pilihan:
• University of Leuven
• University of Antwerp
• Ghent University
• Hasselt University
• Vrije Universiteit Brussels
• Artesis Plantijn University College Antwerp
• Artevelde University College Ghent
• Erasmus University College Brussels
• Antwerp Maritime Academy
• University College Ghent
• PXL University College
• VIVES University College
• Howest, University College West Flanders
• Karel de Grote University College
• LUCA School of Arts
• Thomas More University College
• UC Leuven Limbung
• Odisee
Pendaftaran Beasiswa
Pendaftaran untuk program beasiswa dari VLIRUOS ini bisa dilakukan asalkan sebelumnya sudah
mendaftarkan diri di program Master atau program
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pelatihan yang diinginkan. Pendaftaran untuk program
Master atau program pelatihan yang diinginkan bisa
dilakukan secara online di website resmi dari masingmasing program. Pastikan untuk memahami cara-cara
pendaftaran program yang ditampilkan di website resmi
dari masing-masing program dan mengikuti cara-cara
tersebut dengan seksama.
Pada proses pendaftaran program Master atau
program pelatihan tersebut ada bagian dimana pemohon
akan ditanya apakah akan mendaftarkan diri untuk
beasiswa VLIR-UOS atau tidak. Jika berniat mendaftarkan
diri untuk beasiwa tersebut maka koordinator dari
pendaftaran akan sekaligus mengirimkan pengajuan
untuk beasiswa VLIR-UOS. Jadi tidak disarankan untuk
mengirimkan permohonan langsung ke pihak VLIR-UOS
karena memang tidak akan direspon.
Hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap
pemohon hanya bisa mendaftarkan diri pada 1 program
saja entah itu program Master atau program pelatihan
pada 1 periode pendaftaran. Jika ternyata gagal dan
ingin mencoba lagi maka harus dilakukan pada periode
selanjutnya. Hasil seleksi akan dikirimkan melalui email
dan biasanya maksimal akan diterima pemohon pada
pertengahan bulan Juni.
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Persyaratan dan Kriteria Beasiswa
Bagian selanjutnya yang tentunya sangat penting
dalam sebuah program beasiswa adalah hal-hal yang
menjadi persyaratan bagi pemohon agar permohonannya
bis adipertimbangkan oleh penyedia beasiswa. Berikut
ini adalah syarat-syaratnya:
• Memiliki kewarganegaraan dari salah satu negara
yang termasuk dalam 54 negara target beasiswa
VLIR-UOS dimana Indonesia juga termasuk
• Usia maksimal 40 tahun untuk program Master
dan 45 tahun untk program pelatihan
• Memenuhi kriteria akademik dari universitas,
perguruan tinggi, atau institusi pendidikan
yang diinginkan yang mencakup latar belakang
pendidikan jenjang sebelumnya, kemampuan
penggunaan bahasa, dsb yang lebih lengkapnya
tersedia di website resmi masing-masing
• Pemohon program Master belum pernah
menyelesaikan program Master sebelumnya
• Tidak sedang bekerja untuk sektor publik karena
fokusnya pada institusi pendidikan dan penelitian,
sektor pemerintahan, dan organisasi-organisasi
sosial ekonomi
• Pemohon program pelatihan memiliki pengalaman
profesional pada bidang terkait dan juga
mempunyai pandangan serta rencana kedepannya
akan digunakan untuk apa dan dimana ilmu yang
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didapatkan pada program yang dipilih
•
•
•

Hanya bisa mengajukan permohonan pada 1
program untuk setiap periodenya
Beasiswa ini hanya bisa diberikan sekali pada 1
penerima
Jika pemohon berasal dari pihak yang mungkin
bekerja sama dengan VLIR-UOS maka harus ada
pernyataan dari pihak terkait bahwa pemohon
sepenuhnya tidak terkait dengan programprogram apapun dari VLIR-UOS

Selanjutnya perlu juga diketahui bahwa ada
kriteria-kriteria khusus yang dijadikan acuan dalam
seleksi dari para pemohon dalam program ini. Berikut
adalah hal-hal yang perlu diperhatikan:
• Motivasi – pemohon harus bisa menyatakan
motivasinya dengan jelas dan meyakinkan
• Dampak – pemohon yang bisa menjelaskan dampak
positif yang nantinya bisa segera didapatkan
dengan mengikut program melalui beasiswa VLIRUOS akan lebih mungkin untuk mendapatkan
beasiswanya
• Program bantuan sebelumnya – pemohon yang
lebih diprioritaskan adalah yang belum pernah
mendapatkan beasiswa Master di negara maju
dan juga yang hanya memiliki sedikit kesempatan
untuk mengkuti pelatihan di negara maju
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•

•

•

Jenis kelamin – prioritas dari program ini akan
diberikan kepada kandidat wanita jika secara
keseluruhan ada 2 kandidat yang sama persis
dalam segala kualifikasinya sementara berbeda
jenis kelamin
Wilayah asal – pihak penyedia beasiswa berusaha
semaksimal mungkin memberikan beasiswa ini
sebanyak 50% untuk kawasan Sub-Saharan Africa
Latar belakang sosial – prioritas program akan
diberikan kepada kandidat yang terbukti berasal
dari kelompok minoritas atau pihak yang sedikit
tertinggal di negara asalnya jika ada 2 kandidat
dengankualifikasi yang sama namun berbeda
dalam latar belakang sosialnya

Informasi lebih lanjut mengenai program beasiswa
ini ada di hamalan berikut ini (http://www.vliruos.be/
scholarships). Lalu untuk informasi mengenai VLIR-UOS
ada di hamalan berikut (http://www.vliruos.be/en/).
Terakhir untuk kontak bisa menuju ke halaman berikut ini
(http://www.vliruos.be/en/about-us/contact/).
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Webster Vienna Scholarship dari
Webster Vienna Private University
Satu lagi kesempatan untuk kuliah gratis di benua
Eropa terbuka lebar. Kali ini beasiswa datang dari Webster
Vienna Private University, satu-satunya Universitas
di Austria yang memiliki dual akreditasi, baik dari US
akreditasi dan dari Kementrian Pendidikan Austria. Saat
ini universitas tersebut sedang menawarkan skema
Webster Vienna Scholarship bagi mereka yang ingin
mengabil program Undergraduate (S1), transfer, dan
Master (S2). Pelajar dari Indonesia juga dapat mengikuti
beasiswa ini.
Webster Vienna Private University merupakan
cabang dari Webster University yang terdapat di St. Louis,
USA dan merupakan satu-satunya universitas Amerika
yang terdapat di Austria. Dengan dual akreditasi yang
dimiliki, para mahasiswa akan mendapat validasi gelar
tingkat internasional.
Beberapa program yang ditawarkan oleh Webster
Viennna Private University antara lain adalah sebagai
berikut:
• Program Undergraduate ( S1)
o Bachelor of Arts (BA) Major :
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International Relations, Management,

•

Media Communications, Psychology
o Bachelor of Science (BS) : Business
Administrastion
Informasi lebih detail mengenai program
Undergraduate (S1) lainnya juga dapat dilihat
pada halaman berikut ini (http://webster.ac.at/
bachelor).
Program Master (S2)
o Master of Business Administration
(MBA)
o Master of Arts (MA) : International
Relations, Marketing, Psychology with
emphasis in Counseling Psychology
o Master of Science (MS) : Finance
Informasi lebih detail mengenai program Mater
(S2) lainnya juga dapat dilihat pada halaman
berikut ini (http://webster.ac.at/master-mba).

Skema program Webster Vienna Scholarships ini
telah meliputi potongan biaya perkuliahan 10% - 50%
untuk program S1, dan potongan biaya perkuliahan 10%
- 25% untuk program S2. Persyaratan dari program ini
meliputi:
• Merupakan mahasiswa baru yang sebelumnya
tidak pernah mengambil program gelar
Undergraduate (S1) atau Graduate (S2), atau
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marupakan

•

•

mahasiswa

transfer

(dengan

kredit transfer kurang dari 90 jam) dengan IPK
minimal 3.0
Memiliki prestasi akademik dan kemampuan
bahasa Inggris yang baik (bik tulisan maupun
lisan)
Terdaftar sebagai mahasiswa full-time di
Webster Vienna University dan mampu
mempertahankan IPK minimal 3.0 setiap
semesternya

Sementara itu berkas atau dokumen yang
dibutuhkan untuk mengajukan permohonan beasiswa ini
antara lain:
• Melengkapi Webster Vienna Scholarship
Application
• Essay dengan panjang 1000-1200 kata yang
harus memilih satu dari dua topik berikut:
o Many students at Webster Vienna have
a cultural heritage, skill, or talent that
defines them and enriches the lives of
their peers. If you hold such an interest
or have a unique background, please
share more in a 1000-1200 word essay
o Many believe that we learn from our
mistakes. In A 1000-1200 word essay,
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describe a situation or experience
where you learned from failure.
Explain the situation, what actions you
took, and how you learned from this
experience.
•

Salinan
dokumen
resmi
yang
telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (lihat
section VII atau Checklist pada formulir aplikasi)
Tata Cara Pendaftaran
Sebelum mengajukan aplikasi beasiswa, pemohon
dapat memilih terlebih dahulu program studi yang
akan diambil pada Webster Vienna Private University.
Untuk melihat berbagai program yang ditawarkan bisa
dengan membuka halaman berikut (http://webster.
ac.at/academics). Pihak universitas menyarankan para
pemohon mengajukan pendaftaran mahasiswa (Online
Admission) bersamaan waktunya dengan pengajuan
beasiswa.
Untuk pendaftaran sebagai mahasiswa di Webster
Vienna University dapat mengisi formulir online pada
halaman berikut ini (http://webster.ac.at/apply-now).
Sedangkan untuk pengajuan aplikasi beasiswa dapat
mengirimkan seluruh berkas diatas yang telah di scan
melalui email berikut (schoalrship@webster.ac.at)
dan pastikan sudah melampirkan berkas dokumen
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yang dibutuhkan hanya dalam format PDF atau DOCX
(universitas tidak menerima format ZIP atau RAR). Batas
waktu pengajuan aplikasi tidak lebih dari pertengahan
bulan Juni untuk setiap periodenya.
Informasi dan Kontak
Untuk mendapatkan informasi lebih detail
mengenai beasiswa kuliah di Austria dari Webster Vienna
Private University, dapat menghubungi koordinator
beasiswa pada kontak berikut :
Katherine Price Beuchert, MA
Assistant Director of Admissions, Scholarship
Coordinator
Telp. +43 1 26 92 93 4332
Email: scholarship@webster.ac.at
atau dengan mengunjungi halaman resminya
(http://webster.ac.at/)
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Women in Business MBA
Scholarshop dari Manchester
Metropolitan University
Emansipasi wanita ternyata bukan hanya hal yang
diperjuangkan di Indonesia karena ternyata di kawasan
Britania Raya juga menyoroti hal yang sama. Saat ini
perihal kaum wanita untuk lebih terlibat dan berperan
dalam dunia bisnis sudah semakin diperbincangkan dan
diperhatikan. Meskipun memang benar adanya bahwa
saat ini semakin banyak wanita yang memulai usaha
bisnis masing-masing, namun ternyata jumlah wanita
yang menjabat posisi penting seperti misalnya executive
directors pada perusahaan tempatnya bekerja. Hal inilah
yang perlu dirubah agar semakin banyak wanita yang bisa
terlibat dalam keputusan-keputusan bisnis saat ini dan di
masa yang akan datang.
Melihat hal tersebut, Manchester Metropolitan
University berambisi dan berniat untuk mendorong
kaum wanita untuk lebih berperan dalam dunia bisnis.
Nah, satu program yang menjadi senjata utama dari
Manchester Metropolitan University dalam hal ini adalah
program Women in Business MBA Scholarship. Program
ini pada dasarnya akan memberikan semacam diskon atau
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potongan biaya kuliah MBA khusus untuk para wanita
yang ingin mengembangkan kemampuan mereka dalam
dunia bisnis.
Women in Business MBA Scholarship ini
menawarkan bantuan pembiayaan hingga sebesar GBP
6,000 untuk pemenang pertama dan sebesar hingga
GBP 3,000 untuk posisi kedua dari seluruh pemohon
yang mengajukan permohonan untuk program beasiswa
ini. Penerima beasiswa ini yaitu sebanyak 2 orang tadi
nantinya akan mengikuti program MBAyang dimulai pada
bulan Oktober karena batas akhir pendaftaran untuk
program ini ada pada bulan Juli.
Sudah tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi
untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Pemohon harus
membuat video yang diunggah di YouTube berdurasi
selama 1 menit yng isinya mengenai produk-produk
atau layanan-layanan jasa yang sudah dikembangkan
oleh pemohon. Intinya dalam video ini pemohon
harus merepresentasikan dirinya sebaik mungkin
sebagai seorang pelaku bisnis agar pihak Manchester
Metropolitan University tertarik pada pemohon.
Produk atau jasa yang dibahas dalam video
bisa merupakan temuan pemohon sendiri atau
penyempurnaan dari temuan orang lain sebelumnya. Jika
sudah diunggah ke YouTube, link dari video tersebut harus
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dikirimkan ke email d.ward@mmu.ac.uk lengkap dengan
nama dan kontak yang bisa dihubungi. Setiap periodenya
program ini dibuka hingga pertengahan bulan Juli.
Tahapan seleksi dari program ini dimulai dengan
memilih 10 pemohon terbaik yang sudah mengirimkan
videonya. Tim yang memilih video tersebut terdiri dari
pakar-pakar bisnis dari kawasan Manchester tentunya.
Setelah itu akan dipilih 2 pemenang dari seleksi program
ini yang nantinya akan mendapatkan bantuan pembiayaan
dari Manchester Metropolitan University dalam program
Women in Business MBA Scholarship. Seluruh peserta
yang termasuk dalam 10 terbaik akan diundang untuk
melakukan presentasi dimana dalam acara tersebut juga
akan diumumkan pemenangnya.
Informasi dan pertanyaan seputar program ini bisa
didapatkan dengan mengirimkan email ke Donna Ward
di alamat email donna.ward@mmu.ac.uk atau melalui
telepon di nomer 0161 247 6078. Selain itu juga bisa
mengunjungi website resminya (http://www.business.
mmu.ac.uk/mba/women-business/).
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Penutup
Banyaknya program beasiswa yang bisa digunakan
untuk kuliah di luar negeri khususnya oleh mahasiswa
dan pelajar dari Indonesia saat ini sudah sepantasnya
menjadikan peluang generasi muda Indonesia untuk
tumbuh dan berkembang sekaligus mendunia semakin
besar. Sudah terbukti bahwa setiap tahun terjadi
peningkatan yang cukup signifikan dalam hal jumlah
mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di luar negeri. Hal
ini juga yang menjadi alasan utama semakin lama ada
semakin banyak beasiswa untukkuliah di luar negeri
yang ditujukan bagi mahasiswa dari Indonesia. Tidak
hanya pihak pemerintah namun berbagai pihak mulai
dari organisasi, perusahaan, dan bahkan universitas atau
sekolah berlomba-lomba menawarkan bantuan beasiswa
bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk kuliah ke
luar negeri.
Nah, kalau sudah tahu ada banyak beasiswa yang
bisa dimanfaatkan untuk kuliah ke luar negeri, apa iya
masih merasa dan menganggap bahwa kuliah ke luar
negeri itu sulit? Atau bahkan masih bertahan pada
pemahaman lama bahwa kuliah ke luar negeri itu tidak
mungkin bisa dilakukan oleh semua orang? Hmmm,
sekarang sudah saatnya untuk move on. Kenapa? Karena
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dalam ebook ini saja, yang pastinya ketika sudah sapai
pada bagian ini berarti sudah disapu halaman demi
halamannya, ada lebih dari 100 beasiswa untuk berbagai
program pendidikan di luar negeri. Masa iya masih belum
menemukan program yang cocok untuk diperjuangkan?
Sungguh terlalu!
Buka kembali can baca kembali satu demi satu
halaman dari ebook ini yang penuh dengan keragaman
macam beasiswa kuliah ke luar negeri. Paling tidak
seharusnya ada beberapa program yang sesuai dan bisa
diperjuangkan meskipun mungkin harus menunggu
periode-periode selanjutnya. Faktanya, beberapa
beasiswa benar-benar terbuka dan bebas baik dalam
hal jenjang studi, lokasi studi, dan bidang ilmu studi
yang bisa dipilih. Belum lagi beberapa beasiswa kuota
yang diberikan cukup banyak jadi peluang untuk bisa
mendapatkannya tentu juga lebih besar. Benar bukan?
Jadi, jangan lagi hanya bermimpi dan
membayangkan tentang kuliah ke luar negeri. Segala
sesuatunya sudah tersedia dan disughkan dengan
gamblang. Hanya tinggal dikombinasikan dengan
usaha yang sangat-sangat pantang menyerah agar bisa
memastikan terbukanya pintu kuliah ke luar negeri
seperti yang selama ini sudah diimpikan dan dibayangkan.
Ingat, jika tidak segera dilakukan dan direalisasikan, lalu
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kapan lagi? Segera perjuangkan keinginan untuk kuliah
ke luar negeri berbekal informasi beasiswa dari ebook
ini. Jangan pernah menyerah dan yakin bahwa tidak ada
yang tidak mungkin jika terus berusaha.
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Why do you go away? So that you can come
back. So that you can see the place you
came from with new eyes and extra colors.
And the people there see you differently,
too. Coming back to where you started is
not the same as never leaving.”
― Terry Pratchett
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TIM INSPIRABOOK
Imam Sulton Nursidiq
Pria yang pernah keliling Asia beberapa
waktu yang lalu ini berperan sebagai
koordinator bagian content dari semua
produk Inspira Book. Dedikasinya yang
luar biasa membuat ketidakhadirannya
berdampak sangat signifikan dalam
berjalannya kinerja tim Inspira Book.
Kegemarannya adalah olahraga khususnya
sepakbola yang juga dibuktikan dengan
keberhasilannya lulus dari program studi
olahraga.
Denal Sukma Dewa
Pria satu ini adalah seorang peggemar
berat Gundam yang jika kamu bertanya
tentang gundam, dirinya akan menjadi
seperti Google atau Wikipedia dalam hal
Gundam meskipun ia adalah lulusan Sastra
Inggris. Tugasnya dalam tim Inspira Book
adalah sebagai content writer dan editor
yang memastikan bahwa selalu ada materimateri berupa tulisan yang cukup dalam hal
jumlah dan kualitas untuk diikutkan dalam
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TIM INSPIRABOOK
berbagai produk Inspira Book.
Yosephine Anggun Munan
Semenjak perkenalan nya dengan dunia
sinematografi sewaktu smk, wanita yang
akrab disapa Mbak Anggun ini langsung
jatuh cinta dengan seni menulis. Mulai
dari menulis naskah film pendek, cerpen,
prosa, sampai sekedar curhat di medsos
akan dia lakukan dengan sepenuh hati.
‘Feeling writers’, begitulah gadis pisces ini
menyebut dirinya sendiri. Selain berbicara
soal pantai, maka film adalah topik
yang akan membuatmu langsung akrab
dengannya.
Dwi Aprilia Kumala Dewi
Di bulan apapun, wanita ini selalu disapa
dengan nama ‘April’; berperan sebagai
editor dari Tim Produksi Inspira Book.
Kecintaannya pada dunia buku dan menulis
dimulai sejak serial Harry Potter diterbitkan
di Indonesia.
Adelina Mayang Sari
Mahasiswi kedokteran gigi ini akrab disapa
Mayang. Di balik mimpi besarnya menjadi
dokter gigi, ia juga ingin menjadi penulis.
Mayang adalah pecinta film, buku, dan
semua hal yang mengandalkan imajinasi.
Email : adelinamayang@gmail.com
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TIM INSPIRABOOK
Enggar Tri Lestari
Panggilannya Enggar. Ia sangat menyukai
dunia tulis menulis, terutama yang
berhubungan dengan jurnalistik. Selain
kuliah dan aktif menulis di Inspira Book,
Enggar juga aktif menulis di media-media
kampusnya di UGM.
Resa Eka Ayu Sartika
Ia adalah seorang gadis yang numpang
lahir di kota Klaten. Ia menyandang
gelar sarjana dari sebuah universitas
negeri di Yogyakarta. Saat ini ia bekerja
sebagai penulis lepas yang kini mukim di
Yogyakarta.
Rahma Fitriana
Wanita cantik ini memiliki segudang
prestasi akademik yang luar biasa, termasuk
berhasil lulus cumlaude dari Universitas
Negeri Yogyakarta. Selain itu ia juga
memiliki pengalaman internasional yang
mengagumkan. Dengan keterampilannya di
berbagai bidang, ia memberikan kontribusi
vital dalam penyusunan buku IELTS Killer.
Saat ini ia merupakan Awardee Beasiswa
LPDP yang sebentar lagi akan menempuh
Master di University of New South Wales,
Australia.
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HAPPINESS TEAM

Angga Dimas
Fans berat Manchester United yang
selalu memastikan bahwa pesanan
sampai kepada pelanggan tanpa
kurang satu apapun.

Alfan Wahyu Ilham Robbani
Anggota tim termuda yang
berkarakter dan memiliki mental
yang kuat. Ia adalah seseorang yang
hidup dengan kekuatan pikiran.

Angga Pratama Putra
Manusia serba bisa yang bertugas
mengkoordinasi para stakeholder
Inspira Book agar mereka selalu
bahagia.

Anisa Obstetriana
Seorang copywriter andalan Inspira
Book yang selalu menyampaikan
kabar gembira kepada masyarakat
Indonesia.
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HAPPINESS TEAM
Ajeng Coleendyah
Wanita yang selalu tampak menarik
dengan senyum yang dihiasi gincu
merahnya. Keramahannya selalu
membuat
setiap
orang
yang
mengenalnya bahagia.

Asrul Awakhir Habibullah
Seorang anak pesantren yang sangat
jago jualan. Dia selalu mendedikasikan
hidupnya di jalan kebenaran.

Faneni Intan Hartika
Sosok wanita karier yang berposisi
sebagai juru bicara Inspira Book.
Siap-siaplah untuk selalu bahagia jika
bertemu dengannya.

Niken Kusumaningsih
Wanita imut yang selalu tampak kalem
dalam keadaan apapun. Ekspresiekspresi lucunya selalu mengundang
tawa para sahabat Inspira Book.
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HAPPINESS TEAM
Novi Yuliana
Wanita ini termasuk idola di dalam Tim
Inspira Book. Kepiawaiannya dalam
berkomunikasi membuat setiap orang
menanti kehadirannya.
Nurlia Meilani
Wanita dengan
tinggi dalam
riset penting
keberlangsungan
Book.

ketelitian tingkat
melakukan risetuntuk membantu
hidup Tim Inspira

Isnaeni Solikhatunisa
Seorang
fresh
graduate
yang
mencintai dunia pendidikan dan
traveling. Kemampuannya dalam
menyampaikan informasi-informasi
penting kepada pelanggan sangat
dibutuhkan oleh tim.

Swanida Gilang Ramadhan
Seorang pemuda asal Temanggung,
Jawa Tengah yang memiliki kemauan
keras untuk selalu belajar guna
mewujudkan mimpinya.
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HAPPINESS TEAM
Nurul Khotimah
Seorang ibu muda yang mampu
mengayomi para sahabatsahabat Inspira Book dengan
kebijaksanaannya. Dia
adalah tempat bersandar ketika
anggota tim merasakan kegalauan
akut.
Ani Triyanti
Perempuan ini pernah jatuh hati
dengan Ilmu Psikologi. Berbahagia
ketika bisa menjadi “pendengar”
yang baik. Penikmat Es krim dan Mie
Ayam. Di Inspirabook, terobsesi untuk
selalu membuat konsumen berucap
terimakasih

Desiana Umi Fatonah:
Perempuan asal Cilacap ini adalah
Sheilagank (penggemar band Sheila
On 7), di Inspirabook ia sangat suka
membahagiakan customer, salah
satunya dengan mendengar curhatan
customer yg ingin kuliah ke luar
negeri.
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PRODUK INSPIRA BOOK
Kuliah ke luar negeri adalah mimpi bagi pelajar
Indonesia yang benar-benar ingin merasakan dunia
pendidikan di luar negeri dengan berbagai alasannya.
Kamu pasti tahu bahwa ketika kuliah di luar negeri,
kamu akan dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas
penunjang yang berkualitas dan tentunya akan menemui
sistem pendidikan yang lebih baik. [Bukan berarti kuliah
di Indonesia tidak berkualitas lho ya]
Nah, untuk kuliah ke luar negeri, kamu
membutuhkan panduan yang benar-benar detail, benarbenar bisa membantumu dalam mewujudkan mimpi
kuliah ke luar negeri. Untuk itu, Inspira Book telah
menciptakan satu buku+DVD spektakuler dengan nama
Jurus Kuliah ke Luar Negeri “Baca Ini. Kamu Pasti
Kuliah Ke Luar Negeri. Dijamin 100%!” Kamu juga bisa
mendapatkan DVD EBOOK JKLN Series 13 Negara.
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Buku Jurus Kuliah ke Luar Negeri (JKLN) adalah
buku yang berisi jurus-jurus pasti kuliah ke luar negeri.
Setelah melakukan riset selama tahun di 40 negara dan
mewawancarai lebih dari 300 mahasiswa Indonesia di
luar negeri lalu disusun oleh 5 penulis sarat pengalaman
di luar negeri bersama Inspira Research Center akhirnya
terciptalah Jurus Kuliah ke Luar Negeri.
Pada awalnya JKLN berbentuk DVD berisi 9 Ebook
total 4367 halaman ditambah 219 video interview dan
tips dari mahasiswa Indonesia di luar negeri. Dan pada
bulan Juni kami memutuskan untuk mengeluarkan versi
buku cetak total 302 halaman tanpa menghilangkan paket
DVD, buku tersebut berjudul “Baca Ini. Kamu Pasti Kuliah
ke Luar Negeri. Dijamin 100%. Dan membuat semakin
banyak respon positif dari pembaca maupun mahasiswa
aktif di luar negeri.
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Ebook J KLN Series13 negara adalah seri
pelengkap dari buku JKLN, dengan pembahasan yang
lebih mendetail tentang negara yang menjadi tujuan
kuliah kamu. 13 Negara ini adalah negara pilihan yang
menjadi tujuan favorit mahasiswa Indonesia yang ingin
melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Dalam JKLN Series 13 negara tiap ebooknya
memiliki minimal 300 halaman dan disertai video dari
mahasiswa Indonesia yang sedang dan sudah kuliah di
luar negeri. Di sini kamu akan diberikan informasi yang
sangat detail tentang dunia perkuliahan di Amerika,
Australia, Belanda, India, Inggris, Jepang, Jerman,
Malaysia, Mesir, Perancis, Rusia, Singapura, dan Turki.
Informasi ini bersifat sangat spesifik dan sulit untuk
ditemukan dibuku lainnya. Informasi ini langsung dari
para mahasiswa Indonesia yang sudah berpengalaman
kuliah di luar negeri, khususnya di 13 negara tersebut.

Ketika kamu sudah memiliki Buku atau DVD ini
dan ingin kuliah ke luar negeri, ada beberapa hal yang
harus kamu kuasai, yang paling utama adalah syarat
kemampuan bahasa asing. Ya, syarat kemampuan bahasa
asing ini bisa dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat
TOEFL atau IELTS IELTS.
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TOEFL adalah singkatan dari Test Of English as a
Foreign Language (Test Bahasa Inggris sebagai bahasa
asing), yang diorganisir oleh sebuah lembaga di Amerika
Serikat yang bernama ETS ( Educational Testing Service ).
Jadi TOEFL berkiblat ke Amerika.

IELTS (International English Language Testing
System) adalah sebuah tes kemahiran bahasa Inggris yang
membuktikan kamua memiliki standar tertentu dalam
bahasa Inggris, baik untuk tujuan bekerja atau belajar.
IELTS berkiblat ke Inggris.

Untuk bisa mendapatkan sertifikat TOEFL atau
IELTS, kamu harus mengikuti serangkain tes. Selain
membutuhkan penguasaan skill bahasa Inggris yang baik,
kamu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk
bisa menjalani tes TOEFL atau IELTS.
Biaya untuk tes TOEFL saat ini diperkirakan adalah
US$180 ya kalau dirupiahkan sekitar Rp. 2.350.000,00.
Sedangkan biaya untuk tes IELTS saat ini kisaran Rp.
2.700.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00. Maka dari
itu ketika kamu hendak melakukan tes TOEFL atau IELTS,
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lebih baik dipersiapkan dengan sangat matang, agar
tenaga, pikiran, dan biaya tidak terbuang sia-sia.

Untuk
membantu
para
pelajar
dalam
mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TOEFL dan IELTS,
Inspira Book membuat sebuah Buku+DVD panduan yang
diberi nama TOEFL KILLER dan IELTS KILLER.

TOEFL KILLER, solusi yang tepat mendapatkan
skor TOEFL 550. Dengan TOEFL Killer, banyak hal
bisa dihemat. Hemat biaya soal, hemat biaya kursus,
hemat waktu, dan hemat tenaga. Menariknya, selain
tips akademis, kamu juga dibekali dengan tips-tips
nonakademis.

Ingin tahu isinya? TOEFL KILLER berisi banyak
materi senilai les 50 kali pertemuan. Langsung dari
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sang guru, Mr. Toni Emti. Mr. Toni Emti dikenal dengan
nama “Mr. TOEFL”. Dia sudha berkecimpung dalam dunia
pendidikan bahasa Inggris lebih dari 15 tahun.

Dalam DVD ini, Mr. Toni akan menceritakan semua
rahasiswa untuk mendapatkan TOEFL tinggi dalam waktu
singkat. Rahasia-rahasia ini bernilai sangat tinggi, tidak
bisa kamu dapatkan dengan mudah di Google maupun
di situs-situs lain di internet. Metode ini berbeda dengan
metode-metode yang sudah diajarkan di tempat-tempat
kursus lainnya.

Buku IELTS KILLER “Cara Pasti Mendapatkan Skor
IELTS 7.0”. Paket IELTS KILLER ini terdiri dari buku setebal
300+ halaman yang berisi workbook dan panduan IELTS
serta DVD Tutorial IELTS dengan durasi 20 jam lebih.
Kamu akan mendapat bocoran sekaligus tips dan trik
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detail untuk bisa menaklukan sesi Listening, Reading,
Speaking, dan Writing Test dalam IELTS.

Semuanya tidak berhenti di sini, ketika kamu
ingin melakukan tes TOEFL atau IELTS, maka kamu harus
memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik dan
benar. Kemampuan tersebut bisa kamu peroleh dengan
cara belajar bersama guru atau menggunakan buku
panduan yang tepat.

Saat ini, bahasa Inggris semakin menjadi kebutuhan
baik dalam bidang akademik maupun profesional. Di
Indonesia pada saat ini, sudah sejak dini anak-anak mulai
mengenal dan dikenalkan dengan bahasa Inggris. Anakanak pasti mendapatkan pelajaran bahasa Inggris di
sekolah. Di luar sekolah, anak-anak selalu bersinggungan
dengan bahasa Inggris melalui gadget, internet,
komputer, dan lain-lain. Karena, pada kenyataannya anakanak Indonesia saat ini sudah lebih maju dalam mengenal
teknologi dan semacamnya dibandingkan anak-anak di
masa 10 sampai 15 tahun yang lalu.

Bisa dikatakan kebanyakan orang belajar Bahasa
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Inggris secara otodidak, berarti teknis-teknis dalam
bahasa Inggris belum banyak dipahami dan dikuasai.
Untuk teman-teman pelajar SMA, SMP, dan Mahasiswa
S1, S2, dan S3, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang
baik dan benar adalah sebuah hal wajib. Selain ada ujian
mata pelajaran dan kuliah bahasa Inggris, skill bahasa
Inggris juga dibutuhkan teman-teman yang ingin kuliah
di luar negeri. Maka dari itu, Inspira Book menciptakan
sebuah buku yang bisa digunakan untuk teman-teman
yang ingin mempelajari dan memperbaiki skill dalam
bahasa Inggris.

Buku tersebut adalah KUNCI INGGRIS.

Dalam Buku+DVD Kunci Inggris, pembelajaran
bahasa Inggris disesuaikan dengan kebutuhan mulai dari
level paling rendah.
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Buku ini ditulis oleh tim penulis yang berpengalaman
dalam bidang riset pendidikan khususnya pembelajaran
bahasa Inggris. Tim penulis memahami betul apa yang
dihadapi para pembelajar bahasa Inggris, bagaimana
seseorang kesulitan dalam pengucapan (pronunciation),
mempelajari tenses, dan gugup saat berbicara karena
takut salah.

Dalam Buku+DVD Kunci Inggris, kamu akan belajar
percakapan sehari-hari, menyusun kalimat, dan ekspresi
bahasa Inggris yang sering digunakan dalam kehidupan
sehari-hari. Buku ini juga berfungsi sebagai pintu gerbang
persiapan kuliah ke luar negeri dan menghadapi tes
TOEFL dan IELTS.

Ketika kamu sudah mulai siap dengan kemampuan
bahasa Inggrismu untuk mendaftar kuliah ke luar negeri,
mungkin kamu perlu memikirkan bagaimana pembiayaan
kuliahmu nanti. Nah, buat kamu yang sangat menginginkan
beasiswa untuk membantu pembiayaan kuliah ke luar
negeri, maka beasiswa LPDP dari Kementrian Keuangan
RI perlu kamu coba.

689

Selain kamu membutuhkan TOEFL KILLER atau
IELTS KILLER untuk sertifikat bahasa yang menjadi salah
satu syarat mutlak untuk mendapatkan beasiswa ini.
Untuk mendapatkan beasiswa ini kamu perlu memiliki
berjuang keras mempersiapkan diri menggunakan
buku panduan yang tepat. Inspira Book bekerja sama
dengan pihak-pihak awardee LPDP berhasil menerbitkan
Buku+DVD dengan nama JAMU LPDP.

Buku JAMU LPDP adalah panduan lengkap
mendaftar dan lolos seleksi Beasiswa LPDP. Dalam
buku ini kamu akan mendapatkan detail informasi
pendaftaran, tahapan pendaftaran, persyaratan, dan
tentunya segudang tips&trik dalam masa persiapan,
pendaftaran, pelaksanaan seleksi, dll. Bahkan ketika
kamu sangat bingung menulis essay, dalam ebook ini telah

690

dijelaskan dengan detail bagaimana cara untuk memilih
topik, memulai menulisnya, dan tentunya bagaimana
menjadikan essaymu pasti di acc oleh penyeleksi LPDP.

Selain itu, dalam DVD JAMU LPDP kamu bisa
menemukan 4 ebook pelengkap dengan jumlah halaman
total lebih dari 2000 halaman. Masih kurang? Ada
video dari para periah beasiswa LPDP juga yang akan
membuatmu makin semangat dalam meraih beasiswa
LPDP.

Setelah kamu berhasil belajar bahasa Inggris,
kemudian, mencoba untuk tes TOEFL atau IELTS , lalu
mendaftar kuliah ke luar negeri menggunkan beasiswa
LPDP, pasti kamu perlu melakukan traveling di luar negeri.
Bukan maksudnya ngajakin kamu buang-buang waktu,
tapi ini sangat bermanfaat buat kamu untuk mengenal
dunia lebih dekat. Untuk itu kami hadirkan buat bekal
kamu kuliah di luar negeri, Buku dan DVD TRAVELOVA.
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Traveling ke berbagai negara di belahan dunia
adalah mimpi dari banyak traveler termasuk kamu. Namun,
untuk traveling keliling dunia kamu membutuhkan
berbagai ilmu yang bisa membuat perjalanan travelingmu
makin mudah dan murah

Dalam Buku Travelova karya Inspira Research
Center ini kamu akan mendapatkan banyak ilmu baik
dalam bentuk cerita, artikel, dan video dari para traveler
yang sudah berpengalaman. Kamu akan dibimbing mulai
dari persiapan baik dari segi mental, dana, packing,
memilih destinasi, memilih akomodasi, dan hal-hal
spesifik yang lebih penting lagi.

Kamu merasa minder karena tidak punya uang?
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Kamu takut buat traveling sendirian? Kamu nggak
pinter berkomunikasi dengan orang asing? Kamu bisa
menemukan semua solusi dari semua masalah yang ada
di dalam buku Travelova. Bagaimana? Sudah siapkah
traveling?

Tenang…tenang… kalau kamu nggak mau
kuliah ke luar negeri dengan semua hal yang sudah
kamu rencanakan, dan kamu ingin kuliah di Indonesia
saja, tetaplah berpikiran positif. Inspira Book juga
menghadirkan buku Jurus Ampuh Masuk PTN Favorit
buat kamu yang ingin kuliah di universitas-univeritas
negeri di Indonesia.

Persaingan memperebutkan kursi di PTN-PTN
ternama di Indonesia semakin hari semakin ketat.
Untuk bisa menembus persaingan yang sangat berat
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kamu membutuhkan buku panduan yang nggak sekedar
panduan. Kamu membutuhkan panduan yang detail
yang memuat jurus-jurus rahasia dan ampuh agar bisa
membantumu lolos ujian masuk PTN favoritmu.

Dalam JAMU PTN Favorit kamu akan mendapatkan
ebook-ebook penting, latihan-latihan soal untuk simak
UI dan UM UGM, tips dan trik detail, serta video dari
dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa UI dan UGM. Tidak
sampai di situ saja, kamu akan dipandu untuk bisa
menjalani kehidupan kuliah sampai dengan kamu lulus
mendapatkan nilai baik. Masih mikir-mikir lagi buat cari
buku panduan yang lebih keren lagi?

Semua buku panduan di atas menuntunmu untuk
meraih prestasi tertinggi dalam bidang akademik.
Tentunya juga membantumu dalam mendapatkan ilmuilmu penting yang tidak bisa kamu temukan di luaran
sana. Nah, setelah kamu berhasil lulus kuliah baik itu di
luar negeri atau di dalam negeri, hal apa yang ingin kamu
lakukan?

Inspira Book juga peka terhadap hal ini. Kami
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memberikan kamu panduan untuk kamu yang ingin
menjadi seorang PNS dan menjadi abdi negara. Panduan
tersebut kami beri nama Baca Ini Kamu Pasti Jadi PNS.

Banyak sekali lulusan universitas-universitas di
Indonesia yang ingin mengabdi untuk Indonesia dengan
cara menjadi seorang PNS. Namun, untuk bisa menjadi
seorang PNS butuh perjuangan dan pengorbanan yang
sangat besar. Setelah itu kamu juga harus bisa melalui
serangkaian Tes CPNS dengan baik.
Untuk bisa melewati tes CPNS, Inspira Book
menciptakan buku “Baca Ini Kamu Pasti Jadi PNS”.
Dilengkapi dengan ebook-ebook penting dan contohcontoh soal tes CPNS. Masih kurang? Dalam buku ini kamu
akan mendapatkan berbagai tips penting agar kamu
lebih mudah dalam mencapai tujuanmu menjadi PNS.
Nggak cuma itu, kamu juga akan mendapatkan videovideo dari orang-orang yang sudah berhasil melewati tes
695

CPNS dengan baik yang bisa menambah semangatmu
mencapai tujuan menjadi PNS.
Kalau kamu tidak ingin menjadi pegawai dan lebih
suka berwirausaha, Inspira Book juga menghadirkan dua
buku panduan dalam bidang bisnis ERBIKU dan MASTER
MEDSOS.

Erbiku adalah sebuah panduan untuk menjalankan
bisnis kuliner, mulai dari persiapan sebelum memulai,
perencanaan, eksekusi, dan proses menjalankan bisnis.
Buku ini adalah sebuah intisari dari setiap perjalanan dari
para pebisnis kuliner yang sudah lebih dulu sukses dengan
berbagai macam strategi mereka. Melalui buku ini, Inspira
Book akan membantu Anda dalam mewujudkan bisnis
kuliner yang akan Anda jalankan.
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Buku ini dilengkapi dengan DVD yang berisi video
dari para master bisnis kuliner yang sudah terbukti
sukses bertarung di ranah ini. Mereka akan membagikan
pengetahuan, pengalaman, dan juka kebijaksanaan dalam
menjalankan bisnisnya. Baca ini, omzet bisnis online Anda
akan meningkat RATUSAN kali lipat. Dijamin 100%!

Master Medsos adalah paket buku yang diciptakan
spesial untuk Anda para pelaku bisnis onlie. Buku ini akan
mengupas habis teknik-teknik rahasia untuk melakukan
pemasaran melalui dunia maya, khususnya melalui jejaring
sosial. Mulai dari hulu ke hilir. Dari aspek psikologis hingga
aspek teknikal sosial media yang populer di Indonesia.

Ya, dengan membaca buku ini, Anda akan
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mendapatkan pemahaman mendalam untuk melakukan
promosi di berbagai platform media sosial seperti
Facebook, Instagram, LINE, dan Blackberry Messenger.
Ditulis berdasarkan studi kasus nyata, buku ini juga
dilengkapi dengan video interview puluhan jam dari para
praktisi media sosial marketing di berbagai industri.
Nah, jadi kamu mau baca buku Inspira Book
yang mana aja?
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