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Bagaimana Menggunakan Buku Ini
Buku di hadapan Anda saat ini adalah direktori beasiswa studi lanjut dan
program pengembangan karier akademik, khususnya untuk bidang sosial
dan humaniora. Informasi yang tercantum bersumber dari berbagai website
dan brosur informasi yang dirangkum selama bulan Februari hingga April
2014.
Untuk memudahkan pencarian informasi, ada dua cara yang dapat
digunakan. Pertama, dengan melihat Daftar Isi kemudian memilih
berdasarkan program gelar yang ingin ditempuh (Master, Doktoral, dll).
Kedua, dengan melihat Tabel Kalender Beasiswa kemudian memilih
beasiswa berdasarkan batas akhir pendaftaran ataupun negara tujuan.
Selanjutnya, Anda dapat langsung menuju ke informasi beasiswa yang
Anda minati.
Informasi yang terdapat dalam direktori ini merupakan rangkuman dan
bersifat ringkas, silakan dimanfaatkan sebagai petunjuk awal mengenali
beragam beasiswa yang ada. Untuk informasi terbaru dan lebih rinci
mengenai penawaran beasiswa yang diminati silakan rujuk ke alamat,
website, link atau kontak pengelola masing-masing beasiswa yang
dicantumkan di akhir halaman.
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Kalender Beasiswa
Beasiswa Studi Lanjut (Degree) | Beasiswa S2
No. Nama Beasiswa

Deadline

Negara/Tujuan

1

Ancora Foundation Graduate
Fellowship S. Rajaratnam School of
International Studies, NTU

Januari

Singapura

2

Indian Government Scholarships for
Indonesian Students to Study in India

Januari

India

3

The Graduate Institute of Geneva
Master Scholarship

Januari

Swiss

4

Beasiswa Depkominfo

Februari

Dalam Negeri dan Luar
Negeri

5

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP)

Sepanjang
tahun

Dalam Negeri dan Luar
Negeri

6

Centre for Russian, Central and East
European Studies Master

Februari

Rusia dan Eropa Timur

7

Eric Bleumink Scholarships
(University of Groningen Talent Grant)

Februari

Groningen

8

Beasiswa Unggulan DIKTI untuk
Program Master

Maret, Mei

Dalam Negeri dan Luar
Negeri

9

France Government Scholarship for
Indonesian Citizen

Maret, April

Perancis

Maret

Korea

Maret

Korea

Maret

Korea

Maret

Taiwan

10 Korean Government Scholarships for
Hankuk University of Foreign studies

11 Korean Government Scholarships for
International Student at Graduate
School Korea University

12 KGSP Korean Government
Scholarship Program at KDI School of

13 Minister of Education (MOE) Taiwan
Government Scholarship Program
iv | Kalender Beasiswa

14 StuNed Scholarship Magister

Maret

Belanda

Program for Mid-Career Professional
15

Vrije Universteit Fellowship
Programme (VUFP)

Maret

Amsterdam

16

Taiwan National Chiao Tung
University (NCTU) Scholarship

Maret,
September,
Desember

Taiwan

17

Turkiye Schoalrship Postgraduate
Programmes

Maret

Turki

18

Beasiswa Presiden Republik
Indonesia

April

Dalam Negeri dan Luar
Negeri

19

Fulbright-Dikti Master’s Degree
Program

April

Amerika Serikat

20

Fulbright Master’s Degree Program

April

Amerika Serikat

21

Leiden University Fund Scholarship
(LUF)

April

Belanda

22

Oslo Peace Scholarship Australian
National University

April

Australia

23

Total Indonesie E&P and Ancora
Foundation Graduate Fellowship at
the Sciences Po Paris

April

New York

24

Leiden University Axcellence
Scholarship (LexS)

April,
Oktober

Belanda

25

Westminster International
Scholarship

April,
Oktober

Inggris

26

Chancellor’s Scholarship, University
of the West of England, UK

Mei

Inggris

27

Carnegie Mellon University AusAID
Scholarship

Mei

Australia

28

Erasmus Mundus Lotus II Project

Mei

Eropa

29

Jiangxi Provincial Government
Scholarship for International Students

Mei

China

30

Jilin Provincial Government
Scholarship, China

Mei

China
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31

Vice-Chancellor Scholarships,
Manchester Metropolitan
University, UK

Juni

Inggris

32

Beasiswa Sekolah Pascasarjana UGM

Juni

UGM

33

Endeavour Postgraduate Scholarship
Awards

Juni

Australia

34

Lee Kuan Yew School of Public Policy
Graduate Fellowship (PunjaB
Goverment Scholarship and LKYSPP)

Juni

Singapura

35

Conflict Studies and Management
Programme (CSMP), The Willy Brandt
School of Public Policy in Erfurt
Scholarships

Juli

Jerman

36

DAAD Postgraduate Courses for
Professionals with Relevance to
Developing Countries

Juli

Jerman

37

Australian Award Scholarships

Agustus

Australia

38

Beasiswa Luar Negeri DIKTI

Oktober

Luar Negeri

39

F.A. Hayek Scholarship in Economics
or Political Science at University of
Canterbury

Oktober

New Zealand

40

International Postgraduate Research
Scholarship Griffith University

Oktober

Australia

41

Melbourne Internationl Research
Scholarship

Oktober

Melbourne

42

Scholarships in University of Kent,
Brussels School of International

Oktober

Brussel

43

British Chevening Scholarships

November

Inggris

44

IIEF and EWC Scholarship Program at
University of Hawaii

November

Hawaii

45

American Association of University
Women (AAUW) International
Fellowship for Women

Desember

Amerika Serikat
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46

Ancora Foundation Graduate
Fellowship at the John F. Kennedy
School of Government, Harvard
University

Desember

Amerika Serikat

47

Ancora Foundation Graduate
Fellowship the University of

Desember

Inggris

48

The Quota Scheme Scholarship
Program

Desember

Norwegia

49

Asia Leaders programme Fellowship
(Dual Campus Master of Arts in Peace
Building)

Desember

Costa Rica

50

United Nations-mandated University
for Peace (UPEACE)

Desember

Costa Rica

51

VLIR UOS Belgia Training and master
scholarships

52

Master’s Scholarships for Public
Policy and Good Governance (PPGG)

Belgia

Sepanjang
tahun

Jerman

Beasiswa Studi Lanjut (Degree) | Beasiswa S3
No. Nama Beasiswa

Deadline

Negara/Tujuan

1

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP)

sepanjang
tahun

Dalam Negeri dan Luar
Negeri

2

Doctoral Scholarships in Humanities
and Social Sciences Leuven

Januari

Belgia

3

Fully-Funded International Research
Scholarships at the University of

Januari

Inggris

4

Indian Government Scholarships for
Indonesian Students to Study in India

Januari

India

5

The Graduate Institute Geneva
Doctoral Scholarship

Januari

Swiss

6

Beasiswa Depkominfo

Februari

Belanda, Perancis,
Swedia, Australia, dan

7

Eric Bleumink Scholarships
(University of Groningen Talent Grant)

Februari

Groningen
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8

Beasiswa Doktoral Universitas
Leiden-DIKTI

Maret

Belanda

9

Beasiswa Taiwan National Chiao
Tung University

Maret,
September,
Desember

Taiwan

10

Beasiswa Unggulan DIKTI untuk
Program Doktoral

Maret, Mei

Dalam Negeri dan Luar
Negeri

11

Korean Government Scholarships for
International Student at Graduate
School Korea University

Maret

Korea

12

Minister of Education (MOE) Taiwan
Government Scholarship Program

Maret

Taiwan

13

Turkiye Schoalrship Postgraduate
Programmes

Maret

Turki

14

Victoria University PhD Scholarship
for International Students

Maret, Juli,
September

New Zealand

15

Beasiswa Presiden Republik
Indonesia

April

Dalam Negeri dan Luar
Negeri

16

Fulbright-DIKTI Ph.D Program

April

Amerika Serikat

17

Fulbright Presidential Scholarship
Program (Ph.D Program)

April

Amerika Serikat

18

The New Zealand-ASEAN Scholars
Awards (NZ-AS)

April

New Zealand

19

The School of Education
Southampton University Scholarship
for International Students

April

Inggris

20

Beasiswa Melbourne International
Research Scholarship di University of
Melbourne Australia

Mei

Australia

21

Jiangxi Provincial Government
Scholarship for International Students

Mei

China

22

Endeavour Postgraduate Scholarship
Award

Juni

Australia
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23

Conflict Studies and Management
Programme (CSMP), The Willy Brandt
School of Public Policy in Erfurt
Scholarships

Juni

Jerman

24

DAAD Postgraduate Courses for
Professionals with Relevance to
Developing Countries

Juni

Jerman

25

Victorian International Research
Scholarships

sepanjang
tahun

Australia

26

Australian Award Scholarships

Agustus

Australia

27

Beasiswa Luar Negeri DIKTI

Oktober

Luar Negeri

28

International Postgraduate Research
Scholarship Griffith University

Oktober

Australia

29

IIEF and EWC Scholarship Program at
University of Hawaii

November

Hawaii

30

The Australian National University
Center For European Studies
(ANUCES) Doctoral Scholarship

November

Australia

31

American Association of University
Women (AAUW) International
Fellowship for Women

Desember

Amerika Serikat

32

Gates Cambridge Scholarships at the
University of Cambridge

Desember

Inggris

Beasiswa Studi Lanjut (Degree) | Beasiswa Post-Doctoral
No. Nama Beasiswa

Deadline

Negara/Tujuan

1

Indian Government Scholarships for
Indonesian Students to Study in India

Januari

India

2

Mellon Post-Doctoral Fellowship
Cornell University

Januari

Amerika serikat
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3

Southeast Asian Studies Regional
Exchange Program- Postgraduate
Fellowship

Januari

Asia

4

Erasmus Mundus Lotus II Project

Februari

Uni Eropa

5

The International Scholar Exchange
Fellowship Korea

Februari

Korea

6

France Government Scholarship for
Indonesian Citizen

April

Perancis

7

Beasiswa Dikti-Neso untuk PhD Jalur
Khusus

Juni

Belanda

8

The Quota Scheme Scholarship
Program

Desember

Norway

9

University of Oxford
The Oxford-Princeton Global Leaders
Programme

September

Inggris

Beasiswa Non-Degree | Research Grant
No. Nama Beasiswa

Deadline

Negara/Tujuan

1

Fulbright-DIKTI Doctoral Dissertation
Research Program

April

Amerika Serikat

2

Fulbright-DIKTI Senior Research
Special 10 Week University of
Washington PAR-C Type Recharging
Program

Maret

Amerika Serikat

3

Program Research Student Kedutaan
besar Jepang untuk Indonesia

April

Japan

4

Fulbright Doctoral Dissertation
Research Program

Mei

Amerika Serikat

5

Fulbright - DIKTI Senior Research
Program

April dan
Agustus

Amerika Serikat

6

DAAD Research Grant for Doctoral
Candidates within the “Sandwich
Model”

November

Jerman
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7

DAAD Long-Terms Research Grant
For PhD in Germany

Oktober

Jerman

8

DAAD Short-Terms Research Grant
For Stay and Study Visit for University
Academics and Scientists

Oktober

Jerman

9

Southeast Asia Fellowship Program at
East-West Center

Desember

Washington

10

Allison Sudrajat Award

sepanjang
tahun

Australia

11

The Rocketfeller Foundation Bellagio
Center Residency Programs

sepanjang
tahun

Italia

12

Leverhulme Trust Research
Programme Grants

sepanjang
tahun

Inggris

13

VLIR UOS Belgia ICP PhD programme

Maret

Belgia

14

VLIR UOS Belgia Short Research
Stays (SRS)

Oktober

Belgia

Beasiswa Non-Degree | Short Course
No. Nama Beasiswa

Deadline

Negara/Tujuan

1

STUNED In short course country

Maret

Indonesia

2

STUNED Short Course

Maret,
Oktober

Indonesia

3

Hubert H. Humphrey Fellowship
Program for Mid-Career Professionals

April

Amerika Serikat

4

Netherland Fellowship Program –
Short Course

Mei,
Oktober

Belanda

5

STUNED-Tailor Made Training

Disesuaikan
dengan jadwal
pemohonan
beasiswa

Belanda

6

VLIR UOS Belgia Short training
scholarships

Maret-Mei

Belgia
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Beasiswa Non-Degree | Staff Exchange
No. Nama Beasiswa

Deadline

Negara/Tujuan

1

Mei

Eropa

Lotus Erasmus Mundus South East
Asean Mobility Project

Beasiswa Non-Degree | Visiting Fellowship
No. Nama Beasiswa

Deadline

Negara/Tujuan

1

Institute of Development Studies
Study Fellowship

Disesuaikan
dengan jadwal
pemohonan
beasiswa

Inggris

2

Institute of Development Studies
Visiting Fellowship

Disesuaikan
dengan jadwal
pemohonan
beasiswa

Inggris

3

International Forum for Democratic
Studies

Disesuaikan
dengan jadwal
pemohonan
beasiswa

Amerika Serikat

4

The Ikerbasque Visiting Fellowship

September
-Oktober

Spanyol

5

Visiting Fellowship Program for
International Scholars at the
Australian National University (ANU)

Februari

Australia

6

Visiting Research Fellow Status
Oxford Institution for Ethnic, Law, and
Armed Conflict

Disesuaikan
dengan jadwal
pemohonan
beasiswa

Inggris

7

Erasmus+

Maret

European Union Country
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Daftar isi

Bagaimana Cara Menggunakan Buku Ini
Kalender Beasiswa
Daftar isi
A. Beasiswa Studi Lanjut (Degree)
A.1. S-2 (Master)
1. American Association of University Women (AAUW) International
Fellowship in USA for Women
2. Ancora Foundation Graduate Fellowship S. Rajaratnam School of
International Studies, NTU
3. Asia Leaders Programme Fellowship (Dual Campus Master of
Arts in Peace Building)
4. Australian Award Scholarship (AAS)
5. Beasiswa Depkominfo
6. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
7. Beasiswa Luar Negeri (BLN) DIKTI
8. Beasiswa Presiden Republik Indonesia
9. Beasiswa Sekolah Pascasarjana UGM
10. Beasiswa Unggulan (BU) DIKTI untuk Program Master
11. British Chevening Scholarships
12. Chancellors Scholarship, University of the West of England, UK
13. Carnegie Mellon University AusAID Scholarship
14. Centre for Russian, Central and East European Studies Master
Studentships at University of Glasgow
15. Conflict Studies and Management Programme (CSMP) The Willy
Brandt School of Public Policy in Erfurt Scholarships
16. DAAD Postgraduate Courses for Professionals with Relevance to
Developing Countries
17. Endeavour Postgraduate Scholarship Awards
18. Eric Bleumink Scholarships (University of Groningen Talent Grant)
19. Erasmus Mundus Lotus II Project
20. F.A. Hayek Scholarship in Economics or Political Science at
University of Canterbury
21. France Government Scholarships for Indonesian Citizen

iii
iv
xiii

2
3
5
8
10
12
16
18
20
22
25
27
28
29
30
32
34
36
37
38
39
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22. Fulbright-DIKTI Master's Degree Program
23. Fulbright Master's Degree Program
24. Harvard University – ANCORA Foundation Graduate Fellowship at
The John F. Kennedy School of Government
25. IIEF and EWC Scholarship Program at University of Hawaii
26. Indian Government Scholarship for Indonesian Student to Study
in India
27. International Postgraduate Research Scholarship Griffith
University
28. Jiangxi Provincial Government Scholarship for International
Students
29. Jilin Provincial Government Scholarship, China
30. Korean Government Scholarship Hankuk University of Foreign
Studies, South Korea
31. Korean Government Scholarships for International Student at
Graduate School Korea University
32. Korean Government Scholarship Program at KDI School of Public
Policy
33. Lee Kuan Yew School of Public Policy Graduate Fellowship
(PunjaB)
34. Leiden University Excellence Scholarship (LexS)
35. Leiden University Fund Scholarship
36. Master's Scholarships for Public Policy and Good Governance
(PPGG)
37. Melbourne International Research Scholarships (MIRS)
38. Minister of Education (MOE) Taiwan Government Scholarship
Program
39. Oslo Peace Scholarship Australian National University
40. Scholarship in University of Kent, Brussels School of International
Studies
41. StuNed Scholarship Magister Program for Mid-Career
Professional
42. Taiwan National Chiao Tung University (NCTU) Scholarship
43. The Graduate Institute of Geneva Master Scholarship
44. The Quota Scheme Scholarship Program
45. Total Indonesie E&P and ANCORA Foundation Graduate
Fellowship at The Science Po Paris
46. Turkiye Scholarship Postgraduate Programmes
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41
43
44
46
47
49
51
52
53
54
56
58
60
62
64
67
69
71
72
74
76
77
80
82
84

47. United Nations-mandated University for Peace (UPEACE)
48. University of Cambridge-Ancora Foundation Graduate Fellowship
49. Vice-Chancellor Scholarships, Manchester Metropolitan
University, UK
50. VLIR UOS Belgia Training and Master scholarships
51. VU Fellowship Programme (VUFP)
52. Westminster International Scholarship
A.2. S-3 (Doktoral)
1. American Association of University Women (AAUW) International
Fellowships in USA for Woman
2. Australian Award Scholarship (AAS)
3. Beasiswa Depkominfo
4. Beasiswa Doktoral Universitas Leiden-DIKTI
5. Beasiswa Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP)
6. Beasiswa Luar Negeri (BLN) DIKTI
7. Beasiswa Melbourne International Research Scholarship di
University of Melbourne Australia
8. Beasiswa Presiden Republik Indonesia
9. Beasiswa Unggulan (BU) untuk Program Doktoral
10. Conflict Studies and Management Programme (CSMP)
11. DAAD Postgraduate Courses for Professionals with Relevance to
Developing Countrie
12. Doctoral Scholarships in Humanities and Social Sciences
13. Endeavour Post Graduate Scholarship Award
14. Eric Bleumink Scholarships (University of Groningen Talent Grant)
15. Fulbright-DIKTI Ph.D Program
16. Fulbright Presidential Scholarship Program (Ph.D Program)
17. Fully-Funded International Research Scholarship at the University
of Leeds (FIRS)
18. Gates Cambridge Scholarship at The University of Cambridge
19. IIEF and EWC Scholarship Program at University of Hawaii
20. Indian Government Scholarships for Indonesian Students to
Study in India
21. International Postgraduate Research Scholarship Griffith
University
22. Jiangxi Provincial Government Scholarship for International
Students

85
87
89
90
91
92

94
95
97
98
100
103
105
106
108
111
113
115
116
117
119
120
121
123
125
127
129
131
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23. Korean Government Scholarships for International Student at
Graduate School Korea University
24. Minister of Education (MOE) Taiwan Government Scholarship
Program
25. Taiwan National Chiao Tung University (NCTU) Scholarship
26. The Australian National University Center For European Studies
(ANUCES) Doctoral Scholarship Program
27. The Graduate Institute of Geneva Doctoral Scholarship
28. The New Zealand-ASEAN Scholars Awards (NZ-AS)
29. The School of Education Southampton University Scholarship for
International Students
30. Turkiye Scholarship Postgraduate Programmes
31. Victoria University PhD Scholarship for International Students
32. Victorian International Research Scholarships
A.3. Post-Doctoral
1. Beasiswa Dikti-Neso untuk PhD Jalur Khusus
2. Erasmus Mundus Lotus II Project
3. France Government Scholarship for Indonesian Citizen
4. Indian Government Scholarships for Indonesian Students to
Study in India
5. Mellon Post-Doctoral Fellowship
6. Southeast Asian Studies Regional Exchange Program
Postgraduate Fellowship
7. The International Scholar Exchange Fellowship Korea Foundation
for Advanced Studies
8. The Quota Scheme Scholarship Program
9. University of Oxford: The Oxford-Princeton Global Leaders
Programme
B. Beasiswa Tidak Bergelar (Non-Degree)
B.1. Research Grant
1. Allison Sudrajat Award
2. DAAD Long-Terms Research Grant For PhD in Germany
3. DAAD Research Grants for the Doctoral Candidates within the
“Sandwich Model”
4. DAAD Short-Terms Research Grant For Stay and Study Visit for
University
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132
134
136
137
139
141
143
144
145
146

148
149
150
152
154
155
157
159
161

164
166
168
170

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fulbright-DIKTI Doctoral Dissertation Research Program
Fulbright-DIKTI Senior Research Program
Fulbright-DIKTI Senior Research Special 10 Week University of
Washington PAR-C Type Recharging Program
Fulbright Doctoral Dissertation Research Program
Leverhulme Trust Research Programme Grants
Program Research Student Kedutaan Besar Jepang untuk
Indonesia
Southeast Asia Fellowship Program at East-West Center in
Washington
The Rockefeller Foundation Bellagio Center Residency Programs
VLIR UOS Belgia ICP PhD Programme
VLIR UOS Belgia Short Research Stays (SRS)

B.2. Short course
1. Hubert H. Humphrey Fellowship
2. Netherland Fellowship Program – Short Course
3. STUNED-In Country Short Course
4. STUNED-Tailor Made Training
5. STUNED-Short Courses
6. VLIR UOS Belgia Short training scholarships
B.3. Staff Exchange & Visiting Fellowship
1. Erasmus+
2. Institute of Development Studies – Study Fellowship
3. Institute of Development Studies – Visiting Fellowship
4. International Forum for Democratic Studies
5. The Ikerbasque Visiting Fellowship
6. Visiting Fellowship Program for International Scholars at the
Australian National University
7. Visiting Research Fellow Status Oxford Institution for Ethnic, Law,
and Armed Conflict
8. Lotus Erasmus Mundus EU - South East Asian Mobility Project

171
172
173
175
175
177
179
181
183
184

188
190
192
194
195
197

200
201
202
204
206
208
210
211
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A

Beasiswa Studi Lanjut (Degree)

A.1. S-2 (Master)

American Association of University Women (AAUW)
International Fellowships in USA for Women
American Association of University Women (AAUW) mempunyai sejarah yang
panjang terkait dengan dukungannya terhadap kesempatan pendidikan dan
profesional bagi perempuan di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Atas
dedikasinya tersebut, AAUW tercatat sudah menyediakan lebih dari $3 juta untuk
membiayai lebih dari 200 beasiswa kepada perempuan berprestasi dan berbagai
organisasi nonprofit hingga saat ini.
Cakupan Beasiswa
• AAUW menyediakan beasiswa sebesar $18.000
• Penerima beasiswa ini akan menempuh pendidikan atau menjalankan riset di
universitas atau institusi riset yang terakreditasi di Amerika Serikat.
Persyaratan
Beasiswa internasional AAUW diberikan kepada nonwarga Negara Amerika
Serikat yang ingin menempuh pendidikan atau menjalankan riset di Amerika
Serikat.
Bidang Prioritas
• Microfinance
• Sustainable Development

• Hukum HAM Internasional
• dll.

Batas Akhir
Beasiswa ini tersedia tiap tahunnya. Batas akhir pendaftaran pada tanggal 1
Desember tiap tahunnya untuk tahun akademik Juli-Juni.
Informasi
AAUW Fellowships and Grants
C/O ACT, Inc., 101 ACT Dr., Iowa City, lA 52243-9000
Telp.: 319/337-1716 ext. 60
Email: fellowships@aauw.org, aauw@act.org
Website: http://www.aauw.org/learn/fellowships_grants/international.cfm
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Ancora Foundation Graduate Fellowship S. Rajaratnam School of International Studies, NTU
S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological
University, Singapura berkolaborasi dengan Ancora Foundation menyediakan
satu beasiswa bagi penduduk Indonesia. RSIS telah mendapatkan pengakuan
sebagai institusi yang terdepan dalam riset dan pendidikan pascasarjana dalam
bidang strategi dan hubungan internasional di Asia. RSIS telah banyak
menelurkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya, dimana banyak di antaranya
telah menduduki peran penting dalam pemerintahan. Lulusan RSIS juga
meliputi para diplomat dan perwira militer dari Indonesia, China, Vietnam, dan
negara-negara lainnya.
Cakupan Beasiswa
• Program beasiswa ini meliputi pembiayaan program studi master selama
satu tahun pada bidang apa pun di S.Rajaratnam School of International
Studies, Nanyang Technological University
• Biaya kuliah
• Uang saku per bulan
• Tiket pulang (kelas ekonomi)
Persyaratan dan Dokumen yang Dibutuhkan
Pendaftar program beasiswa ini diwajibkan untuk:
• Melampirkan bukti diterima di RSIS
• Memiliki IPK minimal 3,5
• Memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa Inggris
• Setidaknya telah memiliki pengalaman kerja (yang relevan dengan studi yang
akan ditempuh) selama minimal 5 tahun
Memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan dapat diimplementasikan
setelah menyelesaikan program studi ini, baik dalam bidang pemerintahan,
bisnis, maupun masyarakat.
Bidang Prioritas
RSIS menawarkan program master dalam bidang Hubungan Internasional,
Politik Ekonomi Internasional, Studi Strategi, dan Studi Asia. Keseluruhan
3 | Beasiswa Studi Lanjut (Degree) - Master

program master di RSIS berfokus pada riset sehingga mahasiswa akan terbiasa
dalam hal diplomasi dan pembuatan keputusan.
Cara Mendaftar
Pendaftaran dilakukan secara online dan pendaftar dapat mengunjungi link
berikut:
(http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/coursework/Pages/default.aspx) untuk
proses pendaftaran. Informasi lebih lanjut mengenai program studi dan proses
pendaftaran dapat dilihat pada: http://www.rsis.edu.sg/grad/applicationprocedures.htm. Pendaftar diharapkan mengisi formulir dan mengumpulkannya
melalui email beasiswa@ancorafoundation.com.
Batas Akhir
Desember
Informasi
• S. Rajaratnam School of International Studies
Nanyang Technological University
Blk S4, Level B4, Nanyang Aveneu, Singapore 639798
Telp.: (65) 6790 6982,
Fax. : (65) 6793 2991
Email: wwwrsis@ntu.edu.sg
Website: http://www.rsis.edu.sg/
http://ancorafoundation.com/programs/ntu/
• Ancora Foundation
Atria Rai, Chief Executive Officer
Equity Tower, 41st Floor Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Lot 9 Jakarta 12190 Indonesia
Telp.: +62 21 290 35 333,
Fax.: +62 21 290 35 335
Email: inquiry@ancorafoundation.com
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Asia Leaders Programme Fellowship (Dual Campus
Master of Arts in Peace Building)
The Asia Leaders Programme, Dual Campus Master of Arts Programme,
merupakan program beasiswa hasil kolaborasi The Nippon Foundation, UN
Mandated University for Peace (UPEACE), dan Ateneo de Manila University
(AdMU). Tujuan dari program ini adalah untuk mendidik profesional muda Asia
untuk menjadi praktisi bina damai dan siap menjadi pemimpin dalam organisasi
yang mereka ikuti.
Program ini terdiri atas pelatihan tambahan bahasa bagi para kandidat dengan
kemampuan bahasa Inggris level menengah (intermediate) dan program master
dalam 11 spesialisasi yang terkait dengan isu bina damai. Program ini ditutup
dengan 4 bulan magang di berbagai institusi terkait.
Deskripsi Program
Program yang berlangsung selama 17-20 bulan (tergantung pada kemahiran
bahasa Inggris) terdiri atas:
1. Pelatihan bahasa dari AdMU, Filipina (enam bulan bagi kandidat dengan
kemampuan bahasa Inggris level intermediate, tiga bulan bagi kandidat
dengan kemampuan bahasa Inggris level advanced).
2. Pendidikan master di Kampus UPEACE, Costa Rica
3. Asia Focus Course di Kampus AdMU, Filipina
4. Empat bulan magang di institusi terkait di Asia
Jadwal Akademik
I. English Module 1: Intermediate English Training (AdMU, Filipina)
Mahasiswa yang diterima dalam program ini dengan kemahiran bahasa Inggris
level intermediate akan menjalani pelatihan bahasa modul pertama. Pelatihan
bahasa Inggris intensif selama tiga bulan ini akan berfokus pada grammar,
syntax, reading dan writing. Modul ini dilaksanakan untuk mempersiapkan
mahasiswa memasuki jenjang pelatihan bahasa level advanced.
Untuk dapat diterima pada pelatihan kemahiran bahasa Inggris level
intermediate ini, mahasiswa harus memiliki salah satu syarat berikut:
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TOEFL (PBT)
TOEFL (IBT)
TOEFL (CBT)
IELTS

: 513
: 71
: 183
: 5,5

II. English Module 2: Advanced Academic English Training (AdMU, Filipina)
Mahasiswa dengan kemahiran bahasa Inggris yang lebih tinggi akan memulai
program ini dari Pelatihan Bahasa Inggris Modul 2, bersama dengan kandidat
yang telah lolos Pelatihan Bahasa Inggris Modul 1. Mahasiswa di program ini
diharapkan mampu menyusun kalimat dengan grammar yang sempurna,
membuat kesalahan seminimal mungkin dalam struktur kalimat, percaya diri
dalam presentasi dan public speaking, serta memiliki kemahiran mendengarkan
dalam konteks akademik.
Pelatihan Bahasa Inggris Modul 2 ini akan terintegrasi dengan Academic
Content Class. Hal ini akan membantu mahasiswa utuk dapat
mengkontekstualisasikan kemampuan bahasa mereka dalam Ilmu Sosial dan
Studi Perdamaian dengan memperkaya kosakata dan kemampuan analisis
dalam bidang-bidang tersebut. Program ini juga menyiapkan mahasiswa
kepada program selanjutnya yang akan dilaksanakan di Kampus UPEACE,
Costa Rica dan program magang di berbagai institusi terkait.
Untuk dapat diterima pada pelatihan kemahiran bahasa Inggris level
intermediate ini, mahasiswa harus memiliki salah satu syarat berikut:
TOEFL (PBT)
: 530
TOEFL (IBT)
: 90
TOEFL (CBT)
: 215
IELTS
:7
III. Pendidikan Master (UPEACE, Costa Rica)
Mahasiswa akan melanjutan pendidikan mereka pada salah satu dari sebelas
spesialisasi program master yang ditawarkan oleh UPEACE selama enam bulan.
Kesebelas spesialisasi tersebut antara lain:
• Environmental Security and Peace
• Environmental Security and Peace Specialization in Climate Change and
Security
• Gender and Peace Building
• International Law and Human Rights
• International Peace Studies
• Media, Peace and Conflict Studies
• Natural Resources and Peace
• Peace Education
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• Responsible Management and Sustainable Economic Development or
Sustainable Urban Governance
IV. Asia Focus Course (AdMu, Filipina)
Mahasiswa akan menempuh pendidikan yang berfokus pada bina damai di Asia
selama dua bulan.
V. Magang
Setelah melalui berbagai program, mahasiswa akan melaksanakan magang
selama 14 minggu di salah satu dari berbagai organisasi internasional di Asia:
• Conflict Sensitivity Specialist, UNDP, Kyrgyzstan
• Gender Consultant, Office of the Presidential Advisor on the Peace Process
Philippines
• Education Officer, UNICEF, Uganda
• Human Resource Coordinator, IOM, Vietnam
• Programme Coordinator, Save the Children, Japan
• Procurement Officer, UN World Food Programme, Italy
• Economic Development Researcher, Japanese Ministry of Foreign Affairs,
Lebanon
• Project Manager, Global Enviromental Organization, China
• Project Officer, Vansemburu Health Project, Mongolia
• Partnership Assistant, Asian Development Bank, Philippines
• Research Consultant, Family Health International, Thailand
Informasi:
University for Peace (UPEACE)
Ciucidad Colon, Costa Rica
Senin-Jumat, 8:00 a.m. -4:30 p.m. (GMT-06).
Telp.: +506 2205-9000
Email: info@upeace.org atau admissions@upeace.org
Website: www.upeace.org/admissions/dualcampus.cfm
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Australian Award Scholarship (AAS)
Australian Award Scholarship (AAS) adalah program beasiswa yang dibiayai
oleh pemerintah Australia melalui AusAID untuk program studi S-2 di
universitas-universitas Australia. Tujuan utama dari beasiswa ADS adalah
untuk bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia menuju Indonesia
yang makmur, demokratis, dan aman melalui penyediaan beasiswa S-2.
Sejak periode 2012-2013, proses aplikasi Australian Award Scholarships (ADS)
dan Australian Leadership Award Scholarships (ALAS) telah digabung. Pelamar
AAS dapat memperoleh tambahan program Leadership Award sebagai bagian
dari beasiswa ADS, dengan mengidentifikasikan keinginan untuk mendapatkan
tambahan tersebut pada saat mendaftar. Jumlah beasiswa yang sama
diberikan untuk wanita dan pria. Sebagai contoh, untuk periode 2012-2013, 85%
diberikan untuk level Master. Setiap periodenya ketentuan ini dapat berubah.
Cakupan Beasiswa
• Pelatihan bahasa Inggris di Indonesia
• Tunjangan hidup sebelum keberangkatan
• Biaya pemeriksaan medis dan rontgen
• Asuransi kesehatan
• Biaya perjalanan ke Australia sekali jalan (kelas ekonomi)
• Anggaran pemukiman
• Penyertaan keluarga
• Program pengenalan akademik di Australia
• Biaya hidup
• Biaya pendidikan untuk level Master
• Bantuan tutorial tambahan
• Kerja lapangan di luar Australia
• Biaya perjalanan reuni keluarga
• Biaya perjalanan pulang ke Indonesia sekali jalan (kelas ekonomi)
Persyaratan
• ADS terbuka bagi individu dari sektor pemerintah dan swasta
• Pelamar tidak boleh berusia lebih dari 42 tahun pada tanggal penutupan
aplikasi
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• Memiliki IPK minimal 2,9 dan IELTS minimal 5,0 (TOEFL Institusional/ Paper
based minimal 500 atau TOEFL Internet-based minimal 61). IELTS atau TOEFL
harus terbaru
• Pemohon yang sudah memiliki gelar master tidak memenuhi persyaratan
untuk mendaftar
Dokumen yang Dibutuhkan
• Fotokopi akta kelahiran
• Fotokopi KTP atau paspor bagian identitas diri
• Daftar riwayat hidup dalam bahasa Inggris
• Fotokopi ijazah dan transkrip S-1 yang telah dilegalisasi (cap asli)
• Original Copy hasil IELTS atau TOEFL Institusional yang dikeluarkan oleh
institusi terkait. TOEFL prediction tidak diterima.
• Proposal penelitian 50% riset. Formatnya harus menggunakan format yang
telah disediakan di www.australiaawardsindo.or.id
Bidang Prioritas
Kandidat harus menempuh bidang studi yang termasuk dalam area akademis
prioritas Kemitraan Australia dan Indonesia, Australia Indonesia Partnership
Priority Development Areas (PDA) yaitu:
• Sustainable Growth and Economic Management
• Democracy Justice and Good Governance
• Investing in People
• Safety and Peace
Cara Mendaftar
• Melengkapi formulir pendaftaran AAS
• Menyerahkan tiga rangkap formulir aplikasi yang telah terisi beserta dokumen
yang diperlukan ke kantor AAS, bisa melalui pos atau diantar langsung
• AAS akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh pelamar
Batas Akhir
Juli
Informasi
Australia Awards Office,
Gedung Wira Usaha Lantai 7,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telp.: +62 21 527 7648, Fax. : +62 21 527 7649
Email: info@australiaawardsindonesia.or
Website: http://australiaawardsindonesia.org/
www.ausaid.gov.au/australia-awards/pages/studyin.aspx
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Beasiswa Depkominfo
Departemen Komunikasi dan Informatika kembali membuka kesempatan dan
menyediakan beasiswa pendidikan S-2 baik di dalam maupun di luar negeri
bagi PNS di lingkungan lembaga pemerintah, karyawan/karyawati di lembaga
pendidikan, dan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta
masyarakat umum.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa diberikan untuk kuliah di dalam maupun luar negeri, tergantung
periode setiap tahunnya.
Persyaratan dan Dokumen yang Dibutuhkan
• Lulusan sarjana S-1
• Memiliki IPK minimal 2,75 (dari skala 4)
• Memiliki nilai Institutional TOEFL (ITP) minimal 550 atau IELTS minimal 6,5
• Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550
• Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang
Diutamakan:
a. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun
b. Berusia maksimal 35 tahun
c. Belum memiliki gelar dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan /atau
sedang mengikuti program pendidikan S-2
Bidang Prioritas
Bidang studi yang diutamakan dalam program beasiswa ini adalah:
• Hukum (Cyber, Satelit, Telekomunikasi, dan bidang hukum yang terkait
dengan TIK lainnya)
• Ekonomi (E-Commerce, E-Business, dan bidang ekonomi yang terkait dengan
pemanfaatan TIK lainnya)
• Ilmu Komputer
• Teknik Informatika
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• Teknik Elektro/Elektronika
• Teknik Telekomunikasi
• Ilmu Komunikasi (Penyiaran, Jurnalistik, dan Komunikasi Masa)
Batas Akhir
Februari
Informasi
Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan formulir pendaftaran
silakan kunjungi www.depkominfo.go.id
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Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP)
Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Program Magister dan Doktor 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 magister atau program
doktor di perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung 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 magister atau program
doktor di perguruan tinggi unggulan baik di dalam maupun di luar negeri bagi
yang memenuhi kualifikasi LPDP.
Sasaran bidang ilmu BPI Program Magister dan Doktor, sesuai prioritasnya,
adalah sebagai berikut:
1. bidang teknik,
2. bidang sains,
3. bidang pertanian,
4. bidang kedokteran/kesehatan,
5. bidang akuntansi/keuangan,
6. bidang hukum,
7. bidang agama,
8. bidang sosial,
9. bidang ekonomi,
10. bidang budaya/bahasa,
11. bidang lainnya.
Persyaratan Pendaftar
Persyaratan bagi pelamar BPI untuk program magister atau program doktor
dijabarkan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus berikut.
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1. Persyaratan Umum
Pelamar beasiswa untuk studi lanjut pada program magister dan program
doktor adalah mereka yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia,
b. Telah menyelesaikan studi program sarjana atau program magister dari
1) Perguruan tinggi di dalam negeri yang telah terakreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau
2) Perguruan tinggi kedinasan dalam negeri, atau
3) Perguruan tinggi di luar negeri yang telah terdaftar pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,
c. Mempunyai jiwa kepemimpinan, integritas, idealisme, dan nasionalisme,
d. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,
e. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa
pelamar
1)Tidak sedang menerima/akan menerima beasiswa dari sumber lain,
2)Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar
hukum,
3) Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar
kode etik Akademik,
4) Selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia,
5) Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
6) Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan LPDP,
f. Telah mendapatkan izin dari atasan bagi yang sedang bekerja,
g. Telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat bagi yang
belum/tidak sedang bekerja, atau rekomendasi dari atasan bagi yang
sedang bekerja,
h. Memiliki dan memilih bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang
keilmuan yang menjadi sasaran LPDP,
i. Memilih program studi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan
ketentuan LPDP,
j. Menulis esai dengan tema “Peranku Bagi Indonesia” dan “Sukses Terbesar
dalam Hidupku”.
2. Persyaratan Khusus
Pelamar beasiswa untuk studi lanjut program magister dan program doktor
adalah mereka yang memenuhi ketentuan berikut ini.
Untuk pelamar beasiswa program magister
1) Usia maksimum pada saat pelaksanaan seleksi adalah 35 tahun,
2) Telah menyelesaikan studi pada program sarjana/sarjana terapan,
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3) Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum 3,00 pada skala 4, atau
IPK ekuivalen untuk skala lainnya,
4) Sanggup menyelesaikan studi program magister sesuai masa studi yang
berlaku, paling lama 2 tahun,
5) 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:
a) 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 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 tahun
sejak ijazah 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);
6) Memiliki Surat Tanda Diterima (Letter of Acceptance) di perguruan tinggi
tujuan dengan status tanpa persyaratan (unconditional) (jika ada),
7) Memiliki dokumen resmi TPA/GRE/GMAT/LSAT (jika ada),
8) Menulis rencana studi sesuai program studi magister pada perguruan
tinggi tujuan.
3. Komponen Pembiayaan
Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan studi lanjut pada program
magister atau program doktor di perguruan tinggi tujuan, kepada penerima
Beasiswa Pendidikan Indonesia tersebut diberikan bantuan dana pendidikan
yang meliputi beberapa komponen berikut.
1. Biaya Pendidikan:
a. Pendaftaran (at cost);
b. SPP, termasuk matrikulasi nonbahasa (at cost);
c. Non-SPP, yang dapat digunakan untuk tunjangan buku, tesis/disertasi,
seminar, publikasi, wisuda (paket, per tahun, akumulatif).
2. Biaya Pendukung:
a. Transportasi keberangkatan dan kepulangan studi dari asal domisili ke
perguruan tinggi tujuan (satu kali, at cost),
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Asuransi kesehatan (paket),
Visa (at cost),
Hidup bulanan/living allowance (paket),
Tunjangan keluarga (paket),
Kedatangan/settlement allowance (paket),
Insentif peringkat perguruan tinggi unggulan yang memenuhi ketentuan
LPDP,
h. Keadaan darurat/force majeure yang disetujui oleh LPDP.
Batas Akhir
Pendaftaran BPI untuk Program Magister dan Doktor dibuka sepanjang tahun,
dengan proses seleksi yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan
Maret, Juni, September, dan Desember.
Informasi
LPDP - Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan
Gedung A.A. Maramis II
Lt. 2 Kementerian Keuangan
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1, Jakarta 10710
Telp.: (021) 3808392
Fax. (021) 384 6474
Website: www.lpdp.depkeu.go.id
http://www.beasiswalpdp.org/PersyaratanPendaftaranBeasiswaMagisterDoktor-1.html
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Beasiswa Luar Negeri (BLN) DIKTI
Program Beasiswa Luar Negeri ini diselenggarakan oleh Direktorat Pendidik dan
Tenaga Kependidikan DIKTI. Beasiswa diberikan bagi dosen tetap di lingkungan
pendidikan tinggi Indonesia untuk mengikuti program pendidikan magister di
luar negeri. Mulai tahun anggaran 2008, melalui pendanaan lewat APBNDepdiknas, Ditjen Pendidikan Tinggi telah menyiapkan beasiswa S-2/S-3 keluar
negeri bagi para dosen tetap perguruan tinggi Indonesia. Jumlah mahasiswa
yang telah diberangkatkan sebesar 1.104 orang ke berbagai perguruan tinggi
tersebar di 27 negara. Pada tahun 2009, jumlah mahasiswa yang
diberangkatkan untuk pendidikan S-2/S-3 di luar negeri berjumlah 590 orang,
yang tersebar di 24 negara. Untuk 2010, jumlah mahasiswa yang
diberangkatkan berjumlah 437 orang, tersebar di 23 negara.
Persyaratan dan Dokumen yang Dibutuhkan
• Beasiswa diberikan pada calon yang berstatus mahasiswa baru selama
maksimum 24 bulan.
• Dosen tetap dari PTN atau PTS.
• Telah mendapatkan Letter of Acceptance (Letter of Offer) yang masih berlaku
dari institusi dan/atau dari calon pembimbing dari Perguruan Tinggi luar
negeri yang dituju (diutamakan yang berasal dari perguruan tinggi negara
maju dengan reputasi baik berdasarkan ranking THES dan Webos).
• Telah mempunyai gelar S-1 atau yang setara.
• Penguasan bahasa Inggris yang memadai (TOEFL institusional minimal 550,
atau IELTS minimal 6,0), dan/ atau bahasa pengantar lain yang digunakan di
perguruan tinggi tujuan masing-masing
• Umur calon tidak lebih dari 50 tahun ketika mendaftar.
• Pelamar yang berstatus suami dan istri dari bidang keilmuan yang sama,
tidak diperkenankan melamar pada perguruan tinggi yang sama dan/atau
dibimbing oleh promotor yang sama.
Cara Mendaftar
• Proses pelamaran dilakukan secara online, melalui laman Dikti di
http://beasiswa. dikti.go.id.
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• Mengisi form A dari Ditjen Pendidikan Tinggi.
• Melampirkan Letter of Acceptance (Letter of Offer) yang masih berlaku dari
institusi dan/atau dari calon pembimbing di Perguruan Luar Negeri yang
dituju. Pelamar yang mendapatkan Letter of Acceptance (Letter of Offer)
bebas syarat (unconditional) dari PT yang dituju akan lebih diutamakan.
• Melampirkan salinan ijazah dan transkrip S-1 untuk yang akan menempuh
program S-2.
• Melampirkan salinan sertifikat (yang masih berlaku) bukti kemampuan
berbahasa Inggris (TOEFL institusional minimal 550, atau IELTS minimal 6.0)
atau salinan sertifikat penguasaan bahasa pengantar lain yang digunakan di
perguruan tinggi tujuan masing-masing.
• Melampirkan bukti bahwa pelamar adalah dosen tetap.
• Melampirkan surat izin melamar beasiswa Dikti dari pimpinan PTN, dan
pimpinan kopertis wilayah bagi dosen PTS.
• Berkas dan kelengkapannya disertai surat pengantar dari pimpinan PTN
dapat dikirim secara kolektif ke alamat dibawah ini.
Batas Akhir
Oktober
Informasi Lengkap & Alamat Pendaftaran
Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan,
Ditjen Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional
Jl. Pintu 1 Senayan, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10002
Lain-lain
Tahap Kegiatan
• Batas waktu terakhir pengiriman berkas lengkap Oktober
• Proses pendataan dan seleksi berkas November
• Proses wawancara Desember
• Pengumuman calon yang diterima Maret
• Persiapan keberangkatan Mei-Juli
• Pembekalan Studi di LN Juni-Juli
• Keberangkatan Juli-Agustus
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Beasiswa Presiden Republik Indonesia
Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) adalah program beasiswa
magister & doktor yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP
dengan menggunakan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang
dikelola oleh LPDP bekerja sama dengan pihak Kepresidenan RI untuk
menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia. (BPRI) bertujuan
menyiapkan generasi emas Indonesia melalui SDM yang berkualitas baik
sebagai pemimpin maupun ilmuwan di berbagai bidang dalam rangka
menyiapkan Indonesia negara yang maju pada 100 tahun kemerdekaan RI pada
2045.
Cakupan Beasiswa
1. 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).
2. 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 BPRI
a. biaya pelatihan/short course,
b. insentif dana penelitian (analog dengan peringkat kampus di BPI)
Persyaratan
1. Warga Negara Indonesia
2. Riwayat kepemimpinan di bidang masing-masing
3. Membuat esai perencanaan karier & pengabdian pascastudi
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4. Telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh atau pakar di
bidangnya/pimpinan di unit kerjanya
5. Usia maksimal 35 tahun (S-2) & 40 tahun (S-3)
6. IPK minimal 3,5 & minimal TOEFL iBT: 94 – ITP – 587 – IELTS: 7; atau
mempunyai Letter of Acceptance (LOA) dari 50 kampus terbaik dunia.
Batas Akhir
April
Pendaftaran beasiswa untuk program BPRI dibuka sekali setiap tahun
Informasi
LPDP - Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan
Gedung A.A. Maramis II
Lt. 2 Kementerian Keuangan
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1, Jakarta 10710
Telp.: (021) 3846474
Fax.: (021) 3846474
Email: lpdp@depkeu.go.id
Website: http://www.lpdp.depkeu.go.id/
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Beasiswa Sekolah Pascasarjana UGM
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada mendirikan program doktoral
pada 1950 dan program pascasarjana pada 1980. Era globalisasi dan
modernisasi telah memengaruhi lingkungan untuk selalu mengembangkan
pendidikan formal mereka ke tingkat pascasarjana dan doktoral. Hal itu dapat
terlihat dari peningkatan jumlah mahasiswa pascasarjana dan doktoral di UGM.
Pada tahun 2007, sekolah pascasarjana UGM memiliki 31.873 mahasiswa yang
lulus dari tingkat S-2 dan 801 dari tingkat doktoral. Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada menawarkan beasiswa untuk program Master di
Universitas Gadjah Mada.
Persyaratan
• Mahasiswa lulusan S-1 UGM
• IPK minimal 3.25
• Score TOEFL minimal 450
• Mendaftarkan formulir aplikasi bersama dengan dokumen-dokumen yang
dibutuhkan
• Datang dan lulus sesi wawancara di Gedung Pascasarjana UGM
Bidang Prioritas
• American Studies
• Library and Information Management
• Art Performance
• Medical Law
• Biomedical Engineering
• Middle Eastern Studies
• Biotechnology
• National Resistance
• Center for Religious and Cross- cultural Studies
• Peace and Conflict Resolution Master Program
• Communication and Instruction on Development
• Policy Studies Population Master Program
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•
•
•
•
•
•

Culture and Media Studies
Public Administration
Environmental Management
Tourism
Environmental Science
Geoinformation for Spatial Planning and Disaster Risk Management

Batas Akhir
Juni
Informasi
Marem Warsito (0818 277 198)
Gedung Sekolah Pascasarjana UGM,
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, 55281,
Telp.: (0274) 544976;
Fax.: (0274) 564239,
Email: ppsugm@idola.net.id;
Website: www.pasca.ugm.ac.id

21 | Beasiswa Studi Lanjut (Degree) - Master

Beasiswa Unggulan (BU) DIKTI untuk Program
Master
Program Beasiswa Unggulan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen
Dikti merupakan upaya meningkatkan kompetensi akademis dosen dan tenaga
kependidikan yang memenuhi kualifikasi unggul. Untuk setiap tahunnya,
program ini diperuntukkan bagi: (i) lulusan terbaik perguruan tinggi untuk
berkarier sebagai calon dosen, dan (ii) tenaga kependidikan berprestasi yang
akan meningkatkan kualifikasi sesuai tugas dan fungsinya. Kriteria tersebut
dapat berubah sesuai ketentuan DIKTI. Program ini merupakan prioritas untuk
mengembangkan sumber daya manusia yang andal sebagai jawaban terhadap
tantangan dalam era global.
Cakupan Beasiswa
Komponen biaya dalam program Beasiswa Unggulan diberikan dalam bentuk:
• biaya penyelenggaraan pendidikan;
• biaya hidup;
• biaya buku;
• biaya penelitian;
• biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan, dan/atau;
• biaya lain yang sesuai dan disetujui oleh DIKTI.
Besarnya komponen biaya disesuaikan lokasi pelaksanaan beasiswa (di dalam
atau di luar negeri).
Persyaratan
Peserta calon dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut (persyaratan lebih lengkap dapat diakses langsung ke website
http://beasiswa.dikti. go.id/bu):
• Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S-1 3,0 untuk calon yang akan
melanjutkan ke program S-2.
• Usia maksimal 26 tahun (untuk calon dosen).
• Usia maksimal 38 tahun (untuk tenaga kependidikan) (Permendiknas No. 48
th. 2009 tentang tugas belajar).
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• Sudah diterima di program studi pascasarjana, yang dibuktikan dengan surat
penerimaan dari perguruan tinggi penyelenggara.
• Lulus seleksi yang diadakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Memiliki surat penerimaan tanpa syarat (unconditional
Letter of Acceptance) dari PT Luar Negeri yang memiliki ranking dunia
Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris (minimal IELTS 6.0 ataupun
TOEFL IBT 87), ataupun sertifikat bahasa lainnya sesuai dengan bahasa pada
perguruan tinggi luar negeri tujuan.
Cara Mendaftar
1. Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Dalam Negeri
Pengajuan calon penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri diwajibkan
memenuhi prosedur berikut:
• Mendaftarkan diri sebagai calon penerima Beasiswa Unggulan ke DIKTI
secara on-line melalui laman http://beasiswa.dikti.id/bu
• Mendaftar ke PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi
persyaratan pendaftaran. Daftar PPs Penyelenggara (PTN/PTS) dapat
dilihat pada website.
• Mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan proses seleksi yang
diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara yang dituju;
• Menunggu hasil Penetapan Penerima Beasiswa Unggulan yang dikeluarkan
oleh PPs Penyelenggara yang dituju
2. Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Luar Negeri
Calon penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri diwajibkan memenuhi
prosedur berikut:
• Memahami secara seksama dan menerima semua ketentuan yang
tercantum dalam buku Panduan Beasiswa Unggulan setiap tahunnya untuk
mahasiswa;
• Berkonsultasi dengan pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja atau
pimpinan lembaga tempat calon akan bekerja, untuk mendapat arahan dan
persetujuan;
• Mendaftar diri sebagai calon penerima Beasiswa Unggulan ke DIKTI secara
on-line melalui laman http://beasiswa.dikti.id/bu
• Mengisi Form-A dari DIKTI (pada aplikasi online nya);
• Melampirkan Letter of Acceptance yang masih berlaku dari institusi
dan/atau dari calon pembimbing di perguruan tinggi luar negeri yang dituju.
Pelamar yang mendapatkan Unconditional Letter of Acceptance bebas
syarat dari PT yang dituju akan lebih diutamakan;
• Melampirkan salinan ijazah dan transkrip (IPK) S-1 yang telah dilegalisasi
• Melampirkan salinan sertifikat yang masih berlaku, bukti kemampuan
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berbahasa Inggris (ITP TOEFL minimal 525, atau IELTS minimal 5,5) atau
salinan sertifikat penguasaan bahasa pengantar lain yang digunakan di
perguruan tinggi tujuan masing-masing;
Batas Akhir
Beasiswa Unggulan Luar Negeri: Februari (gelombang 1), Maret (gelombang 2),
dan Mei (Gelombang 3)
Beasiswa Unggulan Dalam Negeri: Mei
Informasi
Berkas dan kelengkapan permohonan Beasiswa Unggulan Luar Negeri, disertai
surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Lembaga asal,
dikirim secara kolektif ke alamat:
Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Gedung D, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta-10270
Website : http://beasiswa.dikti.go.id/bu
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British Chevening Scholarships
British Chevening Scholarship adalah beasiswa dari pemerintah Inggris, yang
ditujukan untuk pemimpin masa depan, individu berprestasi, opinion formers, dan
pembuat keputusan. Beasiswa ini didanai oleh Pemerintah Inggris untuk studi
pascasarjana di Inggris.
Persyaratan dan Dokumen yang Dibutuhkan
• Warga negara Indonesia
• Usia diantara 25-40 tahun
• IPK S-1 minimal 3,00
• Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan
• Mempunyai pengalaman kerja full time setelah lulus dari S-1 minimal 2 tahun
• Mempunyai prospek karier yang bagus
• Berkomitmen untuk pengembangan karier dan mempunyai kemampuan untuk
menunjukkan motivasi
• Bidang studi harus relevan dengan latar belakang pendidikan atau profesi saat
ini
• Aplikasi untuk MBA tidak dapat diterima
• Penerima beasiswa Chevening sebelumnya untuk Master degree tidak berhak
mengajukan permohonan kembali.
• Harus mampu menunjukkan potensi kepemimpinan masa depan dan
kapasitas untuk memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia.
• Mempunyai kemampuan dan potensi untuk berkontribusi bagi masa depan
hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris.
• Karyawan FCO (Foreign Commonwealth Office), kerabat karyawan (atau
mantan karyawan yang telah meninggalkan pekerjaan kurang dari dua tahun
sebelumnya), termasuk FCO Post, British Council, dan sponsor tidak memenuhi
persyaratan untuk mengajukan permohonan beasiswa ini.
• Kami sangat mendukung kandidat dari Indonesia Timur untuk mendaftar.
Bidang Prioritas
• Media,
• International Relations,
• Environmental Policy,
• Local Governmental Administration,
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• Democracy and Pluralism,
• Gender,
• Politics.

Cara Mendaftar
Bentuk aplikasi pendaftaran yang tersedia dalam format MS Word dan Adobe
Acrobat. Klik kanan dan pilih 'save target as' untuk download.
Anda dapat mengirimkan aplikasi via email ke chevening@britishcouncil.or.id
atau via pos ke alamat di bawah.
Batas Akhir
November
Informasi
British Council
Jakarta Stock Exchange, Tower II, 16th floor.
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.
Monday-Thursday 09.00-16.00, Friday 09.00-14.00
Telp.: +62 (0)21 515 5561
Fax,: +62 (0)21 515 5562
Email: chevening@britishcouncil.or.id
Lain-lain
• Seleksi awal didasarkan pada kualitas dari aplikasi tertulis. Anda tidak perlu
melampirkan dokumen dengan formulir aplikasi.
• Kandidat yang lolos seleksi awal akan diberi tahu dan diundang untuk
mengikuti tes bahasa Inggris/ wawancara
• Hasil wawancara akan diumumkan melalui surat
• Kandidat yang mencapai skor IELTS minimal 6,5 dan yang diterima oleh sebuah
universitas di Inggris (disetujui oleh kedutaan besar) akan diberikan beasiswa
penuh
• Pelatihan bahasa Inggris dimasukkan sebagai bagian dari beasiswa (hanya jika
diperlukan). Kandidat dari luar Jakarta akan didukung selama periode kursus.
• Selama menjalani pelatihan bahasa Inggris di Jakarta, kandidat diberi
pengarahan dari Kedutaan Besar Inggris dan staf British Council. Kandidat
akan diberikan panduan tentang course selection dan prosedur aplikasi.
• Tahun akademik di Inggris dimulai pada September/Oktober. Setelah
menyelesaikan kursus bahasa Inggris (sekitar Mei) kandidat biasanya
disarankan untuk kembali ke pekerjaan mereka. British Council akan terus
berhubungan dengan kandidat tentang pengaturan keberangkatan kandidat.
Penjelasan lebih lanjut tentang pengaturan keberangkatan akan diberikan satu
bulan sebelum keberangkatan.
• Jumlah akhir beasiswa yang diberikan ditentukan oleh Kedutaan Besar Inggris.
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'Chancellors Scholarship, University of the West of
England, UK
University of the West of England (UWE), UK menyediakan beasiswa biaya
perkuliahan penuh untuk dua mahasiswa yang terpilih untuk menjalani
program S-2 di UWE. Penerima beasiswa ini diharuskan untuk mengikuti
program magang di kantor pengembangan internasional atau departemen
lainnya.
Persyaratan
• Memiliki gelar S-1 yang setara dengan universitas di Inggris
• Telah diterima di salah satu program master di UWE paling lambat akhir Mei
• Tidak menerima beasiswa lainnya
Batas Akhir
Pengumpulan aplikasi paling lambat pada 31 Mei, sedangkan pengumuman
akan diinformasikan pada 30 Juni.
Informasi
Untuk informasi lebih lanjut, pelamar bisa mengirimkan email ke
International@uwe.ac.uk
Website: http://www1.uwe.ac.uk/
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Carnegie Mellon University AusAID Scholarship
Carnegie Mellon adalah sebuah universitas ranking atas di Amerika. Pada tahun
2006 universitas ini membuka Carnegie Mellon Heinz School di Adelaide,
Australia. Heinz School secara konsisten menempati ranking 10 besar di
Amerika dalam program studi kebijakan publiknya dan menempati ranking
pertama dalam bidang informasi teknologi. Pemerintah negara persemakmuran
Australia menyediakan bantuan dana untuk jumlah terbatas bagi beasiswa di
Universitas Carnegie Mellon AusAID. Program beasiswa ini biasanya
diselenggarakan dalam 3 semester, 12 bulan.
Cakupan Beasiswa
• Beasiswa ini termasuk pembiayaan penuh selama program berlangsung,
• pembiayaan tiket pulang kelas ekonomi,
• kontribusi biaya hidup, dan
• asuransi kesehatan.
Persyaratan
• Bergelar sarjana S-1 dan berpengalaman sebagai profesional selama 3 tahun
di bidang yang relevan.
• Score IELTS minimal yang disyaratkan universitas (6,5 atau lebih) atau setara
TOEFL 550.
Bidang Prioritas
Kebijakan Publik dan Manajemen (MSPPM)
Batas akhir
Mei
Informasi
Carnegie Mellon University
Australia Torrens Building
220 Victoria Square, Adelaide, South Australia 5000
Telp.: +61 8 8110 9900
Email: hnzadmit-australia@andrew.cmu.edu
Website : www.heinz.cmu.edu/australia
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Centre for Russian, Central and East European
Studies Master Studentships at University of
Glasgow
Centre for Russian, Central and East European Studies (CRCEES) adalah
konsorsium dari Universitas Glasgow, Nottingham, St Andrews, Aberdeen,
Edinburgh, Newcastle, Strathclyde, dan West of Scotland. Pelamar yang sesuai
kualifikasi diundang untuk mendaftar pada Master studentships dan
Postgraduate language diplomas. Pelamar diundang untuk studi jenjang S-2
selama 1 tahun di Rusia dan Eropa Timur, Universitas Glasgow dan studi
intensif untuk satu tahun pada program Postgraduate diplomas (PgDip) di
Rusia, Polandia, Ceko, Serbia/Kroasia, dan Slovenia.
Dokumen Persyaratan
• Surat pengantar
• Curriculum Vitae (CV)
• Dua surat referensi
• Dikirimkan melalui email kepada administrator CRCEES, Ann Mulholland.
Bidang Prioritas
Cabang Social Sciences and Humanities
Batas Akhir
Februari
Informasi
Centre for Russian, Central and East European Studies (CRCEES)
University of Glasgow 8-9 Lilybank Gardens Glasgow G12 8RZ
Kontak: Ann Mulholland, CRCEES Administrator
Telp.: 0141 3308539
Email: A.Mulholland@lbss.gla.ac.uk
Website: http://www.gla.ac.uk/crcees/admissions/admissions.html
Untuk kelayakan dan rincian informasi lihat ESRC (http://esrc.ac.uk)
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Conflict Studies and Management Programme
(CSMP), The Willy Brandt School of Public Policy in
Erfurt Scholarships
Conflict Studies and Management Programme (CSMP) merupakan program
studi dan riset di Willy Brandt School of Public Policy, University of Erfurt bekerja
sama dengan German Academic Exchange Service (DAAD). Program beasiswa
ini berfokus pada pengembangan riset dan praktik dalam bidang konflik
manajemen. The Willy Brandt School of Public Policy, University of Erfurt
merupakan salah satu lembaga studi kebijakan publik terkemuka di Jerman.
CSMP didesain untuk para mahasiswa internasional program master dengan
kualifikasi tinggi.
Cakupan
Beasiswa program master selama 24 bulan
Persyaratan
• Telah menyelesaikan program sarjana dalam 6 tahun terakhir dengan bidang
studi yang diprioritaskan
• Profesional selama dua tahun dan/ atau memiliki pengalaman riset
• Aplikasi tidak dapat diterima jika kandidat pernah berada di Jerman lebih dari
satu tahun pada waktu pendaftaran
• Kemampuan berbahasa Jerman akan sangat bermanfaat, tetapi tidak
disyaratkan
Bidang Prioritas
Conflict Studies and Management Programme (CSMP) fokus pada isu-isu
kebijakan yang relevan dengan regional atau konflik, seperti:
• Hubungan Internasional,
• Studi Perdamaian dan Konflik/ Studi Perang,
• Hukum Internasional,
• Studi Kawasan
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Batas Akhir
Juli
Informasi
DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD Jakarta
Summitmas Building I, 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.61-71 Jakarta 12190
Telp.: (021) 5252807
Fax.: (021) 5252822
Email: Endah@daadjkt.org
Website:
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/17423.de.html
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DAAD Postgraduate Courses for Professionals with
Relevance to Developing Countries
The German Academic Exchange Service (DAAD) – Deutscher Akademischer
Austausch Dienst – mendukung berbagai program studi pascasarjana di
universitas di Jerman yang bertujuan untuk memberikan pendidikan akademik
bagi para profesional muda dari negara berkembang melalui studi khusus
lanjutan. DAAD mendukung melalui program-program pilihan dengan kuota
beasiswa tertentu dan bantuan keuangan untuk sistem pengajaran khusus.
Pada akhir program (program berlangsung selama 12 sampai 36 bulan,
tergantung pada lembaga tertentu) peserta dapat memperoleh gelar Master
yang diakui secara internasional. Sasaran beasiswa adalah staf pengajar
universitas, peneliti, dan profesional pemegang gelar akademik.
Persyaratan
• Kandidat sedikitnya mempunyai 2 tahun pengalaman pada institusi publik
atau swasta dalam bidang yang diprioritaskan.
• Batas usia 36 tahun pada saat pengisian aplikasi (untuk beberapa program
batas usia 32 tahun)
• Untuk beberapa program, gelar sarjana harus telah selesai tidak lebih dari 6
tahun. Terkait hal ini silahkan menghubungi langsung masing-masing
program studi
• Gelar Sarjana
• IPK minimal 2,75 untuk kandidat Master (beberapa program studi
mensyaratkan IPK lebih dari 2,75, untuk informasi lebih lengkap silahkan
kunjungi website masing-masing program studi).
• Pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah menyelesaikan gelar sarjana
• Kemampuan bahasa :
a. Untuk program pascasarjana dalam Bahasa Inggris, skor TOEFL minimal
550 paper based, 213 computer based, 80 internet based) atau skor IELTS
(band 6). Untuk beberapa program mungkin mensyaratkan level TOEFL
atau IELTS yang berbeda, informasi lebih lengkapnya silahkan kunjungi
alamat website.
b. Untuk program pascasarjana yang diselenggarakan dalam bahasa Jerman,
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silakan lihat informasi lebih lengkap pada daftar program. Level tertentu
kemampuan bahasa Jerman mungkin diperlukan sebelum memasuki
program.
Bidang Prioritas
• Economic Sciences/Business Administration/Political Economics
• Development Co-operation
• Engineering and related sciences
• Mathematics
• Regional Planning
• Agricultural and Forest Sciences
• Environmental Sciences
• Public Health/Veterinary Medicine/Medicine
• Social Science, Education and Law
• Media Studies
Batas Akhir
Juli
Informasi
DAAD Jakarta Office
Summitmas I, Lt. 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190
Waktu Konsultasi: Senin-Kamis, pukul 13:30 WIB-16:00 WIB
Contact person: Ms. Dwi Nurlianti/Ms. Muji Rahayu
Telp.: (021)520 0870 / 525 2807Fax: (021)525 2822
Email: info@daadjkt.org
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program pascasarjana, dokumen
aplikasi, dan bagaimana cara untuk mendaftar silakan kunjungi official website
berikut ini: http://www. daadjkt.org/index.php?postgraduate-1
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Endeavour Postgraduate Scholarship Awards
Endeavour Postgraduate Award menyediakan bantuan finansial untuk para
mahasiswa internasional dalam jangka waktu 2 tahun untuk menempuh
pendidikan master di Australia. Beasiswa ini bertujuan untuk:
• Memberikan kesempatan bagi mahasiswa internasional untuk dapat meraih
gelar master di Australia melalui kegiatan perkuliahan atau riset di bidang
studi yang sudah dipilih di Australia
• Meningkatkan hubungan bilateral antara Australia dan negara yang ikut
berpartisipasi
• Memperlihatkan sektor pendidikan di Australia
• Meningkatkan mutual understanding antara penduduk Australia dengan
peraih beasiswa
• Membangun linkages dan jaringan internasional
Cakupan
Total Beasiswa: $AUD 118.500 untuk program master, dengan rincian sebagai
berikut:
• Biaya Perjalanan: $AUD4.000
• Establishment Allowance: $AUD4.000
• Uang saku per bulan: $AUD2.500
• Biaya Pendidikan: $AUD12.500 (semester/trimester)
• Biaya kesehatan dan asuransi perjalanan disediakan
Cara Mendaftar
Download Endeavour Postgraduate Scholarship Awards Guide di:
http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Documents/GuideEA
AppSystem.pdf
Batas Akhir
Batas akhir pengumpulan aplikasi pendaftaran pada tanggal 30 Juni tiap
tahunnya.
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Informasi
Department of Education, Employment and Workplace Relations
GPO Box 9880 CANBERRA ACT 2601
Telp.: +61 354 545 245
Website: www.australiaawards.gov.ac
Email: endeavour.awards@deewr.gov.au
Untuk informasi lebih lengkap kunjungi website berikut ini:
http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Pages/Home.aspx
http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Pages/FAQ.aspx
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Eric Bleumink Scholarships (University of
Groningen Talent Grant)
Beasiswa ini biasanya diberikan maksimum untuk 2 tahun program S-2 dan
maksimum 4 tahun untuk program S-3. Untuk program S-3, sebagian dari
penelitian harus dilakukan di negara asal mahasiswa dan sebagian di
Universitas Groningen.
Cakupan Beasiswa
• Biaya kuliah,
• Ongkos perjalanan internasional,

• Kebutuhan buku, dan
• Asuransi kesehatan.

Persyaratan
• Warga negara dan bertempat tinggal permanen di salah satu negara yang
terdaftar,
• Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik,
• Sehat kondisi jasmani dan rohani, dapat mengurus asuransi kesehatan di
Belanda
• Preferensi akan diberikan kepada kandidat yang berasal dari universitas atau
bekerja di institusi yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Universitas
Groningen.
• Unggul dalam akademik, dapat ditunjukkan melalui kinerja akademik dan bisa
dibuktikan dengan surat rekomendasi dari profesor di universitasnya,
kontribusi kandidat di bidang pendidikan yang dijalani dalam rangka
menguatkan kapasitas ilmu pengetahuan di negara asalnya, perspektif
jangka panjang hubungan institusi asal dengan Universitas Groningen.
Batas Akhir
Februari
Informasi
The office of the Ubbo Emmius Fonds
Postal address: Eric Bleumink Fund, University of Groningen,
P.O. Box 72, 9700 AB Groningen, The Netherlands.
Email: msd@rug.nl
Website: http://www.rug.nl/prospectiveStudents/scholarships/ericBleumink
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Erasmus Mundus Lotus II Project
Lotus Project yang dibiayai oleh European Commision membuka kesempatan
bagi mahasiswa yang ingin menempuh program master melalui program Double
Degree. Double Degree merupakan kesempatan yang unik untuk menjalani satu
tahun program master di universitas yang dipilih dan lulus dengan dua gelar.
Persyaratan
• Merupakan warga negara dari negara Non-Uni Eropa
• Tidak tinggal atau menjalani studi atau pekerjaan di salah satu negara Eropa
selama lebih dari 12 bulan di lima tahun terakhir
• Memiliki pengetahuan bahasa yang cukup baik, baik bahasa yang digunakan
saat menjalani program atau bahasa yang digunakan di negara tujuan.
Dokumen yang dibutuhkan
Secara umum, dokumen yang harus disiapkan adalah ijazah dan sertifikat
bahasa.
Batas Akhir
Mei
Informasi
International Relations Office Lotus II Project Team
Ghent University Sint-Pietersnieuwstraat 25 9000 Ghent
Email: lotus@ugent.be
Website: www.lotus.ughent.be
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F.A. Hayek Scholarship in Economics or Political
Science at University of Canterbury
Beasiswa ini didirikan pada tahun 1994 sebagai gift dari Alam Gibbs. FA Hayek
merupakan salah satu beasiswa yang tersedia setiap tahun untuk mendapatkan
gelar Master di bidang ekonomi atau Ilmu Politik di Universitas Canterbury, New
Zealand. Sasaran beasiswa ini adalah mahasiswa domestik dan internasional.
Cakupan
Level
Besar beasiswa
Durasi

: Beasiswa bagi Honours, postgraduate
: $16.500
: 1 tahun

Bidang Prioritas
• Disiplin ilmu Ekonomi
• Ilmu Politik
Cara Mendaftar
• Formulir aplikasi dan peraturan dapat di-download dari deskripsi beasiswa,
atau akan ada rincian kontak untuk mendapatkan formulir aplikasi.
• Periksa dengan saksama bahwa kandidat berhak untuk mengajukan
permohonan, termasuk gelar kandidat memenuhi persyaratan
• Mahasiswa internasional dapat mendaftar, kecuali adanya peraturan khusus
yang membatasi beasiswa bagi warga Negara Selandia Baru dan penduduk
tetap
• Pastikan bahwa semua informasi yang diminta sudah tersedia pada saat
tanggal penutupan, informasi tersebut seperti akta kelahiran, ijazah, informasi
keuangan,
referensi, dll.
• Application Form: hayek_appl.doc (doc, 136.5KB)
Batas Akhir
Oktober
Informasi
Informasi lebih lanjut kunjungi website berikut ini: http://www.canterbury.ac.nz/
ScholarshipSearch/ScholarshipDetails.aspx?ScholarshipID=6935.131
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France Government Scholarships for Indonesian
Citizen
Pemerintah Prancis, melalui Kedutaan Prancis di Jakarta telah memberikan
beasiswa unggulan untuk warga Negara Indonesia selama lebih dari 25 tahun.
Untuk tujuan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, Kedutaan Besar
Prancis akan menawarkan beasiswa bagi masyarakat Indonesia. Beasiswa ini
diberikan kepada pejabat pemerintah, dosen, mahasiswa (diprioritaskan bagi
mereka yang terlibat dalam program kerja sama antara Prancis dan Indonesia)
untuk mendapatkan gelar Master (durasi maksimum 2 tahun).
Cakupan Beasiswa
• Kursus bahasa Perancis secara intensif selama 11 bulan di Pusat
Kebudayaan Prancis
• Tiket pesawat
• Biaya kuliah
• Tunjangan hidup bulanan
• Asuransi
Persyaratan
• Minimum diploma : Sarjana S-1
• Fasih berbahasa Inggris
• Usia kurang dari 35 tahun
• Skor IPK minimal 3 (kecuali untuk fundamental sciences 3,5)
• Pengalaman kerja 2 tahun (kecuali untuk mahasiswa fresh graduate)
• Menyerahkan semua dokumen yang ditentukan dalam formulir aplikasi
Bidang Prioritas
• Public administration*
• Law and political sciences*
• Engineering (water management, agronomy, civil Engineering…)
• Fundamental sciences (mathematics, physics…)
* (Harap diperhatikan bahwa bidang studi (1,2) membutuhkan kemampuan
minimal level bahasa Prancis)
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Cara Mendaftar
Mengirimkan aplikasi ke alamat Kedutaan Besar Prancis di Jakarta
Harap dicatat bahwa aplikasi yang dikirim melalui email tidak akan
dipertimbangkan.
Batas Akhir
Maret dan April
Informasi
• EDUFRANCE JAKARTA
CCF Jakarta
Jl. Salemba Raya no 25 JAKARTA 10440
Telp.: (021) 310 18 84
Fax .: (021) 310 13 17
Email: edufrance@ccfjakarta.or.id, campusfrance@ccfjakarta.or.id
• EDUFRANCE BANDUNG
CCF Bandung
Jl. Purnawarman no 32 BANDUNG 40117
Telp.: (022) 421 54 30
Fax .: (022) 420 78 77
Email: edufrance.bandung@ccfbandung.org
Website: www.indonesia.campusfrance.org
Atau hubungi:
French Embassy di Indonesia: http://www.ambafrance-id.org
Ambassade de France en Indonesie Service de cooperation et de action
culturelle. Jalan Panarukan no 35 Menteng – Jakarta 10310.
Lain-lain
- Prosedur Seleksi:
• Langkah satu: Seleksi berdasarkan formulir aplikasi dan dokumen yang
diperlukan
• Langkah Kedua: Wawancara motivasi (hanya dalam bahasa Perancis atau
Inggris) di Jakarta
- Pra-Keberangkatan:
Mengenai persiapan keberangkatan, bagaimana kehidupan di Prancis,
keadaan Universitas di Prancis dapat mengakses website berikut ini:
http://www.edufrance-indonesia.com atau melalui brosur beasiswa
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Fulbright-DIKTI Master's Degree Program
Salah satu program beasiswa Fullbright DIKTI adalah beasiswa untuk
melanjutkan pendidikan S-2 (Master) di Amerika Serikat. Program beasiswa ini
diutamakan bagi para pendaftar yang juga merupakan staf fakultas di institusi
pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Persyaratan
Berikut syarat-syarat untuk dapat mengikuti beasiswa Fullbright-DIKTI Master
Program:
• Lulus S-1 dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,00)
• Memiliki kemampuan leadership
• Memahami kebudayaan Indonesia dan internasional
• Berkomitmen kuat terhadap bidang studi yang dipilih
• Berkeinginan untuk kembali ke Indonesia setelah masa beasiswa berakhir
• Minimal nilai TOEFL ITP 550 atau IELTS 6,0
Dokumen yang Dibutuhkan
Berikut ini adalah dokumen yang perlu untuk dipersiapkan:
• 1 formulir aplikasi yang telah diisi (4 halaman), termasuk di dalamnnya
penjelasan mengenai tujuan Anda mengambil pendidikan S-2 di Amerika
• 1 surat referensi, dari mantan dosen atau pemberi kerja saat ini
• 1 fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris
• 1 fotokopi KTP/passport
• 1 fotokopi hasil TOEFL ITP atau IELTS, maksimal diambil 2 tahun yang lalu
Cara Pendaftaran
Mengisi formulir Fullbright – DIKTI Scholarship Program (untuk memperoleh
formulir silahkan klik link berikut ini:
http://www.informasibeasiswas2.com/2012/01/beasiswa-s2-fullbright-dikti/ )
Meminta surat referensi dari orang yang mengenal Anda dengan baik, seperti
dosen, atasan, atau pemberi kerja.
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Formulir yang telah diisi, surat referensi, dan dokumen-dokumen yang
dibutuhkan harap dikirimkan ke:
Fulbright-DIKTI Scholarship Program
Direktorat Ketenagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional u.p. Direktur Ketenagaan
Jl. Pintu I Senayan, Lt. 5 Jakarta 10002
Cara Mendaftar
Untuk mengajukan beasiswa pelamar harus menulis surat motivasi (dalam
bentuk Word) maksimum 500 kata. Dalam surat motivasi tersebut pelamar
harus menunjukkan mengapa percaya bahwa pelamar harus dipertimbangkan
untuk mendapatkan beasiswa ini. Dokumen dalam bentuk Word tersebut
kemudian harus dilampirkan pada halaman beasiswa dalam aplikasi online
pelamar.
Batas Akhir
April
Informasi
American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)
CIMB Niaga Plaza 3rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 25 Jakarta 12920
Website: http://beasiswa.dikti.go.id
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Fulbright Master's Degree Program
Program beasiswa Fulbright ini diberikan kepada mereka yang ingin
melanjutkan studi S-2 (Master) di Amerika Serikat. Diutamakan kepada
pendaftar yang bekerja sebagai staf fakultas di insitusi perguruan tinggi baik
negeri maupun swasta. Namun tidak terbatas hanya kepada dosen saja.
Persyaratan
• Lulus S-1 dengan IPK minimal 3.00 (skala 4.00)
• Memiliki kemampuan leadership
• Memahami kebudayaan Indonesia dan internasional
• Memiliki komitmen kuat terhadap bidang studi yang dipilih
• Memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia setelah masa beasiswa
berakhir
• Minimal nilai TOEFL ITP 550 atau IELTS 6,0
Dokumen yang dibutuhkan
• 1 fotokopi form aplikasi yang telah diisi (4 halaman), termasuk di dalamnnya
penjelasan mengenai tujuan Anda mengambil pendidikan S-2 di Amerika
• 1 surat referensi, dari mantan dosen atau pemberi kerja saat ini
• 1 fotokopi transkrip nilai yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
• 1 fotokopi KTP/passport
• 1 fotokopi hasil TOEFL ITP atau IELTS, maksimal diambil 2 tahun yang lalu
Batas Akhir
April
Informasi
American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)
CIMB Niaga Plaza 3rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 25 Jakarta 12920
infofulbright_ind@aminef.or.id.

43 | Beasiswa Studi Lanjut (Degree) - Master

Harvard University - Ancora Foundation Graduate
Fellowship at the John F. Kennedy School of
Government
Edward S. Mason Program at the John F. Kennedy School of Government,
Harvard University menawarkan beasiswa setiap tahun untuk warga Indonesia.
Program Edward S. Mason adalah salah satu program internasional tertua dari
Harvard University. Penekanan dari program ini adalah pada pengembangan
berbagai keterampilan analisis dan kepemimpinan yang diperlukan untuk
memulai dan melaksanakan perubahan politik, sosial, atau ekonomi. Lebih dari
27.000 alumni Kennedy School berasal dari 137 negara, alumni tersebut
tersebar di berbagai posisi, baik di sektor publik, swasta, dan nonprofit.
Cakupan Beasiswa
• Program beasiswa ini meliputi pembiayaan program studi master selama
satu tahun pada program Master of Public Administration.
• Biaya kuliah dan biaya wajib lainnya (ditentukan oleh Harvard University)
• Uang saku per bulan
• Tiket pulang (kelas ekonomi)
Persyaratan
• Mendapatkan konfirmasi diterima di Harvard Kennedy School
• Catatan akademik yang sangat baik, IPK minimal 3,5
• Memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa Inggris
• Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan
ditempuh selama minimal tujuh tahun.
• Memiliki potensi kepemimpinan di bidang pemerintahan, bisnis, atau civil
society setelah lulus.
Bidang Prioritas
Public Administration
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Cara Mendaftar
Informasi mengenai program dan proses aplikasi dapat diperoleh di website
berikut ini:
http://www.hks.harvard.edu/degrees/masters/mc-mpa/mason
Aplikasi online dapat diakses di:
http://www.hks.harvard.edu/degrees/admissions/ apply
atau download di:
https://apply.embark.com/Grad/Harvard/KSG/10/
atau kontak email di:
mason_program@hks.harvard.edu.
Batas Akhir
Desember
Informasi
Ancora Foundation
Atria Rai, Chief Executive Officer
Equity Tower, 41st Floor Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Lot 9
Jakarta 12190 Indonesia
Telp.: +62 21 290 35 333Fax.: +62 21 290 35 335
Email: inquiry@ancorafoundation.com
Informasi ini dapat diakses di:
http://ancorafoundation.com/programs/harvard/
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IIEF and EWC Scholarship Program at University of
Hawaii
The Indonesian International Education Foundation (IIEF) bekerja sama dengan
East-West Center memberikan program beasiswa untuk individu yang tertarik
bergabung pada program pendidikan dan penelitian di Universitas Hawaii,
Manoa untuk memperoleh gelar Master. Beasiswa ini tersedia untuk gelar
Master selama 24 bulan. Melalui program ini mahasiswa akan memperoleh
kesempatan untuk bergabung dalam proyek penelitian.
Persyaratan
• Pelamar harus warga Negara AS atau US, atau warga negara dari negaranegara Asia Pasifik termasuk Rusia
• Pelamar harus mendaftarkan diri di salah satu program Master di Universitas
Hawaii, Manoa atau sudah terdaftar sebagai mahasiswa Magister di
Universitas Hawaii, Manoa.
• Mempunyai skor TOEFL (international) grade of 213 Computer-Based
Testing/ 550 Paper Based Testing/ 79-80 Internet-Based Testing and
GRE/GMAT (sesuai dengan masing-masing bidang studi)
• Pelamar harus melengkapi semua persyaratan untuk mendapatkan exchange
visitor visa (J-visa).
Bidang Prioritas
• Studi Kepemimpinan,
• Studi Budaya Internasional,
• Studi Kependudukan, dan
• Studi Manajemen Sumber Daya.
Batas Akhir
Batas akhir pengajuan setiap tahun pada 1 November
Informasi
The Indonesian International Education Foundation (IIEF)
Menara Imperium Lt. 28 Suite B;
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan Tel. 021-8317330
Website IIEF: www.eastwestcenter.org/studentprograms
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Indian Government Scholarships for Indonesian
Students to Study in India
Pemerintah India menawarkan setiap tahunnya 20 beasiswa untuk mahasiswa
yang berprestasi dari Indonesia untuk mengejar pendidikan tinggi di
universitas-universitas dan kampus di India. Beasiswa ini diberikan untuk studi
tingkat sarjana dan pascasarjana serta untuk penelitian di bawah program
Master dan Doktoral (M.Phil atau Ph.D).
Beasiswa-beasiswa ini dikelola oleh Indian Council for Cultural Relation (ICCR)
di bawah General Cultural Scholarships Scheme (GCSS). Pendaftaran untuk
beasiswa di bawah pengelolaan ini akan diundang pada November-Desember
setiap tahun. Beasiswa juga tersedia untuk warga Negara Timor Leste.
Pendaftaran harus dimasukkan melalui Kedutaan Besar India di Jakarta dan
bukan langsung ke Kantor ICCR atau di universitas yang bersangkutan.
Cakupan Beasiswa
• biaya hidup,
• biaya rombongan,
• akomodasi,
• biaya kuliah, dan
• biaya lainnya, termasuk kesehatan.
Catatan: biaya tiket pesawat menuju dan pulang dari India tidak diganti.
Dokumen Persyaratan
1. Catatan akademik terakhir yang dimiliki dengan IPK minimal 2,75
2. Silabus soal ujian akademik terakhir
3. Sertifikat / fotokopi bukti keaslian dokumen-dokumen (misalnya, transkrip
nilai, lembar ujian yang sudah dinilai, dll.)
4. Lulus ujian kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh kedutaan
besar India
5. Untuk mahasiswa yang mendaftar program doktoral dan post-doktoral :
Ringkasan proposal penelitian dan tempat penelitian yang dituju
6. Sertifikat atau surat kesehatan (bisa dilihat di lembar formulir)
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7. Sertifikat bebas AIDS
8. CV dalam bahasa Inggris (sertakan nomor HP dan email)
9. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500
10. Surat rekomendasi dari universitas terakhir.
Bidang Studi
Semua Jurusan
Batas Akhir
Januari
Informasi
Education Wing, Embassy of India
Jl. HR Rasuna Said, Kav. S-1, Kuningan, Jakarta
Telp.: (62-21) 520 4150/52/57/526 4931/Ext. 28 & 521 3775
Fax.: (62-21) 520 4160 & 5265622
Email: ssedu@net-zap.com or edujkt@net-zap.com
http://www.indianembassyjakarta.com/edu_scholarship.html
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International Postgraduate Research Scholarship
Griffith University
EIPRS (Endeavour International Postgraduate Research Scholarship)
mengundang mahasiswa Master berkualitas internasional untuk melakukan
spesialisasi penelitian di lembaga individu, dan untuk mendukung upaya
penelitian di Australia. Beasiswa ini ditawarkan setiap tahun untuk 8 orang.
Cakupan
• EIPRS meliputi biaya pendidikan untuk mahasiswa
• Asuransi kesehatan di luar negeri (Overseas Student Health Cover/ OSHC)
untuk mahasiswa.
• Nilai beasiswa ini adalah AUD 16.000 (total mungkin bervariasi).
Penghargaan tersebut akan digunakan untuk biaya dan keperluan lainnya.
Beasiswa ini dibayarkan hanya untuk jangka waktu 2 tahun untuk program
Master.
• Tidak ada biaya lain yang dibayarkan dalam program ini, hanya saja penerima
beasiswa dapat mencari dana tambahan dari sumber alternatif.
Persyaratan
Beasiswa ini untuk studi di Australia, beasiswa ini tidak berlaku bagi warga
Negara Australia dan Selandia Baru.
Bidang Prioritas
• Engineering and Technology,
• History and Archaeology,
• Computing and Communication Sciences,
• Journalism,
• Librarianship and Curatorial Studies,
• Language and Culture,
• Law, Justice and Law Enforcement,
• Philosophy and Religion,
• Physical Sciences,
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•
•
•
•
•

Policy and Political Science, Science – General,
Social Sciences,
Humanities and Arts – General,
Studies in Human Society or The Arts
dll

Cara Mendaftar
Untuk mengajukan beasiswa ini Anda harus mendaftar langsung ke universitas.
Syarat dan ketentuan dapat berubah. Sebelum mendaftar harap selalu
mengkonfirmasi detail beasiswa melalui penyelenggara.
Batas Akhir
Oktober
Informasi
Clare Poloni (Postgraduate Scholarships Coordinator)
Griffith University
Nathan Campus, GRIFFITH UNIVERSITY QLD, Australia 4111
Telp.: (07) 3735 6596
Fax.: (07) 3735 3885
Email: clare.poloni@griffith.edu.au
Website: http://www.griffith.edu.au/

Beasiswa Studi Lanjut (Degree) - Master | 50

Jiangxi Provincial Government Scholarship for
International Students
Untuk menarik lebih banyak lagi minat mahasiswa asing untuk belajar di
Provinsi Jiangxi serta meningkatkan reputasi internasionalnya, Pemerintah
Provinsi Jiangxi telah menyediakan beasiswa untuk mahasiswa internasional
yang telah didistribusikan ke masing-masing Universitas di Jiangxi. Beasiswa
ini tersedia untuk program S-1, S-2, maupun S-3.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa kelas A (untuk S-3 dan S-2) adalah 25.000 RMB/orang/tahun
Persyaratan
• Bukan merupakan warga Negara Cina dan memiliki kesehatan yang baik
• Untuk mengikuti program S-2, pelamar harus telah memiliki gelar S-1, serta
surat rekomendasi dari dua profesor
• Berusia di bawah 35 tahun
Dokumen yang dibutuhkan
1. Mengisi aplikasi form untuk beasiswa pemerintah Jiangxi. Aplikasi form bisa
didapatkan di kantor urusan internasional.
2. Fotokopi passport
3. Fotokopi surat pemeriksaan kesehatan
4. Legalisir ijazah
Batas Akhir
Akhir Mei
Pelamar bisa langsung menghubungi universitas yang dituju di Jiangxi untuk
mengetahui deadline program di masing-masing universitas.
Informasi
China Scholarship Council
Level 13, Building A3 No.9 Chegongzhuang Avenue Beijing, P.R.C 100044
Telp.: +86-10-66093900
Email: webmaster@csc.edu.cn
Website: www.csc.edu.cn
51 | Beasiswa Studi Lanjut (Degree) - Master

Jilin Provincial Government Scholarship, China
Pemerintah Provinsi Jilin menyediakan beasiswa untuk mahasiswa
internasional yang ingin melanjutkan program S-2 sekaligus sebagai upaya
untuk mempromosikan Jilin sebagai kota pendidikan internasional.
Cakupan Beasiswa
Merupakan beasiswa penuh yang terdiri atas biaya kuliah, biaya bahan dasar
pembelajaran awal, biaya akomodasi kampus, biaya hidup, dan biaya asuransi.
Durasi beasiswa adalah selama dua tahun.
Persyaratan
• Bukan merupakan warga Negara Cina dan memiliki kondisi kesehatan yang
baik.
• Memiliki gelar S-1 yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Cina dan berusia
di bawah 35 tahun
• Tidak menerima beasiswa lain dari pemerintah Cina
Dokumen yang dibutuhkan
• Aplikasi Form beasiswa Pemerintah Provinsi Jilin
• Aplikasi Visa untuk belajar di Cina
• Legalisasi Ijazah, termasuk dalam terjemahan bahasa inggris.
• Fotokopi paspor dan foto (latar putih)
• Form surat keterangan kesehatan (bisa didapatkan dari Kedutaan Besar Cina)
Batas Akhir
1 Mei
Informasi
The Office for International Cooperation and Exchange
Jilin Agricultural University
No. 2888, Xincheng Street, Changchun 130018.
Telp.: +86-0431-84532992; +86-0431-84533272
Mobile: +86-13844046369,
Fax.: +86-0431-84510971,
Email: sofialinyang@yahoo.com.cn, Website: http://www.csc.edu.cn/
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Korean Government Scholarships Hankuk
University of Foreign studies, South Korea
Korean Government Scholarship Program (KGSP) di bawah naungan National
Institute for International Education (NIIED) menawarkan program beasiswa
master (M.A.) di Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan.
Cakupan Beasiswa
• Program beasiswa ini meliputi tuition fees (kursus bahasa Korea dan biaya
kuliah)
• Biaya perjalanan
• Uang saku per bulan sebesar KRW900.000
• Biaya riset
• Jaminan kesehatan
Bidang Prioritas
• Graduate School (http://www.hufs.ac.kr/gra): semua jurusan
• Graduate School of International and Area studies (http://gsias.hufs.ac.kr):
semua jurusan kecuali U-Peace Dual Degree Program
Batas Akhir
Maret
Informasi
GKS Scholarship Program Coordinator
Graduate School of International and Area Studies
Hankuk University of Foreign studies
270, Imun-dong, Dongdaemun-Gu, Seoul, Korea, 130-791
Website: http://international.hufs.ac.kr/
Office of International Affairs:
Mr. Kwon Yunki (Steve@hufs.ac.kr)
Ms. kang Miri (mrkang@hufs.ac.kr)
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Korean Government Scholarships for International
Student at Graduate School Korea University
The Korean Government Scholarship Program didesain untuk mahasiswa
internasional yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di Korea,
dengan tujuan untuk mempromosikan pertukaran internasional dalam bidang
pendidikan, sekaligus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan di
antara negara-negara yang berpartisipasi. Salah satunya adalah beasiswa di
Graduate School Korea University yang ditujukan untuk jenjang S-2 dan S-3.
Cakupan Beasiswa
• Biaya tiket pesawat (pulang-pergi Korea, kelas ekonomi)
• Biaya hidup bulanan 900.000 won (KRW)
• Biaya penelitian 210.000 won (untuk mahasiswa bidang studi Humanities and
Social Sciences)
• Biaya relokasi (settlement) 200.000 won pada saat kedatangan
• Biaya kursus bahasa
• Biaya kuliah
• Biaya cetak disertasi
• Asuransi kesehatan
• Biaya khusus untuk mahasiswa yang memiliki level TOPIK 5 atau 6 sebesar
100.000 won per bulan
Persyaratan
• Pendaftar dan orangtuanya harus merupakan warga negara non-Korea.
• Berada dalam kondisi kesehatan yang baik, secara fisik maupun mental,
untuk berada di Korea untuk periode waktu yang lama.
• Menyertakan personal medical assessment bersama formulir
pendaftaran,kemudian memberikan laporan resmi hasil pemeriksaan
kesehatan dari rumah sakit kepada NIIED setelah lolos pada putaran seleksi
ke-2 oleh panitia NIIED. Peserta yang memiliki penyakit serius akan
didiskualifikasi.
• Wanita hamil tidak diperkenankan untuk mendaftar pada beasiswa ini.
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•
•
•
•

Berusia di bawah 40 tahun pada saat mendaftar
Memiliki ijazah untuk program gelar yang telah diambil (S1, S2 atau doktoral)
Memiliki IPK minimal 2,64 untuk skala 4
Akan diberikan preferensi bagi pendaftar yang memiliki kemampuan
berbahasa Korea dan yang mendaftar pada bidang studi natural science and
technology.
• Persyaratan tambahan : Pendaftar belum pernah terdaftar sebagai
mahasiswa S1, S2, atau S3 di Universitas di Korea. Kecuali mereka memiliki
sertifikat TOPIK level 4 dan mendapatkan surat rekomendasi dari Kedutaan
Besar Korea sehubungan dengan kuota di negaranya dan telah
menyelesaikan program gelar yang diambilnya di Korea pada saat mendaftar.
Dokumen yang dibutuhkan
• Lembar aplikasi pendaftaran (download melalui website:
http://graduate2.korea.ac.kr)
• Transkrip nilai akademik resmi
• Fotokopi Ijazah
• Fotokopi sertifikat asli TOPIK (jika ada)
• Fotokopi sertifikat asli TOEFL atau IELTS
• Publikasi/tulisan yang telah dimuat, jika ada (satu atau dua)
• Penghargaan yang pernah diperoleh, jika ada
• Fotokopi Passport
• Akte kelahiran atau dokumen adopsi (jika diadopsi)
Batas Akhir
Maret
Informasi
KGSP Team, National Institute for International Education (NIIED)
#205 NIIED, 81 Ewhajang-gil, Jongno-gu, Seoul, 110-810, Republic of Korea
Telp.: +82-2-3668-1364, +82-2-3668-1389
Fax.: +82-2-743-4992
Email: niied@moe.go.kr
Informasi Kontak untuk Indonesia :
Telp.: 62-21-2992-2500
Fax.: 62-21-2992-3131
Email: koremb_in@mofat.go.kr
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KGSP Korean Government Scholarship Program at
KDI School of Public Policy
Korean Government Scholarship Program (KGSP) merupakan program
beasiswa yang disponsori oleh The National Institute for International Education
(NIIED). Program ini ditujukan menyediakan pendidikan tinggi bagi mahasiswa
international dalam rangka mempromosikan pertukaran mahasiswa dan
persahabatan diantara negara anggota.
Cakupan Beasiswa
Full tuition, biaya hidup, dan tiket pesawat pulang pergi
Durasi Program
- Tahun pertama: Pelatihan bahasa Korea
- Tahun kedua dan ketiga: program master di KDI School
Persyaratan
1. Warga negara dari negara peserta program NIIED
2. Telah menerima gelar sarjana pada bulan Agustus di tahun program
3. Tidak berumur lebih dari 40 tahun pada tanggal 1 September pada tahun
program
4. Sehat secara jasmani dan rohani
5. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa di universitas di Korea
6. Memiliki indeks prestasi minimal 2,64/4,0, 2,8/4,3, 2,91/4,5
7. Memenuhi kualifikasi sebagai kandidat NIIED
Waktu Pendaftaran
February – March
Aplikasi dapat diunduh melalui halaman jejaring
http://admissions.kdischool.ac.kr/scholarships/scholarships/
Pendaftaran dilakukan secara online dan mengirimkan berkas langsung ke KDI
School ataupun Kedutaan Besar Korea Selatan

Beasiswa Studi Lanjut (Degree) - Master | 56

Infomasi
Admissions Office of KDI School
85 Hoegiro Dongdaemun Gu, Seoul, Korea, 130-722
Telp.: 82-2-3299-1281/1057
Fax.: 82-2-3299-1223
Email: admissions@kdischool.ac.kr
Website: http://admissions.kdischool.ac.kr
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Lee Kuan Yew School of Public Policy Graduate
Fellowship (Punjab Goverment Scholarship and
LKYSPP)
Pemerintah Punjab dan Lee Kwan Yew School of Public Policy menawarkan
beasiswa gabungan untuk mahasiswa yang direkomendasikan oleh
departemen perencanaan dan pengembangan pemerintah Punjab.
Cakupan Beasiswa
Total nilai beasiswa/fellowship sekitar US$132.000, terdiri atas:
• Uang bulanan US$1.500 setiap periode beasiswa
• Satu kali pembiayaan belanja buku sebesar US$500
• Satu kali pembiayaan untuk tempat tinggal (settling-in) sebesar US$500
• Shared housing (asrama)
• Biaya kuliah, ujian, asuransi kesehatan, dan biaya lainnya yang disetujui
• Biaya kuliah dan akomodasi di universitas partner
• Biaya perjalanan dari negara asal ke Singapura
• Biaya perjalanan dari Singapura ke universitas yang menjadi partner
• Universitas partner ke Singapura
• Biaya perjalanan pulang
Persyaratan
Beasiswa tersedia untuk seluruh negara (kecuali warga Negara Singapura).
Silakan lihat ketentuan lebih lanjut dari beasiswa ini di website.
Beasiswa ini tersedia untuk mahasiswa yang direkomendasikan oleh
departemen perencanaan dan pengembangan pemerintah Punjab.
Bidang Prioritas
Manajemen Publik
Batas Akhir
Juni
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Informasi
Lee Kuan Yew School of Public Policy
National University of Singapore
469C Bukit Timah Road, Singapore 259772
Telp.: (65) 6516 6134
Fax.: (65) 6778 1020
Email:
General Enquiries and Feedback: lkyspp@nus.edu.sg
Executive Education: lkysppep@nus.edu.sg
Master in Public Policy: lkysppmpp@nus.edu.sg
Master in Public Administration: lkysppmpa@nus.edu.sg
Master in Public Management: lkysppmpm@nus.edu.sg
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Leiden University Excellence Scholarship (LexS)
Leiden University Axcellence Scholarship (LexS) membuka beasiswa bagi
mahasiswa Non-EU/EEA untuk memperoleh gelar master di Universitas Leiden.
Cakupan Beasiswa
Cakupan Beasiswa unggulan Universitas Leiden berdasarkan 5 macam awards:
• Platinum : Meliputi biaya kuliah minus biaya rumah dan uang saku sebesar
€10.000 untuk biaya hidup
• Gold
: Meliputi biaya kuliah minus biaya rumah
• Silver
: Meliputi 75% biaya kuliah
• Bronze : Meliputi 50% ari biaya kuliah
• Ivony
: Meliputi 25% biaya kuliah
Mahasiswa harus menyadari bahwa LexS bukan merupakan beasiswa penuh.
Oleh karena itu, perlu mencari dana tambahan untuk biaya studi dan
pemenuhan biaya lainnya. Masa studi maksimum 12 bulan (1 tahun program)
atau 24 bulan (2 tahun program).
Persyaratan
• Mahasiswa Non-EU/EEA
• Dalam pendidikan akademik sebelum ke luar negeri, pemohon harus telah
mencapai hasil belajar yang sangat baik yang relevan dengan program yang
ingin didaftar.
• Pemohon akan memegang paspor Non-EU/EEA dan tidak akan memenuhi
syarat untuk mendapatkan dukungan di bawah sistem hibah penelitian dan
pinjaman Belanda (“Studiefinanciering”: untuk informasi lebih lanjut silakan
buka link berikut ini: www.ib-groep.nl)
• Beasiswa tidak akan diberikan kepada pelamar yang telah memperoleh gelar
Master di Universitas Leiden
• Mahasiswa yang diberikan Beasiswa Unggulan Leiden harus mematuhi dan
menegaskan secara tertulis mengenai kesepakatan sesuai dengan syarat
dan kondisi yang melekat pada peraturan beasiswa (ditulis dalam bentuk pdf)
• Mahasiswa dipilih berdasarkan kemampuan akademisnya
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Bidang Prioritas
• Master of Laws: Advanced Studies in Air and Space Law
• Master of Laws: Advanced Studies in European and International Business Law
• Master of Laws: Advanced Studies in International Tax Law
• Master of Laws: Advanced Studies in Public International Law
• MSc in International Relations and Diplomacy
Batas Akhir
Untuk program yang dimulai pada bulan September, batas akhir April. Untuk
program yang dimulai Februari, batas akhir di Oktober.
Informasi
Leiden University Axcellence Scholarship (LexS)
Telp.: +31 (0) 71 527 27 27
Fax.: +31 (0) 71 527 31 18
Email: info@leidenuniv.nl
Website: http://www.leidenuniv.nl/en/studyinleiden/lexs.htm
https://koala.leidenuniv.nl/iooa/oa/index.php (Aplikasi online)
Lain-lain
Prosedur pendaftaran;
No.

Prosedur

1.

Mengisi online application untuk
pendaftaran di Universiteit Leiden

2.

Mengunggah semua dokumen yang
dibutuhkan

3.

Menyatakan secara jelas sebagai
pendaftar beasiswa LExS di halaman
scholarship

Deadline 1 Maret setiap tahunnya

4.

Mengunggah letter of motivation untuk
beasiswa LExS di halaman scholarship

Deadline 1 April setiap tahunnya

5.

Mengumpulkan aplikasi online

Deadline 1 Oktober setiap tahunnya

6.

Membayar biaya pendaftaran
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Deadline

Leiden University Fund Scholarship
Universitas Leiden menawarkan beasiswa bagi mahasiswa internasional
sebuah lingkungan belajar intelektual dengan standar akademik yang tinggi.
Untuk mahasiswa internasional, Universitas Leiden menawarkan beasiswa
setiap tahun dari organisasi alumni, yaitu Leiden University Fund (LUF).
Cakupan Beasiswa
Beasiswa ini terdiri atas €10.800 untuk satu tahun akademik.
Persyaratan
• Beasiswa LUF ini terbuka bagi mahasiswa berbakat dari seluruh negara di
dunia, kecuali Belanda.
• Pemohon telah diakui ke dalam Program Master Bahasa Inggris dari
Universitas Leiden berdasarkan pendidikan sebelumnya di luar Belanda.
• Pemohon harus memperoleh hasil yang baik dari studi sebelumnya. Hasil
studi yang baik misalnya dilihat dari mahasiswa berada di tingkat 10% teratas
di program studi sebelumnya.
Bidang Prioritas
• Archaeology
• Art History/Arts & Design
• Astronomy/Physics
• Biology/Environment
• Business, Management & Administration
• Chemistry
• Computers & IT
• Cultural Studies
• Education
• History
• Language & Literature
• Law for Dutch Students: regular LL.M./Msc.
• Law for International Students and professionals (LL.M./LL.M. Advanced)
• Mathematics
• Media Studies
Beasiswa Studi Lanjut (Degree) - Master | 62

•
•
•
•
•

Medicine & Bio-pharmacy
Politics and Public Administration
Philosophy
Psychology
Religion

Cara Mendaftar
Aplikasi dapat dibuat dengan mengirim formulir lengkap yang telah diisi,
aplikasi tersedia di link berikut ini http://www.luf.nl/default.asp?paginaid=306.
Aplikasi ditujukan ke Leiden University Fund (LUF).
Batas Akhir
April.
Informasi
Leiden University Fund (LUF)
Rapenburg 61, 2311 GJ Leiden, The Netherlands Tel. :+31-71-5120503
Fax.:+31-71-5140841
Email: Â info@luf.leidenuniv.nl
Website: www.luf.nl / www.leidenalumni.nl
Pelamar akan diinformasikan hasilnya pada minggu terakhir bulan Juni oleh LUF.
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Master's Scholarships for Public Policy and Good
Governance (PPGG)
Program ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin masa depan yang memiliki
kualifikasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan administrasi berdasarkan
prinsip good governance. Selain itu program ini bertujuan agar para pemimpin
memiliki orientasi praktis untuk profesionalisme. Program ini menawarkan para
lulusan terbaik dari universitas ternama kesempatan menempuh jenjang master
untuk disiplin ilmu yang berhubungan dengan bidang sosial, politik, dan
ekonomi pembangunan di negaranya. Diharapkan setelah menempuh
pendidikan di Jerman, para penerima beasiswa mampu memberikan kontribusi
bagi stabilisasi perkembangan demokrasi dan kerja sama dengan Jerman.
Sasaran
Beasiswa ditawarkan untuk mahasiswa terbaik dari universitas ternama di
Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Beasiswa khususnya
ditujukan untuk mahasiswa graduate program yang belum memiliki
pengalaman kerja professional maupun mid-career professional.
Cakupan Beasiswa
Penerima beasiswa akan memulai kegiatan belajar pada September/Oktober.
Penerima beasiswa akan mendapatkan kursus bahasa Jerman selama 6 bulan.
Setiap bulannya akan mendapatkan biaya hidup sekaligus asuransi kesehatan
sebesar €750. Biaya perjalanan menuju Jerman dan pemulangan akan
ditanggung bersama dengan subsidi untuk pasangan ataupun anak.
Persyaratan
1. Surat keterangan kemampuan bahasa Inggris (dan Jerman jika memiliki)
2. Political and social engagement
3. Motivasi keikutsertaan
4. Deskripsi program studi yang akan diambil
5. Esai mengenai keuntungan yang akan diterima sekembalinya ke negara asal
6. Gelar sarjana telah dimiliki maksimal selama 6 tahun saat mendaftarkan diri
7. Peserta tidak akan dipertimbangkan jika pernah tinggal di Jerman selama
lebih dari 15 bulan
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8. Persyaratan tambahan mengikuti masing-masing program master
9. Curriculum vitae
10.Surat rekomendari dari dua professor
Informasi
Pengiriman berkas ditujukan ke masing-masing program studi master yang
dituju dan bukan ke DAAD. Pelamar diharapkan memilih tiga program master
dan memberikan prioritas program yang akan dipilih. Berikut adalah program
master yang ditawarkan :
1. Hertie School of Governence, Berlin
Master of Public Policy (MPP)
(medium of instruction: English, programme duration: 4 semester)
http://www.hertie-school.org/mpp/
please register for this course online at The Hertie School of Governence:
http://www.hertie-school.org/degree-programmes/mpp/scholarships/daadppgg-programme/
Email: mpp-applications@hertie-school.org
Contact: Mr. Sigo Riemer
2. Universitat Duisburg-Essen
Master of Development and Governance
(medium of instruction: English, Programme duration: 2 semester)
http://www.ma-dev-gov.de/index.php?article_id=20&clang=0
Email: ma-devgov@uni-due.de
Contact: Mr. Christian Tischmeyer
3. Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt
Master of Public Policy (MPP)
(medium of instruction: English, programme duration: 4 semester)
http://www.brandtschool.de/master-programme/public-policy-and -goodgovernance.html
Email: admissions-mpp@uni-erfurt.de
Contact: Ms.Kristina Valdru and Ms.Kathleen Leary
4. Leuphana Universitat Luneburg
Public Policy Economics, Law and Politics (PELP)
(medium of instruction: English and German, programme duration: 4
semester)
http://www.leuphana.de/studium/master/public-economics-law-andpolitics-pelp/ppgg/html
Email: kronfeldt@uni.leuphana.de
Contact: Mr. Marcus Kronfeldt
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5. Hoschschule Osnabruck
Management in Non-Profit Organisationen
(medium of instruction: German, programme duration: 4 semester)
http://www.wiso.hs-osnabrueck.de/daad-ppgg-programme-management-in
-profit-organisationen.html?&L=1
Email: ppgg@wi.hs-osnabrueck.de
Contact: Mr. Heiko Reinert
6. Universitat Osnaburck
Master of Democratic Governance and Civil Society
(medium of instruction: English and German, programme duration: 4
semester
http://www.soziawissenschaften.uni-osnabrueck.de/ppgg.html
Email: dseaman@uni-osnabrueck.de
Contact: Mr.David Seaman
7. Universitat Passau
Master of Governance and Public Policy
(medium of instruction: English and German, programme duration: 4
semester)
www.uni-passau.de/ppgg
Email: information.ppgg@uni-passau.de
Contact: Dr.Christian Doelle and Mr.Thomas Eibi, B.A.
8. Universitat Postdan
Magister of Public Management (MPM)
(medium of instruction: English, programme duration: 2 semester)
http://www.ppgg.mpm-postdam.de/
Email: info@ppgg.mpm-postdam.de
Contact: Ms. Stefani Arndt
Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs web:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-findingscholarships/?daad=&detail=10000039&origin=&page=6&q=&status=&subjectG
rps=
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Melbourne International Research Scholarships
(MIRS)
Melbourne International Research Scholarships (MIRS) diberikan kepada
mahasiswa internasional yang ingin melakukan studi penelitian untuk
mendapatkan gelar S2 di universitas di Melbourne. MIRS dibiayai oleh
universitas yang setiap fakultasnya memiliki jumlah beasiswa terbatas. Setiap
tahunnya universitas menawarkan 220 Melbourne Research Scholarships
(MRS) baru, dimana 100 diantaranya biasanya diberikan kepada mahasiswa
internasional di MIRS.
Cakupan Beasiswa
• Biaya hidup sebesar $22.860 (berubah setiap tahun)
• Biaya relokasi sebesar $2.000 diberikan kepada mahasiswa yang pindah ke
luar kota untuk belajar di universitas Melbourne atau $3.000 untuk mereka
yang pindah dari luar negara Australia.
• Biaya tesis hingga $420 (berubah setiap tahun) untuk penelitian program
Master dan $840 untuk Ph.D. dan kandidat gelar doktoral lainnya melalui
penelitian, dan biaya kesehatan, kehamilan, atau parenting leave.
Persyaratan
• Pendaftar harus sudah memiliki unconditional offer untuk graduate research
degree course – misalnya master by research, Ph.D. atau gelar doktoral
based on research- di Universitas Melbourne.
• Hanya terbuka untuk pendaftar internasional, bukan warga negara Australia
atau New Zealand dan tidak bertempat tinggal di Australia secara permanen.
• Pendaftar harus sudah mendaftar untuk, atau baru saja terdaftar dalam,
penelitian untuk gelar Master di University of Melbourne.
• Beasiswa tidak akan ditawarkan apabila pendaftar telah menyelesaikan
kualifikasi pada level yang sama atau lebih tinggi dengan program yang
diberikan beasiswanya.
• Pendaftar hanya akan dipertimbangkan untuk beasiswa di dalam satu
departemen dalam satu waktu.
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• Persyaratan akademik: pendaftar biasanya harus memiliki proyek penelitian/
komponen lengkap penelitian sebagai bagian dari studi S-2 atau doktoral
yang dihitung sebagai 25 % dari 4 tahun kerja mereka.
Cara Mendaftar
Online:
http://www.futurestudents.unimelb.edu.au/admissions/applications/graduateinternational.
Batas Akhir
Oktober
Informasi
Melbourne International Research Scholarships (MIRS)
Melbourne Scholarships Office
The University of Melbourne
3rd Floor, John Smyth Building Gate No. 6, Swanston Street
VICTORIA 3010, Australia
Telp.: + 61 3 8344 8747
fax.: + 61 3 9349 1740
Website:
http://cms.services.unimelb.edu.au/scholarships/pgrad/international/available
/mirs
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Minister of Education (MOE) Taiwan Government
Scholarship Program
Program beasiswa Taiwan ini merupakan program kerja sama antara 3 badan
pemerintah di RRC (Taiwan) Kementerian Pendidikan, Kementrian Hubungan
Luar Negeri, dan Dewan Eksekutif Ilmu Pengetahuan Nasional Yuan untuk
memajukan mahasiswa asing yang berprestasi untuk melaksanakan program
gelar perguruan tinggi di Taiwan. Program beasiswa Taiwan ini diperuntukkan
bagi mahasiswa internasional, baik di tingkat sarjana, master, maupun doktoral.
Durasi Beasiswa
• program S-1: maksimal 4 tahun
• program S-2: maksimal 2 tahun
• program S-3: maksimal 3 tahun
Persyaratan
• Lulusan SMA, Sarjana atau di atasnya, memiliki nilai akademik yang
memuaskan di lembaga pendidikan yang telah ditempuh, memiliki karakter
moral yang baik dan tidak memiliki catatan kriminal.
• Bukan warga Negara Taiwan (RRC).
• Tidak berstatus sebagai mahasiswa asing di negara lain (overseas
compatriot student).
• Tidak pernah terdaftar sebelumnya di institusi pendidikan di Taiwan untuk
tingkat program gelar yang sama yang hendak didaftar.
• Bukan merupakan mahasiswa pertukaran dan sedang menjalani program
belajar berdasarkan perjanjian kerja sama antara universitas internasional
dan salah satu institusi pendidikan di Taiwan, pada saat menerima beasiswa
ini.
• Belum pernah menerima beasiswa untuk menjalankan program studi apapun
atau kursus bahasa dalam kurun waktu total beasiswa 5 tahun.
• Tidak memiliki catatan pembatalan atau pencabutan beasiswa Taiwan dari
Kementerian Pendidikan untuk program Huayu Enrichment Scholarship.
• Bukan penerima beasiswa atau subsidi lainnya yang ditawarkan pemerintah
Taiwan dari institusi pendidikan lainnya.
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Dokumen yang dibutuhkan
• Formulir aplikasi beasiswa Taiwan (bisa didapatkan melalui Kedutaan Besar
Taiwan di negara pendaftar).
• Fotokopi paspor atau sertifikat yang dapat membuktikan identitas
kewarganegaraan.
• Fotokopi transkrip akademik. Dokumen yang berbahasa selain Inggris atau
China harus diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa tersebut.
• Fotokopi kelengkapan dokumen penerimaan di universitas/kampus di Taiwan
yang telah didaftar (misalnya: fotokopi pembayaran biaya pendaftaran,
formulir pendaftaran, tanda terima bukti pendaftaran dari universitas/kampus
tersebut, email, dan sebagainya)
• Fotokopi sertifikat kemampuan bahasa :
a. Fotokopi hasil atau sertifikat untuk TOCFL (Test of Chinese as a Foreign
Language) level basic atau di atasnya.
b. Untuk pendaftar pada program dengan bahasa pengantar Inggris:
Fotokopi nilai ujian TOEFL atau sertifikat ujian kemampuan berbahasa
Inggris sejenisnya yang dapat diakui atau ijazah lulusan dari program
berbahasa Inggris harus juga disertakan. Kecuali untuk peserta yang
berasal dari negara dengan Inggris sebagai bahasa nasional.
• Dua surat rekomendasi, ditandatangani dan disegel dalam amplop.
Fotokopian dan atau surat rekomendasi via email tidak diterima.
• Dokumen tambahan lainnya yang disyaratkan oleh masing-masing kantor
perwakilan di negaranya.
Batas akhir
Maret
Informasi
• Ministry of Education
No. 5 Zhongshan S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10051, Taiwan (R.O.C.)
Telp.: 886-2-7736-6666
• Kedutaan Besar Taiwan Jakarta
Gedung Artha Graha Lt.12
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta
Website:
http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=12482&CtNode=11364&mp=1
http://www.sfmoe.org/asp_e/study_tw/scholar-1.htm
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Oslo Peace Scholarship Australian National
University
The Graduate Studies in International Affairs (GSIA) ANU College of Asia and the
Pacific bekerja sama dengan The International Peace Research Institute, Oslo
(PRIO) dan Bjørknes College menawarkan satu beasiswa secara penuh tiap
tahunnya untuk program Master of International Affairs dengan spesialisasi
program Peace and Conflict Studies. Penerima beasiswa akan menempuh
program masternya di Australian National University.
Cakupan Beasiswa
Program beasiswa ini bersama penerima beasiswa lain akan menjalani satu
semester di Bjørknes College, Norwegia dan International Peace Research
Institute, Oslo (PRIO). Penerima beasiswa akan mendapatkan akses penuh ke
perpustakaan Nobel Institute dan PRIO.
Persyaratan
Pendaftar setidaknya sudah menempuh program sarjana di jurusan-jurusan
terkait dan memiliki pengalaman bekerja yang mendemonstrasikan
kemampuan analisis dan penelitian.
Bidang Prioritas
• Conflict Resolution and Peace Building
• Ethics of Peace and War
• Gender and War.
• Studi Hubungan Internasional
Batas Akhir
Pertengahan April
Informasi
The Graduate Studies in International Affair Office
Australian National University (ANU)
Telp.: +61-1-6125 2167
Email: gsia@anu.edu.au
Website: http://ips.cap.anu.edu.au/ir/gsia/
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Scholarships in University of Kent, Brussels School
of International Studies
Terbuka kesempatan mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa politik yang
ingin melanjutkan studi di University of Kent's Brussels School of International
Studies pada bulan Januari. University of Kent memberikan tujuh penghargaan
tahunan untuk program master. Enam di bidang politik dan hubungan
internasional, dan satu di bidang hukum.
Cakupan Beasiswa
• University of Kent telah mempersiapkan studentship fund sebesar £1,5M
untuk mendukung penelitian mahasiswa. Besaran dana tersebut telah
memberikan peluang bagi universitas menyediakan dukungan beasiswa
untuk lebih dari 100 mahasiswa dalam satu tahun.
• Kandidat yang lolos seleksi akan terdaftar di University of Kent sebagai
mahasiswa full time di salah satu dari lima program politik yang ditawarkan
dan akan menerima pembayaran untuk mencukupi 50% dari biaya kuliah.
Persyaratan
Pelamar diharuskan telah mendapatkan gelar sarjana yang relevan dengan
program master
Bidang Prioritas
Beasiswa ini terbuka untuk mahasiswa dari semua negara dan berlaku untuk
program berikut:
• MA in International Relations
• MA in International Conflict Analysis
• MA in International Political Economy
• MA in European Public Policy
• MA in Political Strategy and Communication
Cara Mendaftar
• Sebagai pertimbangan, kandidat harus meng-apply pada dua program yang
dipilih. Pengajuan aplikasi beasiswa diajukan secara terpisah. Kandidat yang
lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pengakuan di salah satu program
Master.
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• Untuk mendapatkan informasi mengenai permohonan beasiswa program
Master dan syarat-syaratnya silakan buka link berikut ini:
http://www.kent.ac.uk/ brussels/admissions/ .
• Aplikasi dianggap lengkap ketika semua dokumen pendukung telah diterima
oleh universitas.
• Untuk mengajukan beasiswa, pelamar harus mengirim email ke
ukbschols2@kent.ac.uk. Anda diharuskan membuat tulisan yang berisi
harapan pada beasiswa dan menjelaskan mengapa Anda percaya bahwa
pantas untuk mendapatkan beasiswa. Untuk membantu Anda membuat
tulisan tersebut, Anda harus menyadari bahwa Scholarships Board sedang
mencari keunggulan akademik serta potensi akademik Anda. Bayangkan
Anda sedang berdiri di depan Scholarships Board dan memiliki satu
kesempatan untuk memberi tahu mereka tentang diri Anda dan mengapa
Anda menginginkan besiswa tersebut.
Batas Akhir
Oktober
Informasi
University of Kent
Dr. Stefan Rossbach, Director of Research Canterbury
Department of Politics and International Relations Kent CT2 7NX
Room R N4.3 , Rutherford College
Email: S.Rossbach@kent.ac.uk
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StuNed Scholarship Magister Program for MidCareer Professional
StuNed, singkatan dari Studeren in Nederland atau studi di Belanda, adalah
program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada para midcareer professional Indonesia sebagai bagian dari bentuk kerja sama bilateral
antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Program beasiswa StuNed bertujuan
membantu pembangunan Indonesia melalui peningkatan sumber daya
manusia pada institusi-institusi di Indonesia. Melalui program beasiswa
StuNed, para peminat individual dapat mengikuti program master dan short
course di Belanda. Sementara itu bagi institusi dapat mengajukan proposal
untuk group application. Prioritas akan diberikan kepada calon peserta yang
berasal dari organisasi-organisasi lokal yang bermitra dengan kedutaan Besar
Kerajaan Belanda dan kandidat perempuan dan calon peserta dari luar Jawa.
Cakupan Beasiswa
Biaya kuliah tidak lebih dari 15.000 euro per tahun
Persyaratan
• Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi KTP atau Kartu Dinas
Pegawai Negeri
• Diterima di salah satu program master yang diselenggarakan oleh institusi
pendidikan tinggi di Belanda, dibuktikan dengan Surat penerimaan
(admission letter) dari universitas di Belanda yang mencantumkan dengan
jelas nama program studi, tanggal awal dan akhir program studi yang dipilih,
serta total biaya perkuliahan.
• Pendidikan minimal S-1 atau setara dan dapat menunjukkan bukti prestasi
akademik (IPK minimal 2,75), dibuktikan dengan transkrip dan ijazah yang
dilegalisasi dengan tanggal dan tahun kelulusan tercantum didalamnya.
• Pengalaman kerja (setelah lulus S-1) minimal 2 tahun di institusi terakhir,
dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pegawai (SK)
atau kontrak kerja
• Persetujuan dari institusi, dibuktikan dengan pernyataan resmi dari pimpinan
institusi di atas meterai yang menyatakan bahwa stafnya diizinkan untuk
studi di Belanda. Pernyataan ini dituliskan di formulir StuNed
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• Pernyataan bersedia mengikuti dan menyelesaikan seluruh perkuliahan
selama menerima beasiswa yang dituliskan di formulir StuNed
• Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan hasil
Internet Based Test (IBT) TOEFL dengan skor minimal 79, atau IELTS minimal
6,0
• Riwayat hidup (Curriculum Vitae) dengan menggunakan formulir standar
yang terdaftar di website
• Prioritas diberikan untuk staf mitra kerja Kedutaan Besar Belanda
• Tidak ada batas umur
• Semua program studi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa
pengantar, karenanya kemampuan berbahasa Inggris (IELTS/TOEFL) menjadi
salah satu syarat utama program beasiswa ini. Setelah menyelesaikan studi
di Belanda, penerima beasiswa diharuskan kembali ke Indonesia dan
diharapkan meneruskan komitmennya bagi pembangunan melalui institusi
tempat mereka bekerja.
Bidang Prioritas
Merujuk pada MASP Kedutaan Belanda, berikut adalah sektor-sektor yang
mendapatkan prioritas dan perhatian dari program beasiswa StuNed:
• Pendidikan
• Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
• Good Governance
• Lingkungan (fokus pada gambut)
• Iklim Investasi
• Energi yang Berkelanjutan
• Manajemen Air
Semua program studi master dapat dilihat di www.studyinholland.nl dengan
masa studi maksimal 2 tahun.
Batas Akhir
Maret
Informasi
Nuffic Neso Indonesia
Menara Jamsostek 20th floor
Jl. Gatot Subroto 38, Jakarta 12710, Indonesia
Jam kantor: Senin-Jumat, pukul 08.00 -17.00 WIB
Telp.: +62 (21) 5290 2172
Fax.: +62 (21) 5290 2173
Email: info@nesoindonesia.or.id
YM: studidibelanda
Online Counseling Session: Senin-Jumat, pukul 14.00-15.00 WIB
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Taiwan National Chiao Tung University (NCTU)
Scholarship
National Chiao Tung University Taiwan dengan ranking 47 world-wide bidang
engineering dan ranking 36 world-wide untuk bidang Computer Science
memberikan kesempatan beasiswa untuk program master dan Ph.D. bagi
dosen atau mahasiswa tingkat akhir dalam beberapa bidang studi.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa Master: NT$13,000 (± US$430) per bulan atau tuition waiver
Dokumen Persyaratan
• Transkrip nilai terakhir dalam bahasa Inggris • Surat Rekomendasi dalam
• Fotokopi ijazah
bahasa Inggris dari
• CV dalam bahasa Inggris
pembimbing atau profesor
• TOEFL Score/IELTS Score
yang mengenal pelamar
Bidang Prioritas
• Engineering,
• Electrical and Computer Engineering,
• Computer Science, Science,
• Biological Science and Technology,

•
•
•
•

Photonics,
Management,
Humanities & Social Science,
Hakka Studies.

Batas Akhir
• Fall entry: Desember (Early Action) atau Maret (Regular Action)
• Spring Entry: September
Informasi
Ms. Zhang
Telp.:+886-3-5712-121 ext 50666
Email: feichin@nctu.edu.tw
Website : http://www.ia.nctu.edu.tw/main.php ,
National Chiao Tung International Affair Office
Website : http://140.113.2.183/pro3/super_pages.php?ID=pro16
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The Graduate Institute of Geneva Master
Scholarship
The Graduate Institute of International and Development Studies adalah sebuah
institusi penelitian dan perguruan tinggi yang didedikasikan untuk studi lintas
bidang hubungan internasional dan pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap
tahunnya The Graduate Institute of Geneva memberikan sejumlah beasiswa
untuk mahasiswa Master dan Ph.D. Beasiswa diberikan berdasarkan
pengabdian atau jasa bagi bidang akademik dan kebutuhan finansial.
Cakupan Beasiswa
• Beasiswa penuh: dengan beberapa pengecualian, beasiswa ini bernilai sekitar
CHF18.000. Penerima beasiswa akan dibebaskan dari biaya kuliah di
Graduate Institute, tetapi mereka tetap harus membayar biaya kuliah di
Universitas Geneva. Beasiswa penuh dibayarkan kepada penerima beasiswa
dengan beberapa kondisi.
• Beasiswa parsial: nilai jumlah dari beasiswa ini bervariasi tergantung kondisi
dari kebutuhan masing-masing individu penerima beasiswa. Beasiswa ini
tidak mencakup seluruh biaya kuliah, karena sebagian biaya kuliah untuk
penerima beasiswa ini masih harus dibayarkan sendiri.
• Beasiswa kuliah: beasiswa ini mencakup biaya kuliah untuk satu tahun
akademik. Mereka diberikan kepada mahasiwa yang mendapat pengecualian.
Beasiswa ini diberikan untuk satu tahun dengan kemungkinan dapat
diperbaharui.
Dokumen yang dibutuhkan
Untuk semua dokumen yang berbahasa selain bahasa Inggris, Prancis, Jerman,
Italia, atau Spanyol, harap diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris secara resmi,
terdiri atas:
• Esai tentang motivasi pendaftar, alasan kuat untuk mendaftar dan belajar di
institusi Geneva, dalam bahasa Inggris atau Prancis
• Curiculum Vitae dalam bahasa Inggris atau Prancis (Rangkap 2).
• Transkrip nilai (Rangkap 2), S-1 untuk yang mengambil program S-2 dan S-1
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

serta S-2 untuk yang mengambil program doktor.
Ijazah yang sudah dilegalisasi dari universitas (Rangkap 2).
Fotokopi halaman passport, yang menunjukkan nama keluarga, nama depan
dan kewarganegaraan. Untuk warga negara asing yang bertempat tinggal di
Swiss, sertakan fotokopi izin tinggal (rangkap 2).
Empat pas foto terbaru ukuran passport, tuliskan nama lengkap di
belakang foto.
Tiga surat rekomendasi dalam bahasa Inggris dan Prancis. Surat
rekomendasi dimasukkan ke dalam amplop yang tersegel dengan dokumen
pendaftaran atau bisa dikirimkan langsung ke kantor penerimaan oleh
pemberi rekomendasi.
Bukti pembayaran biaya pendaftaran.
Untuk tambahan, jika memungkinkan, pendaftar juga harus menyertakan
beberapa dokumen berikut.
Fotokopi izin bertempat tinggal (untuk mahasiswa asing yang bertempat
tinggal di Swiss).
Fotokopi semua sertifikat bahasa dan/atau permintaan pembebasan biaya.
Formulir aplikasi beasiswa-grant (Jika mendaftar untuk program study
grant).
Sertifikat bahasa yang berhubungan dengan kemampuan bahasa Inggris dan
Prancis.

Bidang Priotitas
• Program Master International Affair
• Program Master Studi Pembangunan
• Program Master Antropologi/Sosiologi Pembangunan
• Program Master Ekonomi Internasional
• Program Master Sejarah dan Politik Internasional
• Program Master Hukum Internasional
• Program Master Hubungan Internasional
• Program Ph.D. Antropologi dan Sosiologi Pembangunan
• Program Ph.D. Ekonomi Pembangunan
• Program Ph.D. Ekonomi Internasional
• Program Ph.D. Hukum Internasional
• Ph.D. Sejarah dan Politik Internasional
• Ph.D. Hubungan Internasional
Batas Akhir
Januari
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Informasi
Institut de hautes études internationales et du développement
Student Services Admissions Office
La Voie Creuse 16, Case postale 136, 1211 Geneva 21, Switzerland
Telp.: +41 22 9085723, +41 22 908 57 23
Email: prospective@graduateinstitute.ch
Lain-lain
Persyaratan level bahasa Prancis: pengetahuan bahasa Prancis pasif bisa
diperoleh selama masa belajar semester pertama di Perancis. Biaya kursus
bahasa Prancis akan dibebaskan dan calon pendaftar yang sebelumnya tidak
memiliki pengetahuan sama sekali tentang bahasa Prancis, akan melakukan
ujian bahasa Prancis pada kelas intensif yang diberikan.
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The Quota Scheme Scholarship Program
Pemerintah Norwegia menyediakan beasiswa untuk para mahasiswa dari
negara berkembang. Tujuan program beasiswa ini adalah untuk
mempromosikan internasionalisasi institusi pendidikan tinggi dan memberikan
mahasiswa dari negara berkembang kesempatan belajar yang nantinya dapat
berguna bagi negaranya sekembalinya mereka dari program ini. Setiap
tahunnya universitas di Norwegia mengalokasikan jumlah tertentu untuk
program beasiswa ini. Skema program ini normalnya meliputi pendidikan di
level master.
Cakupan
Norwegian State Educational Loan Fund (Statens Lånekasse)
bertanggungjawab dalam pembiayaan program beasiswa Quota Scheme.
Adapun perincian pembiayaan adalah sebagai berikut:
• Pembiayaan terdiri atas 30% bantuan (grants) dan 70% pinjaman (loans)
• Peserta program beasiswa ini dapat mendaftar untuk bantuan finansial
dalam hal pembiayaan perjalanan (fixed prices) dan untuk biaya perjalanan
kembali ke negara asal jika program studi berlangsung selama lebih dari satu
tahun
• Bantuan finansial juga diberikan untuk penelitian lapangan
Cara Mendaftar
• Pendaftar disarankan untuk memastikan apakah universitas tempat ia
bernaung atau menempuh pendidikan mempunyai perjanjian kerja sama
(MoU) dengan setidaknya satu institusi pendidikan tinggi di Norwegia.
• Berkas aplikasi dikumpulkan ke Kantor Urusan Internasional universitas yang
dituju.
• Batas akhir pendaftaran program Quota Scheme adalah 1 Desember.
• Letter of admission akan disampaikan kepada pendaftar yang terpilih pada
15 April tiap tahunnya.
Batas Akhir
Desember
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Informasi
Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)
P.O. Box 1093, N-5809 Bergen, Norway
Telp.: +47 55 30 38 00
Fax.: +47 55 30 38 01
Email: siu@siu.no, kvote@siu.no
Website : http://www.siu.no/en/Programme-overview/Quota-Scheme
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Total Indonesie E&P and Ancora Foundation
Graduate Fellowship at the Sciences Po Paris
Sciences Po Paris menawarkan satu beasiswa untuk program Master of Public
Affairs. Program magister yang akan berlangsung selama dua tahun ini
merupakan kerja sama dari program MPA Sciences Po dengan London School
of Economics and Political Science (LSE) serta School of International and
Public Affairs (SIPA), Columbia University, New York. Program MPA di Sciences
Po bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap
lingkungan yang melingkupi kajian kebijakan publik yang terus berubah dan
melatih mereka untuk bertindak secara efektif di dalamnya dengan
meningkatkan kepekaan kritis terhadap pilihan-pilihan kebijakan dan
konsekuensinya. Lulusan program MPA Sciences Po merupakan mereka yang
saat ini menjadi pembuat keputusan dan analisi politik di berbagai lembaga,
baik di sektor publik maupun swasta.
Cakupan Beasiswa
Program beasiswa ini meliputi pembiayaan program studi master selama satu
tahun pada bidang apa pun di Sciences Po. Kandidat yang terpilih diharapkan
mampu menyelesaikan studinya dalam waktu yang telah diberikan. Beasiswa
ini meliputi:
• Biaya kuliah
• Uang saku per bulan
• Tiket pulang (kelas ekonomi)
Persyaratan dan Dokumen yang Dibutuhkan
Pendaftar program beasiswa ini diwajibkan untuk:
• Melampirkan bukti diterima di Sciences-Po dan tidak sedang menerima
beasiswa lainnya.
• Memiliki catatan akademik yang baik
• Memiliki integritas, karakter pribadi yang kuat, manajemen diri yang baik
• Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik
• Memiliki pengalaman kerja di sektor mana pun minimal dua tahun
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• Memiliki motivasi berkarier di Indonesia, baik di bidang pemerintahan, bisnis,
atau kemasyarakatan setelah menyelesaikan program magisternya
• Memenuhi syarat akademik
Batas Akhir
Maret
Informasi
Ancora Foundation
Atria Rai, Chief Executive Officer
Equity Tower, 41st Floor Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9 Jakarta 12190 Indonesia
Telp.: +62 21 290 35 333
Fax.: +62 21 290 35 335
Email: inquiry@ancorafoundation.com
Website: http://mpa.sciences-po.fr/

83 | Beasiswa Studi Lanjut (Degree) - Master

Turkiye Scholarship Postgraduate Programmes
Beasiswa ini merupakan beasiswa penuh dari Pemerintah Turki untuk
mahasiwa internasional yang ingin melanjutkan studi S-2 di Turki. Skema ini
meliputi empat jenis beasiswa, yakni:
• Ali Kuscu Science and Technology Scholarship Programme
• Ibni Haldun Social Sciences Scholarship Programme
• Yunus Emre Turkish Languange Scholarship Programme
• Islamic Theology Scholarship Programme
Cakupan Beasiswa
Beasiswa meliputi tunjangan bulanan 375 USD untuk program master biaya
kuliah penuh, kursus bahasa Turki selama satu tahun, asrama, tiket pesawat
pulang pergi, dan asuransi kesehatan.
Persyaratan
1. Tidak berkewarganegaraan Turki
2. Tidak terdaftar di Universitas Turki pada level studi yang diajukan
3. Memegang gelar sarjana atau master paling lambat pada 30 Juli
4. Usia di bawah 30 tahun untuk program master (lahir 1 Januari 1984 ke atas)
5. Usia di bawah 35 tahun untuk program doktor (lahir 1 Januari 1979 ke atas)
6. Memiliki setidaknya 75% nilai kumulatif rata-rata (IPK 3 ke atas)
Dokumen yang diperlukan:
1. Formulir aplikasi online (silakan buat akun terlebih dahulu di
basvuru.turkiyeburslari.gov.tr)
2. Salinan ijazah dan transkrip sarjana atau master
3. Salinan kartu pengenal (paspor, KTP, atau akte kelahiran)
Batas Akhir
31 Maret
Informasi
Website: basvuru.turkiyeburslari.gov.tr
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United Nations-mandated University for Peace
(UPEACE)
Bermarkas di Costa Rica, United Nations-mandated University for Peace
(UPEACE) didirikan pada 1980 sebagai Treaty Organization oleh Majelis Umum
PBB. Misi dari University for Peace adalah: “untuk menyediakan pendidikan
kemanusiaan melalui institusi internasional atau perguruan tinggi untuk
perdamaian dengan tujuan untuk mempromosikan semangat pengertian,
toleransi, dan kedamaian bagi seluruh manusia; menstimulasi kerja sama; dan
mengurangi hambatan dan ancaman dalam proses perdamaian dunia, dalam
kaitannya dengan pemeliharaan cita-cita mulia yang diproklamasikan di dalam
piagam PBB.”
Saat ini, UPEACE Costa Rica telah memiliki 150 mahasiswa dari 55 negara yang
berbeda. Hal ini menjadikan UPEACE sebagai salah satu universitas paling
beragam di dunia.
Lulusan UPEACE tersebar di berbagai institusi di bawah naungan PBB,
organisasi internasional, NGO, institusi pendidikan tinggi, dan perusahaan
swasta.
Program yang ditawarkan:
1. M.A. in Environmental Security and Peace
2. M.A.in International Law and Human Rights
3. M.A.in International Law and Settlement of Disputes
4. M.A.in Peace Education
5. M.A.in Gender and Peacebuilding
6. M.A.in International Peace Studies
7. M.A.in Media, Peace, and Conflict
8. M.A.in Natural Resources and Peace
9. M.A.in Natural Resources and Sustainable Development
Programs in Development
1. M.A.in Responsible Business Administration and Peace (MRBA)
2. M.A.in Sustainable Economic Development and Peace
3. M.A.in Health, Disability, and Peace.
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Informasi
University for Peace (UPEACE)
Ciudad Colon. Costa Rica
Senin-Jumat, 8:00 a.m-4:30 p.m. (GMT-06).
Telp.: +506 2205-9000,
Email: info@upeace.org, admissions@@upeace.org,
Website: www,upeace.org, http: www.upeacebuilder.org
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University of Cambridge-Ancora Foundation
Graduate Fellowship
Program beasiswa yang merupakan kolaborasi dari Ancora Foundation dengan
University of Cambridge menyediakan dua beasiswa bagi penduduk Indonesia
yang hendak menempuh studi master selama 1 tahun pada bidang apa pun di
universitas ini.
Cakupan Beasiswa
Program beasiswa ini meliputi pembiayaan program studi master selama satu
tahun pada bidang apa pun di University of Cambridge. Kandidat yang terpilih
diharapkan mampu menyelesaikan studinya dalam waktu yang telah diberikan.
Beasiswa ini akan meliputi:
• Biaya kuliah
• Uang saku per bulan
• Tiket pulang (kelas ekonomi)
Persyaratan
Pendaftar program beasiswa ini diwajibkan untuk:
• Melampirkan bukti tanda diterima di University of Cambridge
• Melampirkan transkrip IPK program sarjana minimal 3,5
• Memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris
• Memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan dapat diimplementasikan
setelah menyelesaikan program studi ini, baik dalam bidang pemerintahan,
bisnis, maupun civil society.
Batas Akhir
Desember
Informasi
Cambridge Commomwealth Trust and Cambridge Overseas Trust
53-54 Sidney Street, Cambridge, CB2 3HX, UK
Telp.: +44 1223 338498 (University internal 38498)
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Fax.: +44 1223 760618
Email: info@overseastrusts.cam.ac.uk
Website: http://www.cambridgetrusts.org/
Ancora Foundation
Atria Rai, Chief Executive Officer
Equity Tower, 41st Floor Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9 Jakarta 12190 Indonesia
Telp.: +62 21 290 35 333
Fax.: +62 21 290 35 335
Email: inquiry@ancorafoundation.com
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Vice-Chancellor Scholarships, Manchester
Metropolitan University, UK
Manchester Metropolitan University (MMU) menawarkan sejumlah beasiswa
untuk mahasiswa internasional untuk program full time postgraduate taught
course.
Cakupan beasiswa
Beasiswa sebesar £3.000 per orang untuk mahasiswa asing yang menjalani
program full time postgraduate di MMU
Persyaratan
• Telah diterima atau memiliki tawaran di salah satu program postgraduate di
MMU untuk periode September atau Januari.
• Belum terdaftar di salah satu program postgraduate di MMU untuk periode
September atau Januari.
• Mengisi aplikasi form yang dapat di download di website MMU
(http://www2.mmu.ac.uk/) dan mengirimkannya kembali ke
vcsholarship@mmu.ac.uk
Batas Akhir
Untuk program postgraduate yang mulai pada September, batas penerimaan
aplikasi adalah pada 30 Juni, sedangkan untuk program postgraduate yang
mulai pada Januari penerimaan aplikasi adalah pada 15 November.
Informasi
Website: http://www2.mmu.ac.uk/international/scholarships/vicechancellorscholarships/
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VLIR UOS Belgia Training and master scholarships
VLIR-UOS award memberikan beasiswa untuk mahasiswa dari negara-negara
berkembang seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin untuk mengikuti kegiatan
pelatihan ataupun program master di Flemish University atau University College
di Belgium. Para lulusan dari program beasiswa ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi untuk negara asalnya. Program master berlangsung
satu hingga dua tahun pendidikan. Sedangkan untuk program pelatihan
berlangsung satu hingga empat bulan yang memiliki fokus pada transfer
kemampuan individu dari para peserta pelatihan.
Persyaratan
1. Merupakan warga negara dari negara anggota program
2. Kandidat maksimal berumur 40 tahun untuk program beasiswa master dan
maksimal berumur 45 tahun untuk program pelatihan saat mendaftarkan diri
3. Kandidat belum terdaftar sebagai mahasiswa program master di Flemish
University sebelumnya
4. Kandidat berasal dari institusi penelitian, institusi pendidikan tinggi, institusi
pemerintahan, sektor ekonomi ataupun organisasi internasional dan memiliki
pengalaman terkait bidang yang diharapkan.
Cakupan beasiswa
Full tuition, biaya hidup, dan tiket pesawat pulang pergi
Informasi lebih lanjut
http://www.vliruos.be/4273.aspx
Address
Email: info@vliruos.be
Telp.: +32 2 289 05 50
Visiting address: VLIR-UOS | Bolwerksquare 1a | 1050 Brussels | Belgium
Mailing address: VLIR-UOS | PO box 103 Elsene Naamsepoort | 1050 Elsene |
Belgium
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VU Fellowship Programme (VUFP)
VU Fellowship Programme (VUFP) merupakan program beasiswa yang
ditujukan bagi mereka yang memiliki catatan akademis yang sempurna dan
motivasi yang tinggi. Program beasiswa VU Fellowship Programme (VUFP)
ditujukan bagi mereka yang berencana untuk menempuh pendidikan Master di
Vrije Universiteit (VU) University Amsterdam.
Cakupan Beasiswa
Terdapat dua perincian biaya program beasiswa VUFP
• 5.000 euro untuk mahasiswa dari Uni Eropa
• 15.000 euro untuk mahasiswa non-Uni Eropa
Persyaratan dan Dokumen yang Dibutuhkan
Persyaratan beasiswa :
• Bukan warga Negara Belanda
• Telah diterima di program master internasional di Belanda
• Gelar sarjana yang relevan dengan program master yang akan ditempuh
• Memenuhi syarat untuk memperoleh visa Belanda
• Pendaftar wajib memiliki catatan akademis yang sempurna di tingkat
pendidikan sebelumnya, yang relevan dengan program yang akan diambil di
VU University.
Dokumen yang diperlukan:
• Menyertakan surat keterangan sebagai mahasiswa dengan peringkat 10%
tertinggi di kelas atau surat keterangan IPK dari universitas
• Motivation Letter
• Rencana Keuangan
Batas Akhir
Maret
Informasi
VU University Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam, The Netherlands
Telp.: +31 20 59 89898 , Fax.: +31 20 59 89899
Website: http://www.vu.nl , Email: vufp.dsz@vu.nl
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Westminster International Scholarship
Beasiswa penuh diberikan kepada mahasiswa di negara-negara berkembang
untuk menempuh program master di Universitas Westminster, Inggris.
Beasiswa melingkupi full tuition, akomodasi, biaya hidup, dan tiket penerbangan
menuju dan dari London.
Persyaratan
1. Mahasiswa terbaik di universitas negara berkembang
2. financial need
3. development potential
Waktu Pendaftaran
April dan Oktober
Informasi lebih lanjut
Scholarship Office
Cavendish House
101 New Cavendish Street
London W1W 6XH
United Kingdom
Halaman jejaring: http://www.westminster.ac.uk/study/prospectivestudents/fees-and-funding/scholarships/postgraduatescholarships/westminster-international-scholarships
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A.2. S-3 (Doktoral)

American Association of University Women
(AAUW) International Fellowships in USA for
Women
American Association of University Women (AAUW) mempunyai sejarah yang
panjang terkait dengan dukungannya terhadap kesempatan pendidikan dan
profesional bagi perempuan di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Atas
dedikasinya tersebut, AAUW tercatat sudah menyediakan lebih dari $3 juta
untuk membiayai lebih dari 200 beasiswa kepada perempuan berprestasi dan
berbagai organisasi nonprofit hingga saat ini. Penerima beasiswa ini akan
menempuh pendidikan atau menjalankan riset di universitas atau institusi riset
yang terakreditasi di Amerika Serikat.
Cakupan Beasiswa
Untuk program doktoral, AAUW menyediakan beasiswa sebesar $20.000.
Persyaratan
Beasiswa internasional AAUW diberikan kepada mereka nonwarga Negara
Amerika Serikat yang ingin menempuh pendidikan atau menjalankan riset di
Amerika Serikat.
Bidang Prioritas
• Microfinance
• Sustainable Development

• Hukum HAM Internasional
• dll.

Batas Akhir
Beasiswa ini tersedia tiap tahunnya. Batas akhir pendaftaran pada 1 Desember
tiap tahunnya untuk tahun akademik Juli-Juni.
Informasi
AAUW Fellowships and Grants
C/O ACT, Inc., 101 ACT Dr., Iowa City, lA 52243-9000
Telp.: 319/337-1716 ext. 60
Email: fellowships@aauw.org, aauw@act.org
Website: http://www.aauw.org/learn/fellowships_grants/international.cfm
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Australian Award Scholarship (AAS)
Australian Award Scholarship (AAS) adalah program beasiswa yang dibiayai
oleh pemerintah Australia melalui AusAID untuk program studi S-3 di
universitas-universitas Australia. Tujuan utama dari beasiswa AAS adalah
untuk bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia menuju Indonesia
yang makmur, demokratis, dan aman melalui penyediaan program beasiswa S3.
Pada periode 2012-2013, proses aplikasi Australian Award Scholarships (AAS)
dan Australian Leadership Award Scholarships (ALAS) akan digabung. Pelamar
AAS dapat memperoleh tambahan program Leadership Award sebagai bagian
dari beasiswa AAS, dengan mengidentifikasikan keinginan untuk mendapatkan
tambahan tersebut pada saat mendaftar. Jumlah beasiswa yang sama
diberikan untuk wanita dan pria. Untuk periode 2012-2013, 15% diberikan untuk
tingkat doktoral.
Cakupan Beasiswa
• Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia
• Tunjangan hidup sebelum keberangkatan
• Biaya pemeriksaan medis dan rontgen
• Asuransi kesehatan
• Biaya perjalanan ke Australia sekali jalan (kelas ekonomi)
• Anggaran pemukiman
• Penyertaan keluarga
• Program pengenalan akademik di Australia
• Biaya hidup
• Biaya pendidikan untuk tingkat Master
• Bantuan tutorial tambahan
• Kerja lapangan di luar Australia
• Biaya perjalanan reuni keluarga
• Biaya perjalanan pulang ke Indonesia sekali jalan (kelas ekonomi)
Persyaratan
• AAS terbuka bagi individu dari sektor pemerintah dan swasta
• Pelamar tidak boleh berusia lebih dari 42 tahun pada tanggal
penutupan aplikasi
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• Memiliki IPK minimal 2,9 dan IELTS minimal 5,0 (TOEFL Institusional / Paper
based minimal 500 atau TOEFL Internet-based minimal 61). IELTS atau TOEFL
harus terbaru.
• Fotokopi KTP atau paspor bagian identitas diri.
• Daftar riwayat hidup dalam bahasa Inggris.
• Fotokopi ijazah dan transkrip S-1 dan S-2 yang telah dilegalisasi (cap asli).
• Original Copy hasil IELTS atau TOEFL Institusional yang dikeluarkan oleh
institusi terkait. TOEFL prediction tidak diterima.
• Proposal penelitian. Formatnya harus menggunakan format yang telah
disediakan di www.australiaawardsindo.or.id
Bidang Prioritas
Kandidat harus menempuh bidang studi yang termasuk dalam area akademis
prioritas Kemitraan Australia dan Indonesia. Berikut ini adalah daftar
indikatifnya. Daftar ini akan ditinjau secara terus menerus melalui proses 6
bulanan Komite Koordinasi program.
Australia Indonesia Partnership Priority Development Areas (PDA):
• Sustainable Growth and Economic Management
• Democracy Justice and Good Governance
• Investing in People
• Safety and Peace
Cara Mendaftar
• Melengkapi formulir pendaftaran AAS
• Menyerahkan tiga rangkap formulir aplikasi yang telah terisi beserta dokumen
yang diperlukan ke kantor AAS, bisa melalui pos atau diantar langsung
• AAS akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh pelamar
Batas Akhir
Sekitar Maret-April
Informasi
Australia Awards Office,
Gedung Wira Usaha Lantai 7,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telp.: +62 21 527 7648
Fax.: +62 21 527 7649
Email: info@australiaawardsindonesia.org
Website: http://australiaawardsindonesia.org/
www.ausaid.gov.au/australia-awards/pages/studyin.aspx
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Beasiswa Depkominfo
Departemen Komunikasi dan Informatika kembali membuka kesempatan dan
menyediakan beasiswa pendidikan S-3 di dalam dan luar negeri bagi PNS di
lingkungan lembaga pemerintah, karyawan/karyawati di lembaga pendidikan,
dan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta masyarakat umum.
Cakupan
Beasiswa diberikan untuk kuliah di dalam maupun luar negeri, tergantung
periode setiap tahunnya.
Persyaratan dan Dokumen yang Dibutuhkan
• Lulusan S-2
• Memiliki IPK minimal 2,5 (dari skala 4)
• Memiliki nilai Institutional TOEFL (ITP) minimal 550 atau IELTS minimal 6,5
• Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550
• Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang
• Diutamakan bagi kandidat yang belum memiliki gelar dan tidak sedang
menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S-3
Bidang Prioritas
• Hukum (Cyber, Satelit, Telekomunikasi, dan bidang hukum yang terkait
dengan TIK lainnya)
• Ekonomi (E-Commerce, E-Business, dan bidang ekonomi yang terkait dengan
pemanfaatan TIK lainnya)
• Ilmu Komputer
• Teknik Informatika
• Teknik Elektro/Elektronika
• Teknik Telekomunikasi
• Ilmu Komunikasi (Penyiaran, Jurnalistik, dan Komunikasi Masa)
Batas Akhir
Februari
Informasi
Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan formulir pendaftaran
silakan kunjungi www.depkominfo.go.id
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Beasiswa Doktoral Universitas Leiden-DIKTI
Universitas Leiden adalah universitas terkemuka yang menawarkan lingkungan
belajar menarik dengan standar akademik tinggi bagi mahasiswa internasional.
Untuk mahasiswa internasional, Universitas Leiden juga menawarkan beasiswa
setiap tahunnya dari organisasi alumni, Leiden University Fund (LUF). Untuk
tahun ini, Leiden menyediakan beasiswa untuk dosen dan calon dosen di
universitas-universitas di Indonesia yang akan mengambil program studi
doktoral, untuk semua program studi yang disediakan di Leiden University.
Cakupan Beasiswa
• Biaya hidup per bulan €100,
• Asuransi tahunan €800 per tahun
• Biaya pembelian buku €500 per tahun
• Biaya persiapan (settling in allowance) €1.000 (satu kali);
• Biaya perjalanan internasional (1 tiket pulang)
• Biaya Penulisan Disertasi €500 (satu kali);
• Biaya Program Khusus €500 (satu kali);
• Biaya Kuliah €10.000 per tahun, dibiayai oleh Leiden University
• Untuk pendaftar di bidang Humaniora: diwajibkan untuk berpartisipasi di
dalam program training pra-penerimaan dan akan dibiayai oleh Leiden
University
Persyaratan
• Saat ini berprofesi sebagai seorang dosen sebuah perguruan tinggi negeri
atau swasta di Indonesia.
• Pendaftar telah menerima unconditional letter of acceptance dari salah satu
supervisi dari Universitas Leiden.
• Memiliki gelar Master (atau setara).
• Berusia tidak lebih tua dari 50 tahun pada saat mendaftar.
• Pasangan suami istri yang mendaftar dan bekerja di bidang yang sama tidak
diperkenankan untuk mendaftar pada universitas yang sama dan/atau
dibimbing oleh promotor/pembimbing yang sama.
• Berkemampuan baik dalam bahasa Inggris dengan IELTS = 6,5 (TOEFL 570
paper based / 230 IBT) atau setara
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Batas Akhir
1 Maret
Informasi
Student and Educational Affairs (SEA)
Leiden University
PO Box 9500, 2300 RA Leiden, The Netherlands
Telp.: +31 (0)71 527 8026
Email: scholarships@sea.leidenuniv.nl
Website:
http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/indonesiadikti-scholarship.html
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Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP)
Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Program Magister dan Doktor 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 magister atau program
doktor di perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung 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 magister atau program
doktor di perguruan tinggi unggulan baik di dalam maupun di luar negeri bagi
yang memenuhi kualifikasi LPDP.
Persyaratan Pendaftar
Persyaratan bagi pelamar BPI untuk program magister atau program doktor
dijabarkan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus berikut.
1. Persyaratan Umum
Pelamar beasiswa untuk studi lanjut pada program magister dan program
doktor adalah mereka yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia,
b. telah menyelesaikan studi program sarjana atau program magister dari
1) perguruan tinggi di dalam negeri yang telah terakreditasi oleh Badan
Akreditas Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau
2) perguruan tinggi kedinasan dalam negeri, atau
3) perguruan tinggi di luar negeri yang telah terdaftar pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,
c. mempunyai jiwa kepemimpinan, integritas, idealisme dan nasionalisme,
d. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,
e. bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan
bahwa pelamar
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1) tidak sedang menerima/akan menerima beasiswa dari sumber lain,
2) tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar
hukum,
3) tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar
kode etik akademik,
4) selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia,
5) selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
6) sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan LPDP,
f. telah mendapatkan izin dari atasan bagi yang sedang bekerja,
g. telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat bagi yang
belum/tidak sedang bekerja, atau rekomendasi dari atasan bagi yang
sedang bekerja,
h. memiliki dan memilih bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang
keilmuan yang menjadi sasaran LPDP,
i. memilih program studi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan ketentuan
LPDP,
j. menulis esai dengan tema “Peranku Bagi Indonesia” dan “Sukses Terbesar
Dalam Hidupku”.
2. Persyaratan Khusus
Pelamar beasiswa untuk studi lanjut program magister dan program doktor
adalah mereka yang memenuhi ketentuan berikut ini. Untuk pelamar
beasiswa program doktor:
1)usia maksimum pelamar pada saat penutupan pendaftaran adalah 40
(empat puluh) tahun;
2)telah menyelesaikan studi pada program magister/magister terapan;
3)Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum 3,25 pada skala 4, atau
IPK ekuivalen untuk skala lainnya;
4)sanggup menyelesaikan studi doktor sesuai masa studi yang berlaku,
paling lama 4 (empat) tahun;
5)memiliki dokumen resmi (ets.org atau ielts.org) yang masih berlaku
sebagai bukti penguasaan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang
ditentukan LPDP:
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 pendidikan
tinggi dari negara: Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Australia, Selandia
Baru, atau Kanada. Duplikat ijazah 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
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dengan persyaratan kemampuan bahasa yang berlaku (daftar
persyaratan minimal kompetensi bahasa asing selain bahasa Inggris
terlampir);
6)memiliki Surat Tanda Diterima (Letter of Acceptance) di perguruan tinggi
tujuan dengan status tanpa persyaratan (unconditional) (jika ada),
7)memiliki dokumen resmi TPA/GRE/GMAT/LSAT (jika ada),
8)menulis ringkasan proposal penelitian sesuai program studi doktor pada
perguruan tinggi tujuan.
3. Komponen Pembiayaan
Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan studi lanjut pada program
magister atau program doktor di perguruan tinggi tujuan, kepada penerima
Beasiswa Pendidikan Indonesia tersebut diberikan bantuan dana pendidikan
yang meliputi beberapa komponen berikut.
1. Biaya Pendidikan:
a. Pendaftaran (at cost);
b. SPP, termasuk matrikulasi nonbahasa (at cost);
c. Non-SPP, yang dapat digunakan untuk tunjangan buku, tesis/disertasi,
seminar, publikasi, wisuda (paket, per tahun, akumulatif).
2. Biaya Pendukung:
a. Transportasi keberangkatan dan kepulangan studi dari asal domisili ke
perguruan tinggi tujuan (satu kali, at cost),
b. Asuransi kesehatan (paket),
c. Visa (at cost),
d. Hidup bulanan/living allowance (paket),
e. Tunjangan keluarga (paket),
f. Kedatangan/settlement allowance (paket),
g. Insentif peringkat perguruan tinggi unggulan yang memenuhi ketentuan
LPDP,
h. Keadaan darurat/force majeure yang disetujui oleh LPDP.
Batas Akhir
Pendaftaran BPI untuk Program Magister dan Doktor dibuka sepanjang tahun,
dengan proses seleksi yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada
Maret, Juni, September, dan Desember.
Informasi
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Gedung A.A. Maramis II Lantai 2,
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3808392, Fax.: (021) 384 6474
Situs: www.lpdp.depkeu.go.id
http://www.beasiswalpdp.org/PersyaratanPendaftaranBeasiswaMagisterDoktor-1.html
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Beasiswa Luar Negeri (BLN) DIKTI
Program Beasiswa Luar Negeri ini diselenggarakan oleh Direktorat Pendidik dan
Tenaga Kependidikan DIKTI. Beasiswa diberikan bagi dosen tetap di lingkungan
pendidikan tinggi Indonesia untuk mengikuti program pendidikan magister di
luar negeri. Mulai tahun anggaran 2008, melalui pendanaan lewat APBNDepdiknas, Ditjen Pendidikan Tinggi telah menyiapkan beasiswa S-2/S-3 keluar
negeri bagi para dosen tetap perguruan tinggi Indonesia. Jumlah mahasiswa
yang telah diberangkatkan sebesar 1.104 orang ke berbagai perguruan tinggi
tersebar di 27 negara. Pada 2009, jumlah mahasiswa yang diberangkatkan
untuk pendidikan S-2/S-3 di luar negeri berjumlah 590 orang, yang tersebar di
24 negara. Untuk tahun 2010, jumlah mahasiswa yang diberangkatkan
berjumlah 437 orang, tersebar di 23 negara.
Persyaratan
• Dosen tetap dari PTN atau PTS
• Telah mendapatkan Letter of Acceptance (Letter of Offer) yang masih berlaku
dari institusi dan/atau dari calon pembimbing dari Perguruan Tinggi luar
negeri yang dituju (diutamakan yang berasal dari perguruan tinggi negara
maju dengan reputasi baik berdasarkan ranking THES dan Webos)
• Telah mempunyai gelar S-2 atau yang setara untuk pelamar program S-3
• Penguasan bahasa Inggris yang memadai (TOEFL institusional minimal 550,
atau IELTS minimal 6,0), dan atau bahasa pengantar lain yang digunakan di
perguruan tinggi tujuan masing-masing
• Umur calon tidak lebih dari 50 tahun ketika mendaftar
• Pelamar yang berstatus suami dan istri dari bidang keilmuan yang sama,
tidak diperkenankan melamar pada perguruan tinggi yang sama dan/atau
dibimbing oleh promotor yang sama.
Cara Mendaftar
• Proses pelamaran dilakukan secara online, melalui laman Dikti di
http://beasiswa. dikti.go.id
• Mengisi form A dari Ditjen Pendidikan Tinggi
• Melampirkan Letter of Acceptance (Letter of Offer) yang masih berlaku dari
institusi dan/atau dari calon pembimbing di Perguruan Luar Negeri yang
dituju. Pelamar yang mendapatkan Letter of Acceptance (Letter of Offer)
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bebas syarat (unconditional) dari PT yang dituju akan lebih diutamakan.
• Melampirkan salinan ijazah dan transkrip S-1 dan S-2 yang telah dilegalisasi
untuk yang akan menempuh program S-3
• Melampirkan salinan sertifikat (yang masih berlaku) bukti kemampuan
berbahasa Inggris (TOEFL institusional minimal 550, atau IELTS minimal 6.0)
atau salinan sertifikat penguasaan bahasa pengantar lain yang digunakan
diperguruan tinggi tujuan masing-masing
• Melampirkan usulan penelitian (research proposal) yang telah disetujui oleh
(sekurang-kurangnya sudah dikomunikasikan dengan) calon pembimbing di
PT luar negeri yang dituju
• Melampirkan bukti bahwa pelamar adalah dosen tetap
• Melampirkan surat izin melamar beasiswa Dikti dari pimpinan PTN, dan
pimpinan kopertis wilayah bagi dosen PTS
• Berkas dan kelengkapannya disertai surat pengantar dari pimpinan PTN
dapat dikirim ke alamat dibawah.
Batas Akhir
Beasiswa Unggulan Luar Negeri : Februari (gelombang 1), Maret (gelombang 2),
dan Mei (Gelombang 3)
Informasi Lengkap & Alamat Pendaftaran
Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Ditjen Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Jl. Pintu 1 Senayan, Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta 10002
Lain-lain
Tahap Kegiatan
1. pengiriman berkas lengkap
2. Proses pendataan dan seleksi berkas
3. Proses wawancara
4. Pengumuman calon yang diterima
5. Persiapan keberangkatan
6. Pembekalan studi di LN
7. Keberangkatan

Batas waktu terakhir
Oktober
November
Desember
Maret
Mei-Juli
Juni-Juli
Juli-Agustus
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Beasiswa Melbourne International Research
Scholarship di University of Melbourne Australia
University of Melbourne merupakan salah satu universitas di Australia yang
rutin menawarkan beasiswa master maupun doktor bagi mahasiswa
internasional. Sekitar 150 beasiswa tahun ini ditawarkan untuk program Ph.D.
by research.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa MIRS di University of Melbourne merupakan beasiswa penuh yang
menanggung sebagian besar kebutuhan studi di Australia. Kandidat terpilih
akan mendapatkan biaya hidup $24.653 per tahun, bantuan relokasi $3.000 dari
Indonesia ke Australia, dan $840 untuk program doktor. Selain itu, diberikan juga
tunjangan berobat, melahirkan, serta cuti orang tua. Beasiswa diberikan selama
dua tahun untuk program master dan tiga tahun untuk program Ph.D.
Persyaratan:
1. Bukan merupakan warga Negara Autralia atau New Zealand
2. Pelamar telah mendaftar atau diterima di University of Melbourne
3. Tidak mengajukan beasiswa untuk kualifikasi yang sama, kecuali sebelumnya
mengambil masters by cousework dan ingin mendaftar masters by research
4. Pelamar hanya dipertimbangkan untuk departemen/jurusan
5. Lulus sarjana atau master dengan hasil memuaskan/cumlaude
6. Belum pernah mendapatkan beasiswa MIRS, MRS, FMS, atau HRS
Pendaftaran
Pendaftaran beasiswa MIRS di University of Melbourne dilakukan secara online
di (http://futurestudents.unimelb.edu.au/admissions/applications/research).
Batas Akhir
31 Mei
Informasi
The University of Melbourne ABN:84 002 705 224
Telp.: 13 MELB (13 6352) | International: +(61 3) 9035 5511
Website: http://futurestudents.unimelb.edu.au/
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Beasiswa Presiden Republik Indonesia
Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) adalah program beasiswa
magister & doktor yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP
dengan menggunakan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang
dikelola oleh LPDP bekerja sama dengan pihak Kepresidenan RI untuk
menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia. (BPRI) bertujuan
menyiapkan generasi emas Indonesia melalui SDM yang berkualitas baik
sebagai pemimpin maupun ilmuwan di berbagai bidang dalam rangka
menyiapkan Indonesia menjadi negara yang maju pada 100 tahun
kemerdekaan RI pada 2045.
Cakupan Beasiswa
1. 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).
2. 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 BPRI
a. biaya pelatihan/short course,
b. insentif dana penelitian (analog dengan peringkat kampus di BPI)
Persyaratan
1. Warga Negara Indonesia
2. Riwayat kepemimpinan di bidang masing-masing
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3. Membuat esai perencanaan karier & pengabdian pascastudi
4. Telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh atau pakar di
bidangnya/pimpinan di unit kerjanya
5. Usia maksimal 40 tahun (S-3)
6. IPK minimal 3,5 & minimal TOEFL iBT: 94 – ITP – 587 – IELTS: 7; atau
mempunyai Letter of Acceptance (LOA) dari 50 kampus terbaik dunia.
Batas Akhir
April 2014
Pendaftaran beasiswa untuk program BPRI dibuka sekali setiap tahun
Informasi
LPDP - Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan
Gedung A.A. Maramis II
Lt. 2 Kementerian Keuangan
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1
Jakarta 10710
Telepon (021) 3846474
Fax.: (021) 3846474
Email: lpdp@depkeu.go.id
Website: http://www.lpdp.depkeu.go.id/
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Beasiswa Unggulan (BU) untuk Program Doktoral
Program Beasiswa Unggulan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen
Dikti merupakan upaya meningkatkan kompetensi akademis dosen dan tenaga
kependidikan yang memenuhi kualifikasi unggul. Untuk setiap tahunnya,
program ini diperuntukkan bagi: (i) lulusan terbaik perguruan tinggi untuk
berkarier sebagai calon dosen, dan (ii) tenaga kependidikan berprestasi yang
akan meningkatkan kualifikasi sesuai tugas dan fungsinya. Kriteria tersebut
dapat berubah sesuai ketentuan DIKTI. Program ini merupakan prioritas untuk
mengembangkan sumberdaya manusia yang andal sebagai jawaban terhadap
tantangan dalam era global.
Cakupan Beasiswa
Komponen biaya dalam program Beasiswa Unggulan diberikan dalam bentuk:
• biaya penyelenggaraan pendidikan;
• biaya hidup;
• biaya buku;
• biaya penelitian;
• biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan, dan/atau;
• biaya lain yang sesuai dan disetujui oleh DIKTI.
*Besarnya komponen biaya disesuaikan lokasi pelaksanaan beasiswa (di dalam
atau di luar negeri).
Persyaratan
Peserta calon dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut (persyaratan lebih lengkap dapat diakses langsung ke website
http://beasiswa.dikti.go.id/bu) :
• Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S-2 3,25 untuk calon yang akan
melanjutkan ke program S-3.
• Usia maksimal 30 tahun (untuk calon dosen).
• Usia maksimal 40 tahun (untuk tenaga kependidikan) (Permendiknas No. 48
th. 2009 tentang tugas belajar)
• Sudah diterima di program studi pascasarjana (doctoral), yang dibuktikan
dengan surat penerimaan dari perguruan tinggi penyelenggara
• Lulus seleksi yang diadakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi.
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• Memiliki surat penerimaan tanpa syarat (unconditional Letter of Acceptance)
dari PT Luar Negeri yang memiliki ranking dunia.
• Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris (minimal IELTS 6.0 ataupun
TOEFL IBT 87), ataupun sertifikat bahasa lainnya sesuai dengan bahasa pada
perguruan tinggi luar negeri tujuan.
Cara Mendaftar
1. Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Dalam Negeri
Pengajuan calon penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri diwajibkan
memenuhi prosedur berikut:
• Mendaftar diri sebagai calon penerima Beasiswa Unggulan ke DIKTI secara
on-line melalui laman http://beasiswa.dikti.id/bu
• Mendaftar ke PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi
persyaratan pendaftaran. Daftar PPs Penyelenggara (PTN/PTS) dapat
dilihat pada website.
• Mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan proses seleksi yang
diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara yang dituju;
• Menunggu hasil Penetapan Penerima Beasiswa Unggulan yang
dikeluarkan oleh PPs Penyelenggara yang dituju
2. Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Luar Negeri
Pengajuan calon penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri diwajibkan
memenuhi prosedur berikut:
• Memahami secara seksama dan menerima semua ketentuan yang
tercantum dalam buku Panduan Beasiswa Unggulan setiap tahunnya
untuk mahasiswa;
• Berkonsultasi dengan pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja atau
pimpinan lembaga tempat calon akan bekerja, untuk mendapat arahan dan
persetujuan;
• Mendaftarkan diri sebagai calon penerima Beasiswa Unggulan ke DIKTI
secara online melalui laman http://beasiswa.dikti.id/bu
• Mengisi Form-A dari DIKTI (pada aplikasi online-nya);
• Melampirkan Letter of Acceptance yang masih berlaku dari institusi
dan/atau dari calon pembimbing di perguruan tinggi luar negeri yang dituju.
Pelamar yang mendapatkan Uncoditional Letter of Acceptance bebas
syarat dari PT yang dituju akan lebih diutamakan;
• Melampirkan salinan ijazah dan transkrip (IPK) S-1 dan S-2 yang telah
dilegalisasi
• Melampirkan salinan sertifikat yang masih berlaku, bukti kemampuan
berbahasa Inggris (ITP TOEFL minimal 525, atau IELTS minimal 5.5) atau
salinan sertifikat penguasaan bahasa pengantar lain yang digunakan di
perguruan tinggi tujuan masing-masing.
• Pelamar program Doktor (S-3) wajib melampirkan usulan penelitian
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(research proposal) yang telah disetujui oleh, atau sekurang-kurangnya
sudah dikomunikasikan dengan, calon pembimbing di PT luar negeri yang
dituju.
Batas Akhir
Beasiswa Unggulan Dalam Negeri: Mei Beasiswa Unggulan Luar Negeri: Akhir
Maret
Informasi
Berkas dan kelengkapan permohonan Beasiswa Unggulan Luar Negeri, disertai
surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Lembaga asal,
dikirim secara kolektif ke alamat:
Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Gedung D, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta-10270
Website: http://beasiswa.dikti.go.id/bu
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Conflict Studies and Management Programme
(CSMP) The Willy Brandt School of Public Policy in
Erfurt Scholarships
Conflict Studies and Management Programme (CSMP) merupakan program
studi dan riset di Willy Brandt School of Public Policy, University of Erfurt bekerja
sama dengan German Academic Exchange Service (DAAD). Program beasiswa
ini berfokus pada pengembangan riset dan praktik dalam bidang konflik
manajemen. The Willy Brandt School of Public Policy, University of Erfurt
merupakan salah satu lembaga studi kebijakan publik terkemuka di Jerman.
CSMP didesain untuk para mahasiswa internasional program master dengan
kualifikasi tinggi.
Cakupan
Beasiswa program Doktoral selama 36 bulan
Persyaratan
• Telah menyelesaikan program master dalam 6 tahun terakhir dengan bidang
studi yang berfokus pada isu-isu kebijakan yang relevan dengan regional
atau konflik.
• Profesional selama dua tahun dan/atau memiliki pengalaman riset
• Aplikasi tidak dapat diterima jika kandidat pernah berada di Jerman lebih dari
satu tahun pada waktu pendaftaran
• Kemampuan berbahasa Jerman akan sangat bermanfaat, tetapi tidak
disyaratkan
Bidang Prioritas
• Hubungan Internasional,
• Studi Perdamaian dan Konflik/Studi Perang,
• Hukum Internasional,
• Studi Kawasan, atau
• konsentrasi lainnya yang relevan
Batas Akhir
Juli
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Informasi
DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst
DAAD Jakarta
Summitmas Building I, 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.61-71 Jakarta 12190
Telp. : (021) 5252807
Fax.: (021) 5252822
Email: Endah@daadjkt.org
Informasi ini dapat diakses di :
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/17423.de.html
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DAAD Postgraduate Courses for Professionals with
Relevance to Developing Countries
The German Academic Exchange Service (DAAD) – Deutscher Akademischer
Austausch Dienst – mendukung berbagai program studi pascasarjana di
universitas di Jerman yang bertujuan untuk memberikan pendidikan akademik
bagi para profesional muda dari negara berkembang melalui studi khusus
lanjutan. DAAD mendukung melalui program-program pilihan dengan kuota
beasiswa tertentu dan bantuan keuangan untuk sistem pengajaran khusus.
Pada akhir program (program berlangsung selama 12 sampai 36 bulan,
tergantung pada lembaga tertentu) peserta dapat memperoleh gelar Ph.D. yang
diakui secara internasional. Sasaran beasiswa adalah staf pengajar universitas,
peneliti, dan profesional pemegang gelar akademik.
Persyaratan
• Kandidat sedikitnya mempunyai 2 tahun pengalaman pada institusi publik
atau swasta dalam bidang yang diprioritaskan
• Batas usia 36 tahun pada saat pengisian aplikasi (untuk beberapa program
batas usia 32 tahun)
• Memiliki gelar Master
• IPK minimal 3,00
• Kemampuan bahasa:
* Untuk program pascasarjana dalam bahasa Inggris, skor TOEFL minimal 550
paper based, 213 computer based, 80 internet based) atau skor IELTS (band
Untuk beberapa program mungkin mensyaratkan level TOEFL atau IELTS
yang berbeda, informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi alamat website.
* Untuk program pascasarjana yang diselenggarakan dalam bahasa Jerman,
silakan lihat informasi lebih lengkap pada daftar program. Level tertentu
kemampuan bahasa Jerman mungkin diperlukan sebelum memasuki
program.
Bidang Prioritas
• Economic Sciences / Business Administration/ Political Economics
• Development Co-operation
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•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and related sciences
Mathematics
Regional Planning
Agricultural and Forest Sciences
Environmental Sciences
Public Health/Veterinary Medicine/Medicine
Social Science, Education and Law
Media Studies

Batas Akhir
Juli
Informasi
DAAD Jakarta Office
Summitmas I, Lt. 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190
Waktu Konsultasi: Senin-Kamis, 13:30-16:00 WIB
Contact person: Ms. Dwi Nurlianti/Ms. Muji Rahayu
Telp.: (021)520 0870 / 525 2807
Fax: (021)525 2822
Email: info@daadjkt.org
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program pascasarjana, dokumen
aplikasi, dan bagaimana cara untuk mendaftar silakan kunjungi official website
berikut ini: http://www.daadjkt.org/index.php?postgraduate-1
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Doctoral Scholarships in Humanities and Social
Sciences
Ada banyak alasan untuk melanjutkan studi akademik di K.U. Leuven. Beberapa
alasannya adalah konsep programnya, mutu pengajaran, ruang lingkup
internasional dari fasilitas yang baik pada pendidikan dan penelitian, serta
layanan yang tersedia bagi mahasiswa internasional. The Doctoral School of
Humanities and Social Sciences di KU Leuven, Belgia menawarkan program
penelitian doktor di tujuh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. The Doctoral
School Humanities and Social Sciences membuka kesempatan bagi 18
kandidat Doktor.
Persyaratan
Beasiswa tersedia bagi kandidat terbaik, beasiswa ini tersedia hanya untuk
mahasiswa dari negara berkembang.
Bidang Prioritas
• Humaniora,
• Filsafat,
• Psikologi,
• Teologi,
• Ilmu Pendidikan,

•
•
•
•

Hukum,
Seni,
Ekonomi dan Ekonomi Bisnis, dan
Ilmu Sosial.

Cara Mendaftar
Kirim email ke: doctschool@ghum.kuleuven.be
Harap memberikan perincian CV
Batas Akhir
Januari
Informasi
Penjelasan mengenai program dapat diperoleh di link berikut ini:
http://www.ghum.kuleuven.be/phd
Prof. Dr. Pol Ghesquière
Director Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
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Endeavour Post Graduate Scholarship Award
Endeavour Post Graduate Award menyediakan bantuan finansial untuk para
mahasiswa internasional dalam jangka waktu 4 bulan hingga 4 tahun,
tergantung dari program studi yang ditempuh. Salah satunya Endeavour
menawarkan beasiswa 3,5 tahun bagi mereka yang ingin menempuh
pendidikan Ph.D. di Australia dengan tujuan, membangun hubungan dan
jaringan internasional, meningkatkan hubungan bilateral antara Australia dan
negara yang ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi mahasiswa
internasional untuk dapat meraih gelar Ph.D. di Australia melalui kegiatan
perkuliahan atau riset di bidang studi yang sudah dipilih di Australia, serta
meningkatkan mutual understanding antara penduduk Australia dan peraih
beasiswa.
Cakupan Beasiswa
Total beasiswa $AUD 228.500 untuk program Ph.D. dengan perincian berikut:
• Biaya perjalanan
: $AUD4.000
• Establishment Allowance : $AUD4.000
• Uang saku per bulan
: $AUD2.500
• Biaya pendidikan
: $AUD12.500 (semester/trisemester)
• Biaya kesehatan dan asuransi perjalanan
Batas Akhir
Batas akhir pengumpulan aplikasi pendaftaran pada 30 Juni tiap tahunnya
Informasi
Department of Education, Employment and Workplace Relation
GPO Box 9880 CABERRA ACT 2601
Telp.: +61 354 545 245
Website: www.australiaawards.gov.au
Email: endeavour.awards@deewr.gov.au
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Eric Bleumink Scholarships (University of
Groningen Talent Grant)
Beasiswa ini biasanya diberikan maksimum untuk 2 tahun program gelar S-2
dan maksimum 4 tahun untuk program S-3. Untuk program S-3, sebagian dari
penelitian harus dilakukan di negara asal mahasiswa dan sebagian di
Universitas Groningen.
Cakupan Beasiswa
• Biaya kuliah
• Ongkos perjalanan internasional (Biaya perjalanan dari dan ke Belanda, untuk
progam S-3 sebanyak 4 kali)
• Kebutuhan buku, dan
• Asuransi kesehatan
Persyaratan
• Warga negara dan bertempat tinggal permanen di salah satu negara yang
terdaftar
• Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik
• Sehat kondisi jasmani dan rohani, dapat mengurus asuransi kesehatan di
Belanda
• Preferensi akan diberikan kepada kandidat yang berasal dari universitas atau
bekerja di institusi yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Universitas
Groningen
• Unggul dalam akademik, dapat ditunjukkan melalui kinerja akademik dan bisa
dibuktikan dengan surat rekomendasi dari profesor di universitasnya,
kontribusi kandidat di bidang pendidikan yang dijalani dalam rangka
menguatkan kapasitas ilmu pengetahuan di negara asalnya, perspektif
jangka panjang hubungan institusi asal dengan Universitas Groningen.
• Kriteria tambahan untuk kandidat Ph.D.: pendaftar harus bekerja di sebuah
institusi penelitian di universitas di negara yang terdaftar, dokumen
pendaftaran harus didukung oleh organisasi ini, Universitas Groningen harus
mampu untuk menyediakan pengawas akademik yang akan
bertanggungjawab dalam keilmiahan penelitian
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Batas Akhir
Februari
Informasi
The office of the Ubbo Emmius Fonds.
Postal address: Eric Bleumink Fund, University of Groningen,
P.O. Box 72, 9700 AB Groningen, The Netherlands.
Email: msd@rug.nl.
Website: http://www.rug.nl/prospectiveStudents/scholarships/ericBleumink
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Fulbright-DIKTI Ph.D. Program
Salah satu program beasiswa Fullbright DIKTI adalah beasiswa untuk
melanjutkan pendidikan S-3 (Doktoral) di Amerika Serikat. Program beasiswa ini
diutamakan bagi para pendaftar yang juga merupakan staf fakultas di institusi
pendidikan, baik negeri maupun swasta di Indonesia.
Persyaratan
Berikut ada syarat-syarat untuk dapat mengikuti beasiswa Fullbright-DIKTI
Master Program:
• Lulus S-2 dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,00)
• Memiliki kemampuan leadership
• Memahami kebudayaan Indonesia dan internasional
• Memiliki komitmen kuat terhadap bidang studi yang dipilih
• Memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia setelah masa beasiswa berakhir
• Minimal nilai TOEFL ITP 575 atau IELTS 6,5
Dokumen yang Dibutuhkan
Berikut ini adalah dokumen yang perlu untuk dipersiapkan:
• Formulir pendaftaran yang telah dilengkapi. Disertakan pula satu halaman
tulisan mengenai alasan memilih bidang studi yang akan diambil dan 3-5
halaman proposal penelitian
• Satu surat referensi, dari mantan dosen atau pemberi kerja saat ini
• Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa
Inggris
• Fotokopi KTP/passport
• Fotokopi hasil TOEFL ITP atau IELTS terbaru, maksimal diambil 2 tahun yang
lalu
Batas Akhir
April
Informasi
American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)
CIMB Niaga Plaza 3rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 25, Jakarta 12920
http://beasiswa.dikti.go.id
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Fulbright Presidential Scholarship Program
(Ph.D. Program)
Program beasiswa Fulbright ini diberikan kepada mereka yang ingin
melanjutkan studi S-3 (Doktoral) selama 3 tahun di Amerika Serikat.
Diutamakan kepada pendaftar yang bekerja sebagai staf fakultas di insitusi
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Namun, tidak terbatas hanya
kepada dosen saja.
Persyaratan
• Lulus S-2 dengan IPK minimal 3.00 (skala 4.00)
• Memiliki kemampuan leadership
• Memahami kebudayaan Indonesia dan internasional
• Memiliki komitmen kuat terhadap bidang studi yang dipilih
• Memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia setelah masa beasiswa berakhir
• Minimal nilai TOEFL ITP 575 atau IELTS 6.5
Dokumen yang dibutuhkan
• Formulir pendaftaran yang telah dilengkapi. Disertakan pula satu halaman
tulisan mengenai alasan memilih bidang studi yang akan diambil di Amerika
dan 3-5 halaman proposal penelitian
• Satu surat referensi, dari mantan dosen atau pemberi kerja saat ini
• Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris
• Fotokopi KTP/passport
• Fotokopi hasil TOEFL ITP atau IELTS terbaru, maksimal diambil 2 tahun yang
lalu
Batas Akhir
April
Informasi
AMINEF Office
CIMB NIAGA Plaza, 3rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920
infofulbright_ind@aminef.or.id.
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Fully-Funded International Research Scholarships
at the University of Leeds (FIRS)
FIRS tersedia untuk mahasiswa-mahasiswa unggulan yang akan memulai
program studi Ph.D. berbasis riset untuk bergabung di semua fakultas di
Universitas Leeds.
Cakupan Beasiswa
• Beasiswa tersedia untuk mahasiswa baru yang mengambil program studi
riset full-time untuk gelar doktoral. Mahasiswa yang sudah pernah terdaftar
dalam program studi riset doktoral akan dihapus dari daftar kandidat.
• Beasiswa ini mencakup biaya perjalanan internasional (full) dan biaya
maintenance sebesar £13.895 per tahun. Tidak ada uang saku tambahan
untuk biaya perjalanan atau biaya riset.
• Beasiswa ini akan diperbarui setiap dua tahun atau setiap periode baru.
• Pendaftar harus tinggal di tempat yang mudah dijangkau dari Universitas
Leeds selama menerima program beasiswa.
Persyaratan
Peserta harus sudah terdaftar di bawah nama sebuah universitas dan memiliki
nomor mahasiswa di universitas tersebut. Peserta juga harus sudah
memasukkan program studi riset untuk gelar Ph.D. di universitas tersebut untuk
bisa mendapatkan beasiswa FIRS ini. Pendaftar tanpa nomor identitas
universitas yang valid tidak akan diterima. Untuk mencari dan mendaftar di
universitas yang memiliki program riset untuk gelar Ph.D., silahkan kunjungi:
http://www.leeds.ac.uk/students/apply_research.htm
• Beasiswa ini hanya tersedia untuk pendaftar yang mampu untuk dikenakan
biaya akademik dalam nilai mata uang internasional.
• Pendaftar harus sudah memiliki First degree untuk level undergraduate setara
dengan setidaknya UK First Class Honours degree dan harus merupakan
mahasiswa dengan prestasi unggulan di kelasnya.
• Pendaftar dengan bahasa ibu bukan Inggris harus memenuhi persyaratan
level kemampuan bahasa Inggris Universitas Inggris. Beberapa kampus
mensyaratkan standar kemampuan bahasa Inggris lebih tinggi dari beberapa
universitas lain.
• Pendaftar tidak sedang menerima program beasiswa lain.
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Cara Mendaftar
• Pendaftar harus melengkapi seluruh bagian dalam formulir aplikasi, di lembar
yang telah disediakan dalam formulir, mohon perhatikan batasan jumlah kata.
• Tambahan apa pun tidak diizinkan dan formulir akan diabaikan.
• Formulir yang sudah dilengkapi harus dikirimkan kembali via pos atau email
(di bagian informasi) sebelum batas waktu yang ditentukan.
Untuk mengetahui perkembangan dokumen aplikasi yang sudah dikirimkan,
silakan kunjungi http://scholarships.leeds.ac.uk dan pilih tab 'Application
Tracking', kemudian ikuti petunjuk yang ada di layar. Tolong dicatat bahwa
karena banyaknya jumlah formulir aplikasi yang masuk, The Postgraduate
Scholarships Office tidak akan menerima surat-menyurat apa pun yang
berhubungan dengan proses seleksi aplikasi. Kandidat yang lolos seleksi akan
diberi tahu pada akhir Maret.
Batas Akhir
Januari
Informasi
Postgraduate Scholarships Office
Marjorie & Arnold Ziff Building
University of Leeds
Leeds LS2 9JT, UK
Telp.: +44 113 3434007
Email: pg_scholarships@leeds.ac.uk
Website: http://scholarships.leeds.ac.uk
http://www.leeds.ac.uk/rsa/postgraduate_scholarships/FIRS-AppForm11
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Gates Cambridge Scholarship at The University of
Cambridge
Beasiswa Gates Cambridge diberikan kepada mahasiswa unggulan dari luar UK
untuk belajar di Universitas Cambridge. Program ini bertujuan untuk
membangun jaringan global untuk pemimpin masa depan yang berkomitmen
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beasiswa Gates Cambridge ini
merupakan program beasiswa internasional yang sangat kompetitif untuk
program sarjana dan penelitian di Universitas Cambridge. Sebelum mendaftar
beasiswa, kandidat harus terdaftar sebagai salah satu mahasiswa dari program
studi di Cambridge melalui proses penerimaan dengan prosedur normal
universitas.
Cakupan Beasiswa
• Biaya kuliah standar di UK
• Biaya maintenance £13. 000 untuk 12 bulan (disesuaikan setiap tahunnya)
atau kurang
• Biaya perjalanan (tiket pesawat kelas ekonomi untuk 1 orang pulang-pergi)
* Bisa juga dipertimbangkan untuk biaya tambahan seperti:
• Biaya hidup keluarga (bagi yang membawa keluarga) untuk anak pertama
sebesar £7.775 dan £1.200 untuk anak kedua, tidak tersedia biaya untuk
pasangan.
• Biaya menghadiri konferensi sekitar £500 yang wajib dihadiri.
• Biaya Fieldwork untuk program riset Doktoral.
• Biaya lain-lain (Hardship funding - where there are unforeseen difficulties)
Persyaratan
• Warga negara dari negara mana pun di luar United Kingdom
• Bisa mendaftar pada program studi apa pun yang tersedia di Universitas
Cambridge
• Bisa mendaftar untuk memenuhi salah satu dari full-time residential course
of study berikut ini:
* Ph.D. (three year research only degree)
* One-year post-graduate course (e.g. M.Phil., LLM, Diploma, M.B.A. etc.)
* M.Sc. or M.Litt (two year research only degree)
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* MBBChir Clinical Studies (3 year taught degree)
• Harus terdaftar di salah satu program studi di atas, melalui prosedur
penerimaan normal universitas.
• Memiliki persiapan yang baik untuk cambridge course di mana mereka
mendaftar dan memenuhi semua kondisi persyaratan untuk penerimaan
yang disyaratkan
• Dapat menunjukkan bukti-bukti prestasi akademik, potensi kepemimpinan,
komitmen sosial dan kecocokan dengan Cambridge.
• Memiliki nilai IPK 3,7-4 (outstanding academic)
Cara Mendaftar
Silakan mendaftar melalui http://www.gatesscholar.org/apply/
Batas Akhir
Desember
Informasi
www.admin.cam.ac.uk/univ/gsprospectus
http://www.gatesscholar.org/
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IIEF and EWC Scholarship Program at University of
Hawaii
The Indonesian International Education Foundation (IIEF) bekerja sama dengan
East-West Center memberikan program beasiswa untuk individu yang tertarik
bergabung pada program pendidikan dan penelitian di Universitas Hawaii,
Manoa untuk memperoleh gelar doktoral. Beasiswa ini tersedia untuk gelar
doktoral selama 48 bulan. Melalui program ini mahasiswa akan memperoleh
kesempatan untuk bergabung dalam proyek penelitian di bidang mereka.
Persyaratan Umum
• Pelamar harus warga negara AS atau US, atau warga negara dari negaranegara Asia Pasifik termasuk Rusia
• Pelamar harus mendaftarkan diri di salah satu program di Universitas Hawaii,
Manoa atau sudah terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Hawaii,
Manoa.
• Mempunyai skor TOEFL (internasional) grade of 213 Computer-Based
Testing/ 550 Paper Based Testing/ 79-80 Internet-Based Testing and
GRE/GMAT (sesuai dengan masing-masing bidang studi)
• Pelamar harus melengkapi semua persyaratan untuk mendapatkan exchange
visitor visa (J-visa).
Bidang Prioritas
• Studi ekonomi politik dan pembangunan, lingkungan, kependudukan dan
kesehatan, pendidikan serta pembangunan di wilayah Asia Pasifik.
• Studi Kepemimpinan,
• Studi Budaya Internasional,
• Studi Kependudukan, dan
• Studi Manajemen Sumber Daya.
Batas Akhir
Batas akhir pengajuan setiap tahun adalah 1 November
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Informasi
The Indonesian International Education Foundation (IIEF)
Menara Imperium Lt. 28 Suite B; Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan
Telp.: 021-8317330
Website: www.eastwestcenter.org/studentprograms
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Indian Government Scholarships for Indonesian
Students to Study in India
Pemerintah India menawarkan setiap tahunnya 20 beasiswa untuk mahasiswa
yang berprestasi dari Indonesia untuk mengejar pendidikan tinggi di
universitas-universitas dan kampus di India. Beasiswa ini diberikan untuk studi
tingkat sarjana dan pascasarjana serta untuk penelitian di bawah program
master dan doktoral (M.Phil atau Ph.D.).
Beasiswa-beasiswa ini dikelola oleh Indian Council for Cultural Relation (ICCR)
di bawah General Cultural Scholarships Scheme (GCSS). Pendaftaran untuk
beasiswa di bawah pengelolaan ini akan diundang pada November-Desember
setiap tahun. Beasiswa juga tersedia untuk warga negara Timor Leste.
Pendaftaran harus dimasukkan melalui kedutaan besar India di Jakarta dan
bukan langsung ke kantor ICCR atau di Universitas yang bersangkutan.
Cakupan Beasiswa
• biaya hidup,
• biaya rombongan,
• akomodasi,
• biaya kuliah, dan
• biaya lainnya, termasuk kesehatan.
Catatan: biaya tiket pesawat menuju dan pulang dari India tidak diganti.
Dokumen Persyaratan
1. Catatan akademik terakhir yang dimiliki dengan IPK minimal 2,75
2. Silabus soal ujian akademik terakhir
3. Sertifikat/fotokopi bukti keaslian dokumen-dokumen (misalnya, transkrip
nilai, lembar ujian yang sudah dinilai, dll)
4. Lulus ujian kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh
Kedutaan Besar India
5. Untuk mahasiswa yang mendaftar program doktoral dan post-doktoral:
Ringkasan proposal penelitian dan tempat penelitian yang dituju
6. Sertifikat atau surat kesehatan (bisa dilihat di lembar formulir)
7. Sertifikat bebas AIDS
8. CV dalam bahasa Inggris (sertakan nomor HP dan email)
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9. Sertifikat TOEFL dengan score minimal 500
10.Surat rekomendasi dari universitas terakhir
Bidang Studi
Semua bidang
Batas Akhir
Januari
Informasi
Education Wing, Embassy of India
Jl. HR Rasuna Said, Kav. S-1, Kuningan, Jakarta
Telp.: (62-21) 520 4150/52/57/526 4931/Ext. 28 & 521 3775
Fax.: (62-21) 520 4160 & 5265622
Email: ssedu@net-zap.com or edujkt@net-zap.com
Website: http://www.indianembassyjakarta.com/edu_scholarship.html
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International Postgraduate Research Scholarship
Griffith University
EIPRS (Endeavour International Postgraduate Research Scholarship)
mengundang mahasiswa doktoral berkualitas internasional untuk melakukan
spesialisasi penelitian di lembaga individu, dan untuk mendukung upaya
penelitian di Australia. Beasiswa ini ditawarkan setiap tahun untuk 8 orang.
Cakupan Beasiswa
• EIPRS meliputi biaya pendidikan untuk mahasiswa.
• Asuransi kesehatan di luar negeri (Overseas Student Health Cover/ OSHC)
untuk mahasiswa.
• Nilai beasiswa ini adalah AUD16.000 (total mungkin bervariasi). Penghargaan
tersebut akan digunakan untuk biaya dan keperluan lainnya. Beasiswa ini
dibayarkan hanya untuk jangka waktu 2 tahun untuk program Master.
• Tidak ada biaya lain yang dibayarkan dalam program ini, hanya saja penerima
beasiswa dapat mencari dana tambahan dari sumber alternatif.
Persyaratan
Beasiswa ini untuk studi di Australia, beasiswa ini tidak berlaku bagi warga
Negara Australia dan Selandia Baru.
Bidang Prioritas
• Engineering and Technology,
• History and Archaeology,
• Computing and Communication Sciences,
• Journalism,
• Librarianship and Curatorial Studies,
• Language and Culture,
• Law, Justice and Law Enforcement,
• Philosophy and Religion,
• Physical Sciences,
• Policy and Political Science, Science – General,
• Social Sciences,
• Humanities and Arts-General,
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• Studies in Human Society or The Arts
• dll.
Cara Mendaftar
Untuk mengajukan beasiswa ini Anda harus mendaftar langsung ke universitas.
Syarat dan ketentuan dapat berubah. Sebelum mendaftar harap selalu
mengonfirmasi detail beasiswa melalui penyelenggara.
Batas Akhir
Oktober
Informasi
Clare Poloni (Postgraduate Scholarships Coordinator)
Griffith University
Address: Nathan Campus, GRIFFITH UNIVERSITY QLD, Australia 4111
Telp.: (07) 3735 6596
Fax.: (07) 3735 3885
Email: clare.poloni@griffith.edu.au
Website: http://www.griffith.edu.au/
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Jiangxi Provincial Government Scholarship for
International Students
Untuk menarik lebih banyak lagi minat mahasiswa asing untuk belajar di
Provinsi Jiangxi serta meningkatkan reputasi internasionalnya, Pemerintah
Provinsi Jiangxi telah menyediakan beasiswa untuk mahasiswa internasional
yang telah didistribusikan ke masing-masing Universitas di Jiangxi. Beasiswa
ini tersedia untuk program S-1, S-2, maupun S-3.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa kelas A (untuk S-3 dan S-2) adalah 25.000 RMB/orang/tahun
Persyaratan
• Bukan merupakan warga negara Cina dan memiliki kesehatan yang baik
• Untuk mengikuti program S-3, pelamar harus telah memiliki gelar S-2, serta
surat rekomendasi dari dua profesor
• Berusia di bawah 40 tahun
Dokumen yang dibutuhkan
1. Mengisi aplikasi form untuk beasiswa pemerintah Jiangxi. Aplikasi form bisa
didapatkan di kantor urusan internasional.
2. Fotokopi paspor
3. Fotokopi surat pemeriksaan kesehatan
4. Legalisasi ijazah
Batas Akhir
Akhir Mei
Pelamar bisa langsung menghubungi universitas yang dituju di Jiangxi untuk
mengetahui deadline program di masing-masing universitas.
Informasi
China Scholarship Council
Level 13, Building A3 No.9 Chegongzhuang Avenue Beijing, P.R.C 100044
Telp.:+86-10-66093900
Email: webmaster@csc.edu.cn
Website: www.csc.edu.cn
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Korean Government Scholarships for International
Student at Graduate School Korea University
The Korean Government Scholarship Program ini didesain untuk mahasiswa
internasional yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di Korea,
dengan tujuan untuk mempromosikan pertukaran internasional dalam bidang
pendidikan, sekaligus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan di
antara negara-negara yang berpartisipasi. Beasiswa ini ditujukan untuk jenjang
S-2 dan S-3.
Cakupan Beasiswa
• Biaya tiket pesawat (pulang-pergi Korea, kelas ekonomi)
• Biaya hidup bulanan 900.000 won (KRW)
• Biaya penelitian 210.000 won (untuk mahasiswa bidang studi Humanities and
Social Sciences)
• Biaya relokasi (settlement) 200.000 won pada saat kedatangan
• Biaya kursus bahasa
• Biaya kuliah
• Biaya cetak disertasi
• Asuransi kesehatan
• Biaya khusus untuk mahasiswa yang memiliki level TOPIK 5 atau 6 sebesar
100.000 won per bulan
Persyaratan
• Pendaftar dan orangtuanya harus merupakan warga negara non-Korea.
• Berada dalam kondisi kesehatan yang baik, secara fisik maupun mental,
untuk berada di Korea untuk periode waktu yang lama.
• Menyertakan personal medical assessment bersama formulir pendaftaran,
kemudian memberikan laporan resmi hasil pemeriksaan kesehatan dari
rumah sakit kepada NIIED setelah lolos pada putaran seleksi ke-2 oleh panitia
NIIED. Peserta yang memiliki penyakit serius akan didiskualifikasi.
• Wanita hamil tidak diperkenankan untuk mendaftar pada beasiswa ini.
• Berusia di bawah 40 tahun pada saat mendaftar.
• Memiliki ijazah untuk program gelar yang telah diambil (S-1, S-2 atau
doktoral).
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• Memiliki IPK minimal 2,64 untuk skala 4.
• Akan diberikan preferensi bagi pendaftar yang memiliki kemampuan
berbahasa Korea dan yang mendaftar pada bidang studi natural science and
technology.
• Persyaratan tambahan : Pendaftar belum pernah terdaftar sebagai
mahasiswa S-1, S-2, atau S-3 di universitas di Korea. Kecuali mereka
memiliki sertifikat TOPIK level 4 dan mendapatkan surat rekomendasi dari
Kedutaan Besar Korea sehubungan dengan kuota di negaranya dan telah
menyelesaikan program gelar yang diambilnya di Korea pada saat mendaftar.
Dokumen yang dibutuhkan
• Lembar aplikasi pendaftaran (download melalui website:
http://graduate2.korea.ac.kr)
• Transkrip nilai akademik resmi
• Fotokopi ijazah
• Fotokopi sertifikat asli TOPIK (jika ada)
• Fotokopi sertifikat asli TOEFL atau IELTS
• Publikasi/tulisan yang telah dimuat, jika ada (satu atau dua)
• Penghargaan yang pernah diperoleh, jika ada
• Fotokopi paspor
• Akte kelahiran, atau dokumen adopsi (jika diadopsi)
Batas Akhir
Maret
Informasi
KGSP Program, Academic Affairs Team
Graduate School, Korea University
Anam-Dong, Seongbuk-Gu, Seoul 136-701, Korea
Telp.: +82-2-3290-1358,
Fax.: +82-2-925-2633
Email: graduate1@korea.ac.kr,
Website: http://graduate2.korea.ac.kr
Informasi Kontak untuk Indonesia :
Telp.: 62-21-2992-2500
Fax.: 62-21-2992-3131
Email: koremb_in@mofat.go.kr
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Minister of Education (MOE) Taiwan Government
Scholarship Program
Program beasiswa Taiwan ini merupakan program kerjasama antara 3 badan
pemerintah di RRC (Taiwan) – Kemenetrian Pendidikan, Kementerian Hubungan
Luar Negeri, dan Dewan Eksekutif Ilmu Pengetahuan Nasional Yuan – untuk
memajukan mahasiswa asing yang berprestasi untuk melaksanakan program
gelar perguruan tinggi di Taiwan. Program beasiswa Taiwan ini diperuntukkan
bagi mahasiswa internasional, program sarjana, master, dan doktoral.
Durasi Beasiswa
• program S-1: maksimal 4 tahun
• program S-2: maksimal 2 tahun
• program S-3: maksimal 3 tahun
Persyaratan
• Lulusan SMA, sarjana, atau di atasnya, memiliki nilai akademik yang
memuaskan di lembaga pendidikan yang telah ditempuh, memiliki karakter
moral yang baik, dan tidak memiliki catatan kriminal.
• Bukan warga Negara Taiwan (RRC).
• Tidak berstatus sebagai mahasiswa asing di negara lain (overseas
compatriot student).
• Tidak pernah terdaftar sebelumnya di institusi pendidikan di Taiwan untuk
tingkat program gelar yang sama.
• Bukan merupakan mahasiswa pertukaran dan sedang menjalani program
belajar berdasarkan perjanjian kerja sama antara universitas internasional
dan salah satu institusi pendidikan di Taiwan, pada saat menerima beasiswa
ini.
• Belum pernah menerima beasiswa untuk menjalankan program studi apapun
atau kursus bahasa dalam kurun waktu total beasiswa 5 tahun.
• Tidak memiliki catatan pembatalan atau pencabutan beasiswa Taiwan dari
kementerian pendidikan untuk program Huayu Enrichment Scholarship.
• Bukan penerima beasiswa atau subsidi lainnya yang ditawarkan pemerintah
Taiwan dari institusi pendidikan lainnya.
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Dokumen yang dibutuhkan
• Formulir aplikasi beasiswa Taiwan (bisa didapatkan melalui Kedutaan Besar
Taiwan di negaranya.
• Fotokopi passport atau sertifikat yang dapat membuktikan identitas
kewarganegaraan.
• Fotokopi transkrip akademik. Dokumen yang berbahasa selain Inggris atau
China harus diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa tersebut.
• Fotokopi kelengkapan dokumen penerimaan di universitas/kampus di Taiwan
yang telah didaftar (misalnya: fotokopi pembayaran biaya pendaftaran,
formulir pendaftaran, tanda terima bukti pendaftaran dari universitas/kampus
tersebut, email, dan sebagainya)
• Fotokopi sertifikat kemampuan bahasa:
* Fotokopi hasil atau sertifikat untuk TOCFL (Test of Chinese as a Foreign
Language) level basic atau di atasnya.
* Untuk pendaftar pada program dengan bahasa pengantar Inggris, fotokopi
nilai ujian TOEFL atau sertifikat ujian kemampuan berbahasa Inggris
sejenisnya yang dapat diakui atau ijazah lulusan dari program berbahasa
Inggris harus juga disertakan. Kecuali untuk peserta yang berasal dari
negara dengan Inggris sebagai bahasa nasional.
• Dua surat rekomendasi, ditandatangani dan disegel dalam amplop.
Fotokopian dan/atau surat rekomendasi via email tidak diterima.
• Dokumen tambahan lainnya yang disyaratkan oleh masing-masing kantor
perwakilan di negaranya.
Batas akhir
Maret
Informasi
• Ministry of Education
No. 5 Zhongshan S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10051, Taiwan (R.O.C.)
Telp.: 886-2-7736-6666
• Kedutaan Besar Taiwan Jakarta
Gedung Artha Graha Lt.12
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta
Official website:
http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=12482&CtNode=11364&mp=1
http://www.sfmoe.org/asp_e/study_tw/scholar-1.htm
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Taiwan National Chiao Tung University (NCTU)
Scholarship
National Chiao Tung University Taiwan dengan ranking 47 world-wide bidang
engineering dan ranking 36 world-wide untuk bidang Computer Science
memberikan kesempatan beasiswa untuk program master dan Ph.D. bagi
dosen atau mahasiswa tingkat akhir dalam beberapa bidang studi.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa Ph.D. : NT$ 20.000 per bulan atau tuition waiver
Dokumen Persyaratan
• Transkrip nilai terakhir dalam bahasa Inggris
• Fotokopi ijazah
• CV dalam bahasa Inggris
• TOEFL Score/IELTS Score
Bidang Prioritas
• Engineering,
• Electrical and Computer Engineering,
• Computer Science,
• Biological Science and Technology,

•
•
•
•

• Surat rekomendasi dalam
bahasa Inggris dari
pembimbing atau profesor
yang mengenal pelamar

Photonics,
Management,
Humanities & Social Science,
Hakka Studies.

Batas Akhir
• Fall entry: Desember (Early Action) atau Maret (Regular Action)
• Spring Entry: September
Informasi
Ms. Zhang
Telp.: +886-3-5712-121 ext 50666
Email: feichin@nctu.edu.tw
Website: http://www.ia.nctu.edu.tw/main.php ,
National Chiao Tung International Affair Office
http://140.113.2.183/pro3/super_pages.php?ID=pro16

Beasiswa Studi Lanjut (Degree) - Doktoral | 136

The Australian National University Center For
European Studies (ANUCES) Doctoral Scholarship
Program
The Australian National University Center For European Studies (ANUCES)
didirikan bertujuan untuk mempromosikan dialog interdisipliner, menggerakkan
riset kolaboratif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan berkontribusi
dalam perkembangan studi kebijakan publik. Setiap tahunnya mereka
menyediakan dua beasiswa Ph.D.. Berlokasi di ibukota Australia, Canberra,
peran utama ANU adalah hubungannya yang cukup erat dengan pemerintah
dan membangun parameter bagi kesempurnaan pendidikan dan riset dalam
bidang kebijakan publik. Program beasiswa ini melingkupi tiga tahun belajar.
Program ini tidak tersedia untuk part-time study.
Cakupan Beasiswa
• A$23.728 (2012 rate) per tahun
• Reimbursement dari pengeluaran-pengeluaran tertentu
• Biaya fieldwork
• Biaya thesis
Persyaratan
Memiliki transkrip nilai akademik yang sangat baik di tingkat sarjana dan
mendapatkan gelar master dari universitas yang dapat diketahui.
Bidang Prioritas
Area riset untuk program beasiswa Ph.D. adalah:
• History, Culture and Society
• Defense, Diplomacy and Security
• Intitutions, Governance and Citizenship
• European, Integration, and Comparative Regionalism
• Climate Change, and Energy
• Migration and Multiculturasim
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Cara Pendaftaran
Kirimkan formulir aplikasi, proposal penelitian, dan CV melalui email ke
europe@anu.edu. au. Formulir bisa di-download melalui website berikut
http://ces.anu.edu.au/scholarships
Batas Akhir
November
Informasi
Prof. Jacqueline Lo, ANUCES Director at Jacqueline.Lo@anu.edu.au
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The Graduate Institute of Geneva Doctoral
Scholarship
The Graduate Institute of International and Development Studies adalah sebuah
institusi penelitian dan perguruan tinggi yang didedikasikan untuk studi lintas
bidang hubungan internasional dan pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap
tahunnya the Graduate Institute University of Geneva memberikan sejumlah
beasiswa untuk mahasiswa Master dan Ph.D.. Beasiswa diberikan berdasarkan
pengabdian atau jasa bagi bidang akademik dan kebutuhan finansial.
Cakupan Beasiswa
• Beasiswa penuh : dengan beberapa pengecualian, beasiswa ini bernilai
sekitar CHF18.000. Penerima beasiswa akan dibebaskan dari biaya kuliah di
Graduate Institute, tetapi mereka tetap harus membayar biaya kuliah di
Universitas Geneva. Beasiswa penuh dibayarkan kepada penerima beasiswa
dengan beberapa kondisi.
• Beasiswa parsial: nilai jumlah dari beasiswa ini bervariasi tergantung kondisi
dari kebutuhan masing-masing individu penerima beasiswa. Beasiswa ini
tidak mencakup seluruh biaya kuliah, karena sebagian biaya kuliah untuk
penerima beasiswa ini masih harus dibayarkan sendiri.
• Beasiswa kuliah: beasiswa ini mencakup biaya kuliah untuk satu tahun
akademik. Mereka diberikan kepada mahasiswa yang mendapat
pengecualian. Beasiswa ini diberikan untuk satu tahun dengan kemungkinan
dapat diperbarui.
Dokumen yang dibutuhkan
Untuk semua dokumen yang berbahasa selain bahasa Inggris, Prancis, Jerman,
Italia, atau Spanyol, harap diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris secara resmi,
terdiri atas:
• Esai tentang motivasi pendaftar, alasan kuat untuk mendaftar dan belajar di
institusi Geneva, dalam bahasa Inggris atau Prancis.
• Curriculum Vitae dalam bahasa Inggris atau Prancis (rangkap 2).
• Transkrip nilai (rangkap 2), S-1 untuk yang mengambil program S-2 dan S-1
serta S-2 untuk yang mengambil program doktor
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• Ijazah yang sudah dilegalisasi dari universitas (rangkap 2).
• Fotokopi halaman passport yang menunjukkan nama keluarga, nama depan,
dan kewarganegaraan. Untuk warga negara asing yang bertempat tinggal di
Swiss, sertakan fotokopi izin tinggal (rangkap 2).
• Empat pas foto terbaru ukuran passport, tuliskan nama lengkap di belakang
di belakang foto.
• Tiga surat rekomendasi dalam bahasa Inggris dan Prancis. Surat
rekomendasi dimasukkan ke dalam amplop yang tersegel dengan dokumen
pendaftaran atau bisa dikirimkan langsung ke kantor penerimaan oleh
pemberi rekomendasi.
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The New Zealand-ASEAN Scholars Awards (NZ-AS)
The New Zealand-ASEAN Scholar Awards yang dibiayai oleh New Zealand Aid
Programme merupakan program pengembangan internasional milik
Pemerintah New Zealand, tepatnya di bawah naungan Kementerian Luar Negeri
dan Perdagangan. The New Zealand-ASEAN Scholar Awards bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan individu melalui pengembangan pengetahuan,
skills, dan kualifikasi untuk berkonstribusi terhadap pengembangan ekonomi,
sosial, dan politik di negara-negara ASEAN. Beasiswa ini ditujukan untuk para
kandidat dari negara-negara: Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Burma, Filipina, dan
Vietnam.
Cakupan Beasiswa
• Tiket pesawat (pulang)
• Biaya perkuliahan
• Biaya administrasi saat kedatangan
• Biaya hidup
Persyaratan
The New Zealand-ASEAN Scholar Awards terbuka bagi para kandidat dari
sektor publik dan privat, termasuk lembaga kemasyarakatan, universitas,
organisasi yang berfokus pada pembangunan, dan yayasan kemanusiaan.
Kandidat penerima beasiswa adalah sebagai berikut :
• Merupakan warga negara dari negara-negara yang telah disebutkan
sebelumnya dan tinggal setidaknya selama dua tahun dari waktu pendaftaran
program beasiswa
• Tidak memiliki kewarganegaraan atau status permanent residence di New
Zealand atau Australia
• Tidak menikah dengan warga Negara New Zealand atau Australia
• Belum/tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah New Zealand atau
Australia dalam 24 bulan terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran
• Mendapatkan kualifikasi yang memuaskan pada program sarjana dan bidang
studi yang diambil relevan dengan program yang dituju
• Memiliki nilai IELTS minimal 5.5, dengan tidak ada subnilai kurang dari 5 serta
hasil tersebut tidak lebih dari 24 bulan dari waktu pendaftaran
• Preferensi akan diberikan kepada pendaftar dengan usia kurang dari 40 tahun
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Batas Akhir
April
Informasi
Ira Indirawati
New Zealand Embasy-Jakarta, Indonesia
Email: nzas@ntt.net.id
Website: http://nzembassy.com/indonesia/relationship-between-new-zealandand-indonesia/ development-cooperation/asean-scholarships
Lain-lain
Ketentuan yang berlaku:
• Peraih beasiswa akan menandatangani kontrak dengan Pemerintah New
Zealand yang menyatakan bahwa mereka akan mematuhi ketentuan yang
berlaku dari program beasiswa ini.
• Para penerima beasiswa juga diwajibkan untuk kembali ke negara asal
setelah menempuh beasiswa mereka untuk dapat berkonstribusi terhadap
pembangunan ekonomi dan sosial di negaranya.
• Indonesia mendapatkan alokasi penerima beasiswa terbesar, yaitu sebanyak
50 orang per tahun.
Universitas yang dituju:
• Auckland University of Technology (AUT)
• Lincoln University
• Massey University
• Unitec
• University of Auckland
• University of Canterbury
• University of Otago
• Victoria University of Wellington
• University of Waikato
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The School of Education Southampton University
Scholarship for International Students
Setiap tahunnya, staf universitas berkunjung ke luar negeri untuk bertemu dan
memberi pengarahan kepada mahasiswa yang tertarik untuk belajar di
Southampton. Staff kantor urusan internasional bisa membantu menyediakan
informasi, saran, dan bantuan dari tahap pertimbangan untuk berkuliah di UK
hingga membuat keputusan untuk membuat dokumen pendaftaran dan
mendaftar di Universitas.
The School of Education adalah pusat aktivitas akademik dan penelitian
distimulasi dan disuburkan. Setiap tahunnya sekolah ini menawarkan 3 tahun
beasiswa full-time program Ph.D. untuk kandidat yang sesuai dengan
kualifikasi.
Cakupan Beasiswa
• Untuk beasiswa mahasiswa internasional/luar negeri (overseas student-OS),
akan dibebaskan dari biaya kuliah OS tahunan.
• Untuk mahasiswa dalam negeri, beasiswa terdiri atas pembebasan biaya
kuliah bagi mahasiswa Amerika ditambah beasiswa biaya hidup tahunan,
setara dengan besaran biaya tahunan mahasiswa OS (biaya hidup tahunan
standar saat ini adalah di bawah 6.000 poundsterling).
Persyaratan
• Memiliki score IELTS minimal 6,5.
• Melakukan penelitian yang berhubungan dengan kekuatan keberadaan The
School of Education.
Batas Akhir
Penerimaan pendaftaran akan ditutup setiap tahunnya pada akhir April.
Informasi
Adrian C Halnan-Director of Programmes. Southampton Educational School
University of Southampton Building 32. Southampton SO17 1BJ UK
Telp.: +44 (0)23 8059 2429 , Email: a.c.halnan@southampton.ac.uk
Website: http://www.education.soton.ac.uk/research/scholarships
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Turkiye Scholarship Postgraduate Programmes
Beasiswa ini merupakan beasiswa penuh dari Pemerintah Turki untuk
mahasiwa internasional yang ingin melanjutkan S-3 di Turki. Skema ini meliputi
empat jenis beasiswa, yakni:
• Ali Kuscu Science and Technology Scholarship Programme
• Ibni Haldun Social Sciences Scholarship Programme
• Yunus Emre Turkish Languange Scholarship Programme
• Islamic Theology Scholarship Programme
Cakupan Beasiswa
Beasiswa meliputi tunjangan bulanan 500 USD untuk program doktor, biaya
kuliah penuh, kursus bahasa Turki selama satu tahun, asrama, tiket pesawat
pulang pergi, dan asuransi kesehatan.
Persyaratan
1. Tidak berkewarganegaraan Turki
2. Tidak terdaftar di Universitas Turki pada level studi yang diajukan
3. Memegang gelar sarjana atau master paling lambat pada 30 Juli
4. Usia di bawah 35 tahun untuk program doktor (lahir 1 Januari 1979 ke atas)
5. Memiliki setidaknya 75% nilai kumulatif rata-rata (IPK 3 ke atas)
Dokumen yang diperlukan:
1. Formulir aplikasi online (silakan buat akun terlebih dahulu di
basvuru.turkiyeburslari.gov.tr)
2. Salinan ijazah dan transkrip sarjana atau master
3. Salinan kartu pengenal (paspor, KTP, atau akte kelahiran)
Batas Akhir
31 Maret
Informasi
Website: basvuru.turkiyeburslari.gov.tr
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Victoria University Ph.D. Scholarship for
International Students
Beasiswa Ph.D. ini diperuntukkan bagi mahasiswa internasional dalam disiplin
ilmu apa pun di Universitas Victoria, Wellington, New Zealand. Victoria memiliki
beberapa pilihan beasiswa yang tersedia untuk mahasiswa Ph.D.. Baik
mahasiswa New Zealand maupun internasional berhak untuk mendaftar
beasiswa Victoria. Beasiswa ini diberikan berdasarkan pengabdian di bidang
akademik (academic merit) dan terbuka bagi bidang ilmu apapun. Beasiswa
biasanya akan berlaku selama 3 tahun. Untuk mahasiswa yang telah terdaftar
dalam program Ph.D. di Universitas Victoria untuk lebih dari 3 bulan pada saat
penawaran beasiswa dibuat, lama maksimum dari masa berlaku beasiswa akan
dikurangi dengan kebijakan dari panitia beasiswa.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa Ph.D. Victoria ini terdiri atas beasiswa sebesar $21.000 per tahun
ditambah biaya kuliah di Victoria University.
Persyaratan
Pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan kriteria academic merit bisa
dipertimbangkan melalui beberapa kategori berikut ini untuk beasiswa doktoral
Victoria:
• Pendaftar yang memiliki catatan akademik kuat dan diketahui memiliki
potensi untuk penelitian.
• Pendaftar memiliki pengalaman kerja yang signifikan atau peer esteem yang
signifikan di bidang penelitian yang mereka daftar.
• Pendaftar memiliki catatan publikasi yang dapat dibuktikan.
• Proposal penelitian pendaftar akan berkontribusi secara signifikan kepada
sekolah, institusi, atau pusat perencanaan penelitian.
• Keterlibatan pendaftar di program penelitian institusi akan membantu dalam
membangun 'critical mass' dari penelitian dan melibatkan kolaborasi antara
insitusi-insitusi.
Tujuan strategis dari proposal penelitian dapat melibatkan inisiatif secara
bersama-sama dengan komunitas bisnis untuk mengembangkan
komersialisasi masa depan terhadap penelitian.
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Victorian International Research Scholarships
Beasiswa ini ditawarkan oleh pemerintah negara bagian Victoria, Australia bagi
mahasiswa internasional (non-Australia) yang ingin melanjutkan program
doktor berbasis riset di sejumlah universitas di Melbourne maupun kawasan
Victoria lainnya.
Cakupan Beasiswa
Terdapat lima beasiswa Ph.D. yang bisa diraih dengan nilai masing-masing
AUD$90.000. Sebanyak AUD$60.000 bantuan langsung dari pemerintah
Victoria, sementara AUD$30.000 merupakan kontribusi dari universitas yang
berpartisipasi.
Pilihan universitas tersebut, diantaranya:
• Deakin University
• Swinburne University
• La Trobe University
• The University of Melbourne
• Monash University
• University of Ballarat
• Australian Catholic University
• Victoria University
• RMIT University
Pesyaratan
1. Warga negara non-Australia
2. Telah diterima pada program doktor di universitas yang berpartisipasi di
Victoria
3. Berniat menyelesaikan sebagian besar pekerjaan doktor di Victoria
4. Tidak memegang kualifikasi setara dengan doktor riset di Australia
5. Bersedia menjadi duta “beasiswa riset” internasional Victoria
Batas Akhir
Pengajuan aplikasi langsung disampaikan ke pihak universitas yang menjadi
pilihan. Deadline bisa saja berbeda, silakan lihat link pendaftaran masingmasing di Universitas Victoria di (http://www.studymelbourne.vic.gov.au/studyoptions/scholarships/victorian-international-research-scholarships)
Informasi
Website: http://www.studymelbourne.vic.gov.au/
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A.3. Post-Doctoral

Beasiswa Dikti-Neso untuk PhD Jalur Khusus
Program beasiswa ini merupakan kerja sama DIKTI dan Nuffic Neso Indonesia
dan bertujuan untuk menyediakan bantuan finansial bagi staf pengajar
perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia untuk mengikuti program
doktoral di Belanda. Beasiswa ini diberikan oleh DIKTI untuk masa studi
maksimum tiga tahun (36 bulan), sementara biaya tahun keempat akan
ditanggung oleh perguruan tinggi Belanda.
Cakupan Beasiswa
• Biaya hidup: EUR1.000 per bulan;
• Asuransi: EUR500 per tahun;
• Biaya kepindahan: EUR1.000 (satu kali saja);
• Biaya perjalanan internasional : 1 tiket PP penerbangan internasional;
• Biaya buku: EUR800 per tahun;
• Biaya penulisan disertasi: EUR500 (satu kali saja);
• Biaya program spesial: EUR500 (satu kali saja);
Biaya pendidikan seperti yang ditetapkan perguruan tinggi Belanda (dengan
batas maksimal EUR10.000).
Persyaratan
• Saat ini merupakan (kandidat) dosen di sebuah perguruan tinggi negeri atau
swasta di Indonesia dan memiliki surat dukungan dari institusi tersebut;
• Memiliki Surat Penerimaan Tak Bersyarat (unconditional Letter of
Acceptance) dari perguruan tinggi Belanda;
• Memiliki proposal riset dan penasehat/sponsor di perguruan tinggi
Belanda;
• Memiliki gelar Master (atau yang sederajat);
• Memiliki skor IELTS minimal 6.0 atau IBT TOEFL 80;
• Berusia tidak lebih dari 50 tahun saat mendaftar;
• Pasangan suami istri yang bekerja di bidang ilmu yang sama tidak
diperbolehkan mendaftar ke universitas yang sama dan/atau menerima
pengawasan dari promotor yang sama.
• Semua area riset diperbolehkan.
• Kandidat dari Indonesia harus mendapatkan nominasi dari seorang professor
Belanda dan institusi pendidikan tinggi Belanda yang bersangkutan harus
memberikan jaminan akan membiayai tahun terakhir (keempat) dari
masa beasiswa.
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Erasmus Mundus Lotus II Project
Lotus Project yang dibiayai oleh European Commision menyediakan beasiswa
kepada mahasiswa yang terpilih untuk menempuh pogram Ph.D..
Dokumen Penting
Secara umum, dokumen penting yang harus disiapkan adalah: ijazah, transkrip,
dan sertifikat bahasa.
Lotus Project memberikan kesempatan bagi mereka yang hendak menempuh
program Ph.D. di Eropa. Joint Ph.D. merupakan program Ph.D. yang terdiri atas
dua gelar yang diberikan oleh dua (atau lebih) institusi perguruan tinggi, yang
memegang tanggung jawab dalam mensupervisi, mengoordinasi, dan menguji
penelitian peserta untuk dapat meraih gelar Ph.D..
Persyaratan
• Merupakan warga negara dari negara non-Uni Eropa
• Tidak tinggal atau menjalani studi atau pekerjaan di salah satu negara Eropa
selama lebih dari 12 bulan di lima tahun terakhir.
• Memiliki pengetahuan bahasa yang cukup baik, baik bahasa yang digunakan
saat menjalani program atau bahasa yang digunakan di negara tujuan.
Durasi Program
Program Joint Ph.D. ini dapat berlangsung selama 6-34 bulan.
Batas Pendaftaran
Februari
Informasi
Internasional Relations Officer Lotus II Project Team
Ghent University
Sint-Pietersnieuwstraat 25 9000 Ghent
Email: lotus@ugent.be
Website: www. lotus.ughent.b
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France Government Scholarship for Indonesian
Citizen
Pemerintah Prancis, melalui Kedutaan Prancis di Jakarta telah memberikan
beasiswa unggulan untuk warga Negara Indonesia selama lebih dari 25 tahun.
Untuk tujuan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, Kedutaan Besar
Prancis akan menawarkan beasiswa bagi masyarakat Indonesia. Beasiswa ini
diberikan kepada pejabat pemerintah, dosen, mahasiswa (diprioritaskan bagi
mereka yang terlibat dalam program kerjasama antara Perancis dan Indonesia)
untuk mendapatkan gelar post-doctoral (durasi maksimum 6 bulan).
Cakupan Beasiswa
• Kursus bahasa Perancis secara intensif selama 11 bulan di Pusat
Kebudayaan Prancis
• Tiket pesawat
• Biaya kuliah
• Tunjangan hidup bulanan
• Asuransi
Bidang Prioritas
• Public administration*
• Law and political sciences*
• Engineering (water management, agronomy, civil engineering…)
• Fundamental sciences (mathematics, physics…)
* (Harap diperhatikan bahwa bidang studi (1,2) membutuhkan kemampuan
minimal level bahasa Prancis dasar )
Cara Mendaftar
Mengirimkan aplikasi ke alamat berikut ini:
Ambassade de France en Indonésie
Service de coopération et d'action culturelle
Jalan Panarukan no 35 Menteng – Jakarta 10310
Harap dicatat bahwa aplikasi yang dikirim melalui email tidak akan
dipertimbangkan
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Batas Akhir
April
Informasi
• EDUFRANCE JAKARTA
CCF Jakarta
Jl. Salemba Raya no 25 JAKARTA 10440
Telp.: (021) 310 18 84
Fax.: (021) 310 13 17
Email: edufrance@ccfjakarta.or.id
• EDUFRANCE BANDUNG
CCF Bandung
Jl. Purnawarman no 32 BANDUNG 40117
Telp.: (022) 421 54 30
Fax.: (022) 420 78 77
Email: edufrance.bandung@ccfbandung.org
Lain-lain
Prosedur Seleksi:
• Langkah satu
Seleksi berdasarkan formulir aplikasi dan dokumen yang diperlukan
• Langkah Kedua:
Wawancara motivasi (hanya dalam bahasa Prancis atau Inggris) di Jakarta
Mengenai persiapan keberangkatan, bagaimana kehidupan di Prancis,
keadaan universitas di Prancis dapat mengakses website berikut ini:
http://www.edufrance-indonesia.com atau melalui brosur beasiswa
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Indian Government Scholarships for Indonesian
Students to Study in India
Pemerintah India menawarkan setiap tahunnya 20 beasiswa untuk mahasiswa
yang berprestasi dari Indonesia untuk mengejar pendidikan tinggi di
universitas-universitas dan kampus di India. Beasiswa ini diberikan untuk studi
tingkat sarjana dan pascasarjana serta untuk penelitian di bawah program
master dan doktoral (M.Phil. atau Ph.D.) serta post-doktoral.
Beasiswa-beasiswa ini dikelola oleh Indian Council for Cultural Relation (ICCR)
di bawah General Cultural Scholarships Scheme (GCSS). Pendaftaran untuk
beasiswa di bawah pengelolaan ini akan dibuka pada November-Desember
setiap tahun. Beasiswa juga tersedia untuk warga Negara Timor Leste.
Pendaftaran harus dimasukkan melalui Kedutaan Besar India di Jakarta dan
bukan langsung ke kantor ICCR atau di universitas yang bersangkutan.
Cakupan Beasiswa
• biaya hidup,
• biaya rombongan,
• akomodasi,
• biaya kuliah, dan
• biaya lainnya, termasuk kesehatan.
* Catatan: biaya tiket pesawat menuju dan pulang dari India tidak diganti.
Dokumen yang dibutuhkan
• Catatan akademik terakhir yang dimiliki dengan IPK minimal 2,75
• Silabus soal ujian akademik terakhir
• Sertifikat/Fotokopi bukti keaslian dokumen-dokumen (misalnya, transkrip
nilai, lembar ujian yang sudah dinilai, dll.)
• Lulus ujian kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Kedutaan
Besar India
• Untuk mahasiswa yang mendaftar program doktoral dan post-doktoral:
Ringkasan proposal penelitian dan tempat penelitian yang dituju
• Sertifikat atau surat kesehatan (bisa dilihat di lembar formulir)
• Sertifikat bebas AIDS
• CV dalam bahasa Inggris (sertakan nomor HP dan email)
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• Sertifikat TOEFL dengan score minimal 500
• Surat rekomendasi dari universitas terakhir.
Bidang Prioritas
Semua bidang studi
Batas Akhir
Januari
Informasi
Education Wing, Embassy of India
Jl. HR Rasuna Said, Kav. S-1, Kuningan, Jakarta
Telp.: (62-21)5204150/52/57/526 4931/Ext. 28 & 521 3775
Fax.: (62-21)5204160 & 5265622
Email: ssedu@net-zap.com or edujkt@net-zap.com
http://www.indianembassyjakarta.com/edu_scholarship.html
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MELLON POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS
The Society for the Humanities akan mensponsori dua buah beasiswa postdoctoral teaching-research fellowships di bidang humanities. Setiap beasiwa
akan diberikan untuk periode dua tahun. Dalam menjalankan program beasiswa
ini setiap kandidat akan diberikan tanggungjawab untuk mengajar dan
kesempatan untuk bekerja selama di Universitas Cornell.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa sebesar $45.000 per tahun akan diberikan masing-masing kepada
kandidat penerima beasiswa.
Persyaratan
• Telah memiliki gelar doktoral
• Mahasiswa internasional dari negara-negara di luar US dan Kanada
Dokumen yang dibutuhkan
• Curriculum Vitae
• Abstraksi detail tentang bidang yang tertarik untuk diteliti
• Contoh tulisan
• Proposal materi kuliah yang akan diajarkan selama bertempat tinggal di
Cornell University
• Surat rekomendasi, 3 buah
Bidang Prioritas
• Department of Anthropology
• Department of Romance Studies
Batas Akhir
Januari
Informasi
Paula L. Epps-Cepero
Program Administrator Society for the Humanities Cornell University
27 East Avenue Ithaca, NY 14853
Website: http://www.arts.cornell.edu/sochum/mellon_post-d_fellowships.html
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Southeast Asian Studies Regional Exchange
Program Postgraduate Fellowship
Fellowship ini bertujuan untuk mendorong studi tentang negara Asia Tenggara,
selain mendorong studi mengenai negaranya sendiri juga studi komparasi
lintas regional. Fellowship ini dilakukan oleh mahasiswa M.A., Ph.D., dan peneliti
post-doktoral. Fellowship ini mendukung bagi:
• M.A. atau Ph.D. course work dan/atau riset thesis (documentary research dan
field work) dan penulisan thesis;
• Riset post-doctoral.
Fellowship ini diberikan untuk proyek-proyek yang dianggap mungkin untuk
memperkuat lintas nasional atau identitas regional dan mempromosikan saling
pengertian di wilayah tersebut. Durasi program biasanya satu tahun.
Cakupan Beasiswa
Bagi riset post-doctoral :
• Biaya penelitian $4.600 dan
• Biaya hidup $700 per bulan (12 bulan)
Persyaratan
Bagi riset post-doctoral :
• Warga negara Asia Tenggara yang berada di wilayah tersebut.
• Berafiliasi dengan sebuah lembaga universitas atau penelitian di Asia
Tenggara.
• Memperoleh gelar doktor dalam ilmu sosial atau humaniora dalam waktu tiga
tahun sebelum tanggal aplikasi hibah.
• Untuk mahasiswa post-doktoral, penelitian ini harus mengarah pada
penerbitan artikel, jurnal, book chapter, atau buku.
Dokumen yang dibutuhkan
• Formulir pendaftaran (bisa didapat melalui SEASREP Foundation)
• Untuk pendaftar program riset post-doctoral, dibutuhkan dua surat
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rekomendasi, salah satunya ditulis oleh pembimbing disertasi doktoral si
pendaftar atau pembimbing lain di fakultas tersebut.
Bidang Prioritas
Proyek penelitian wajib berfokus pada studi negara di Asia Tenggara (selain
negara peneliti), studi perbandingan (boleh termasuk negara peneliti), atau
pembahasan terhadap masalah regionalisme. Penelitian wajib menggunakan
metode pustaka dan atau penelitian lapangan di negara yang diteliti.
Batas Akhir
Januari
Informasi
The SEASREP Foundation
Unit 612-613 Residencia de Regina 94 Xavierville Avenue
Loyola Heights, Quezon City 1108 Philippines
Telp.: No. 632-7090854
Fax.: No. 632-7090891
Email: grants@seasrepfoundation.org
Website: www.seasrepfoundation.org
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The International Scholar Exchange Fellowship
Korea Foundation for Advanced Studies
Korea Foundation for Advanced Studies menyediakan beasiswa International
Scholar Exchange Fellowship bagi anggota universitas dan institusi-institusi
peneliti dari negara Asia. Tujuan beasiswa ini adalah untuk meningkatkan
pertukaran serta kerja sama internasional dalam rangka mempromosikan
perkembangan akademik dan keberagaman kelompok kebudayaan. KFAS
mendukung kandidat yang berkualifikasi secara akademik untuk mengadakan
penelitian pada universitas-universitas ternama dan institusi penelitian di
Korea.
• Cakupan beasiswa 2.500.000 won per bulan
• 1.000.000 won akan diberikan setelah berhasil memasukkan paper penelitian
akhir pada akhir periode beasiswa
• Biaya settlement pada awal kedatangan di Korea: 1.000.000 won
• Biaya perjalanan pulang-pergi
• Asuransi kesehatan
• Asuransi perjalanan internasional
Persyaratan
• Merupakan anggota universitas di perguruan tinggi dan institusi penelitian
dari negara Asia
• Berusia di bawah 50 tahun pada saat mendaftar
• Memiliki gelar doktoral
• Dokumen persyaratan
• Formulir aplikasi
• Proposal kegiatan
• 3 surat rekomendasi dari lembaga asal
• Karya yang telah dipublikasikan: 2 buah buku, 2 buah penelitian ilmiah, dll.
Bidang Prioritas
• Humanities dan social sciences,
• Petrochemical engineering, Information science, and technology-Electrical
engineering, telecommunications, computer science, dan bidang lain yang
relevan
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Batas Akhir
Februari
Informasi
• The Korea Foundation for Advanced Studies
678-39, Yoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-915,
Telp. : 82-2-557-5681
Fax.: 82-2-557-5684
Email: isef@kfas.or.kr
Website: http://www.kfas.or.kr
• Dean, International Relations
First Floor, Conference Centre Delhi – 110 007.
Telp.: 27667771
Email: dean_ir@du.ac.in
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The Quota Scheme Scholarship Program
Pemerintah Norwegia menyediakan beasiswa untuk para mahasiswa dari
negara berkembang. Tujuan program beasiswa ini adalah untuk
mempromosikan internasionalisasi institusi pendidikan tinggi dan memberikan
mahasiswa dari negara berkembang kesempatan belajar yang nantinya dapat
berguna bagi negaranya sekembalinya mereka dari program ini. Setiap
tahunnya universitas di Norwegia mengalokasikan jumlah tertentu untuk
program beasiswa ini. Skema program ini normalnya meliputi pendidikan di
level Ph.D..
Cakupan
Norwegian State Educational Loan Fund (Statens Lånekasse)
bertanggungjawab dalam pembiayaan program beasiswa Quota Scheme.
Adapun perincian pembiayaan adalah sebagai berikut:
• Pembiayaan terdiri atas 30% bantuan (grants) dan 70% pinjaman (loans)
• Peserta program beasiswa ini dapat mendaftar untuk bantuan finansial
dalam hal pembiayaan perjalanan (fixed prices) dan untuk biaya perjalanan
kembali ke negara asal jika program studi berlangsung selama lebih dari satu
tahun
• Bantuan finansial juga diberikan untuk penelitian lapangan
Cara Mendaftar
• Pendaftar disarankan untuk memastikan apakah universitas tempat ia
bernaung atau menempuh pendidikan mempunyai perjanjian kerja sama
(MoU) dengan setidaknya satu institusi pendidikan tinggi di Norwegia.
• Berkas aplikasi dikumpulkan ke Kantor Urusan Internasional universitas yang
dituju
• Batas akhir pendaftaran program Quota Scheme adalah 1 Desember
• Letter of admission akan disampaikan kepada pendaftar yang terpilih pada
15 April tiap tahunnya.
Batas Akhir
Desember
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Informasi
Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)
P.O. Box 1093, N-5809 Bergen, Norway
Telp.: +47 55 30 38 00
Fax: +47 55 30 38 01
Email: siu@siu.no, kvote@siu.no
Website: http://www.siu.no/en/Programme-overview/Quota-Scheme
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University of Oxford The Oxford-Princeton Global
Leaders Programme
The Global Leader's Fellowship Programme, yang merupakan program yang
diselenggarakan oleh dua universitas terkemuka di dunia, Oxford dan Princeton,
menawarkan beasiswa untuk program Post-Doctoral di bidang Politik Dunia dan
Ekonomi Politik bagi para pemegang gelar doktoral yang berasal dari negaranegara berkembang. Penerima beasiswa akan menghabiskan tahun pertamanya
di Oxford dan tahun kedua di Princeton.
Tujuan Program Beasiswa
Program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademisi
untuk berinovasi dalam menyusun strategi untuk memperdalam nilai-nilai
institusi global di negara-negara berkembang. Dengan program-program training
yang ada di dalamnya, beasiswa ini juga bertujuan untuk menciptakan
kesetaraan dan pembangunan di dalam ekonomi politik global.
Target Program Beasiswa
Program beasiswa ini ditujukan bagi mereka yang berasal dari negara-negara
non-OECD yang telah menyelesaikan program doktoral di bidang yang relevan.
Peserta juga diharapkan mampu menunjukkan kemampuan analisis dan riset.
Sebagai tambahan, peserta diharapkan mampu mempresentasikan rencana riset
yang relevan dengan tujuan program beasiswa ini.
Beasiswa:
· GBP35.788 per tahun (tahun pertama di Oxford)
· USD56.500 per tahun (tahun pertama di Princeton)
Batas Pendaftaran
September
Informasi:
Department of Politics and International Relations
Manor Road Building
Manor Road
Oxford
Ox1 3UQ
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B

Beasiswa Tidak Bergelar (Non-Degree)

B.1. Research Grant

Allison Sudrajat Award
Allison Sudrajat Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada
mereka yang memiliki prestasi akademis luar biasa. Penghargaan ini berbentuk
bantuan dana yang akan diberikan untuk membiayai kegiatan yang akan
dibentuk oleh para penerima penghargaan.
Keistimewaan mendapatkan penghargaan Allison Sudrajad, yakni sebagai
berikut:
1. Penerima penghargaan Allison Sudrajad Award akan menerima semua
jabatan yag didapat oleh Australian Leadership Award (ALA).
2. Menerima 25.000 AUD sebagai dana untuk menjalankan aktivitas yang
terkait.
3. Menjadi tamu dalam acara-acara penghargaan AusAID
4. Undangan untuk hadir dalam acara dan bertemu para ahli di Australia selama
masa studi.
5. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah riset, proyek dengan organisasi,
penempatan post doktoral, profesional mentoring, dll.
6. Aktivitas bisa dilakukan di Australia, Indonesia, atau Papua Nugini.
Syarat dan Ketentuan
1. Menyerahkan proposal (disarankan dalam 12 bulan saat program ini
berlangsung) yang mendeskripsikan aktivitas-aktivitas tambahan yang akan
dibiayai oleh program ini. Proposal harus sudah dikonsultasikan oleh
pembimbing penerima penghargaan atau pembimbing mahasiswa yang telah
ditunjuk oleh AusAID di negara asal.
2. Proposal harus dibuat sesuai dengan template yang ada, yakni:
a. Aktivitas yang ditawarkan dan perkiraan tanggal
b. Relevansi dengan studi penerima penghargaan atau karier masa depan.
c. Relevansi dengan organisasi dan negara asal
d. Verifikasi dukungan dari pembimbing penerima penghargaan
e. Rencana anggaran
f. Proposal dikirimkan ke kantor AusAID
3. Penerima penghargaan dapat mengamandemen proposal
4. Penerima penghargaan akan dibantu mengorganisasikan aktivitas yang telah
dipilih. Bantuan akan diberikan oleh institusi AusAID
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5. Penerima penghargaan tidak dapat meminta penggunaan biaya sebelum
proposal dinyatakan diterima.
6. Untuk penggantian dana harus disertai kuitansi yang legal.
7. Apabila penerima penghargaan melakukan aktivitas di Australia, visa
diperlukan dan apabila pekerjaan belum selesai, perpanjangan visa perlu
dilakukan.
Informasi
Mr. Michael Bracher
Program Leader
ALA Program Office
Australian Development Scholarship/ Australian Partnership Scholarship IDP
Gedung Wirausaha Lt.2
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5 Jakarta 12940-Indonesia
Ponsel: +62813 1820 2054
Telp.: +62 21 527 7648
Fax.: +62 21 527 7649
Email: michael.bracher@adsindonesia.or.id
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DAAD Long-Terms Research Grant For PhD in
Germany
Merupakan program pendanaan riset bagi mahasiswa yang telah
menyelesaikan program Master dan hendak mengambil gelar doktoral di
Jerman. Beasiswa ini bisa digunakan untuk melakukan riset di Universitas
Jerman untuk mendapatkan gelar doktoral di Jerman, atau mendapatkan gelar
doktoral di Indonesia. Adapun beasiswa ini akan diberikan kepada:
• Peneliti berkualitas yang sedang menjadi tenaga pendidik di universitas
negeri maupun swasta.
• Peneliti dari institusi riset dalam bidang apa pun.
• Pendaftar yang berasal dari sektor privat, yang memiliki pengalaman kerja
minimal 2 tahun.
Durasi dari program ini lebih dari 3 tahun.
Cakupan Beasiswa
• Beasiswa €1.000 per bulan,
• Biaya perjalanan dan asuransi kesehatan
• Biaya studi dan riset.
Persyaratan
• Telah menyelesaikan studi S-2 dengan IPK minimal 3.
• Telah menyelesaikan studi S-2 tidak lebih dari 6 tahun saat beasiswa ini
berlangsung.
• Memiliki riset yang meyakinkan dan telah dirancang dengan baik, telah
mendapat persetujuan dari supervisi di Universitas Jerman.
• Memiliki surat konfirmasi dari supervisi di Jerman untuk menilai program
riset yang direncanakan.
• Pendaftar yang ingin mengikuti jalur program beasiswa Sandwich harus
melakukan pendaftaran sebelumnya ke universitas di negeri asal.
• Fasih berbahasa Jerman dengan TOEFL IBT 79, ITP 550, atau IELTS 6 atau
fasih berbahasa Jerman. TOEFL Prediction tidak akan diterima.
• Memiliki kesehatan yang baik dan memenuhi beberapa persyaratan
kesehatan spesifik.
• Pendaftar yang telah tinggal di Jerman selama lebih dari satu tahun tidak
dapat mengikuti program ini.
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Dokumen yang dibutuhkan
• Formulir “A” DIKTI
• Hard-copy formulir aplikasi online, CV , pasfoto 3x4 terbaru sebanyak 3 buah
dan surat konfirmasi penerimaan formulir online dari universitas di Jerman
serta daftar publikasi tulisan atau riset (jika ada)
• Ijazah S-1 dan S-2 yang telah diraih.
• Transkrip akademik dari jenjang S-1 dan S-2 yang telah ditempuh.
• Surat rekomendasi sebanyak dua buah
• Abstraksi dari riset-riset sebelumnya (skripsi, tesis, seminar, atau publikasi
lainnya)
• Sertifikat kemampuan bahasa Inggris dengan standar nilai seperti yang telah
disyaratakan
• Sertifikat kemampuan bahasa Jerman (jika ada)
• Sertifikat pelatihan yang berhubungan dengan bidang studi yang didaftar.
• Bukti berstatus sebagai karyawan di perusahaan yang disebutkan untuk:
* Kandidat dari universitas negeri atau institusi penelitian
* Kandidat dari universitas swasta: surat konfirmasi sebagai karyawan tetap
dari yayasan
* Kandidat dari sektor privat: surat konfirmasi sebagai karyawan tetap dari
atasan
Cara Mendaftar
• Pendaftaran: melakukan pengisian formulir secara online di www.daadjkt.org.
Cetak semua dokumen dan kirim ke kantor DAAD di Jakarta, rangkap 3. Untuk
kandidat dari universitas kirimkan juga kelengkapan aplikasi ke kantor DIKTI.
• Seleksi: staf pengajar dari universitas di Indonesia dan Jerman akan
melakukan wawancara kepada calon pendaftar beasiswa. Wawancara akan
menggunakan bahasa Inggris.
• Pelatihan bahasa Jerman selama dua bulan. Apabila lolos seleksi
wawancara, penerima beasiswa akan mendapat pelatihan bahasa di Goethe
Institute yang dibiayai oleh Dikti.
• Penentuan studi di Jerman. Setelah lolos semua kriteria, penerima beasiswa
akan melakukan pemilihan terhadap studi dan universitas yang akan menjadi
tempat studi.
Batas Akhir:
Oktober
Informasi
DAAD Jakarta Office
Summitmas I, lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190

Contact:
Mrs. Endah C. Anggoro (endah@daadjkt.org)
Mrs. Made Kurniati (made@daadjkt.org)
Telp.: 021-5200870, 525 2807
Fax.: 021-5252822,
website: www.daadjkt.org
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DAAD Research Grants for the Doctoral Candidates
within the “Sandwich Model”
Merupakan beasiswa dalam bentuk pembiayaan riset bagi mahasiswa doctoral
yang telah selesai menempuh pendidikannya di salah satu universitas di
Indonesia. Riset yang akan dikerjakan dapat dilakukan di Indonesia atau di
Jerman tergantung pada jadwal yang nantinya ditetapkan. Keuntungan dari
skema sandwich adalah fleksibilitas dari program doktoral karena dapat
dirancang secara individual. Untuk beasiswa sandwich doktoral diberikan waktu
maksimal 2 tahun di Jerman.
Cakupan Beasiswa
• Beasiswa €1.000 per bulan,
• Biaya perjalanan dan asuransi kesehatan.
• Biaya studi dan riset.
• Untuk beasiswa model sandwich akan mendapatkan biaya perjalanan
pulang-balik untuk pembimbing karena penelitian dilakukan di Indonesia dan
Jerman.
Persyaratan
• Tenaga pengajar (yang dari universitas Jerman akan mengunjungi Indonesia,
untuk merumuskan dan menandatangani joint protocol dengan tenaga
pengajar universitas di Indonesia. Dalam joint protocol mengindikasikan
subjek disertasi, perencanaan program, dan durasinya)
• Persiapan studi dan riset untuk Ph.D. tesis di Indonesia (pengumpulan data
dan riset lapangan) tanpa pendanaan dari DAAD.
• Studi dan riset di universitas Jerman selama dua tahun.
• Jika diperlukan kunjungan ke pembimbing akademik di universitas Jerman
(control progress, konsolidasi institusi)
• Penyelesaian tesis di Indonesia (tanpa pendanaan DAAD)
• Kunjungan dari supervisi di Jerman ke Indonesia untuk koreksi akhir dan
partisipasi dari perbaikan eksternal
Batas Akhir
Mei, November
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Informasi
DAAD Jakarta Office
Summitmas I, lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62, Jakarta 12190
Contact:
Mrs. Endah C. Anggoro (endah@daadjkt.org)
Mrs. Made Kurniati (made@daadjkt.org)
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DAAD Short-Terms Research Grant For Stay and
Study Visit for University Academics and Scientists
Program ini bertujuan untuk menyediakan kesempatan bagi para akademisi dan
peneliti yang bekerja di institusi perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk
dapat menjalankan proyek riset di perguruan tinggi atau institusi nonuniversitas yang bergerak di bidang penelitian di Jerman. Program ini akan
berlangsung bergantung kepada jadwal kerja, peneliti dapat tinggal selama
lebih kurang satu sampai tiga bulan.
Persyaratan
• Memiliki kualifikasi baik dan telah memegang gelar doktoral/Ph.D.
• Bekerja di institusi perguruan tinggi atau lembaga penelitian di Indonesia
• Melampirkan pencapaian akademik yang dimiliki (contoh: publikasi)
• Melampirkan rencana proyek riset yang akan dilaksanakan selama tinggal di
Jerman
• Melampirkan surat pernyataan kesediaan riset oleh lembaga riset yang dituju
Dokumen yang dibutuhkan
• Formulir DAAD bersama dengan Curriculum Vitae
• Daftar publikasi yang telah dibuat selama ini
• Deskripsi detail mengenai proyek yang akan dilakukan selama kunjungan
• Detail rencana kunjungan termasuk nama dan institusi yang akan dikunjungi
• Fotokopi surat korespondensi dengan institut riset di Jerman dengan
menyertakan detail di mana dan kapan proyek yang dimaksud akan
dilaksanakan.
Batas Akhir
Oktober
Informasi
DAAD Jakarta Office
Summitmas I, lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190

Contact:
Mrs. Endah C. Anggoro (endah@daadjkt.org),
Mrs. Made Kurniati (made@daadjkt.org)
Telp.: 021-5200870, 525 2807, Fax.: 0215252822, Website: www.daadjkt.org
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Fulbright-DIKTI Doctoral Dissertation Research
Program
Salah satu program beasiswa Fullbright DIKTI adalah beasiswa yang ditujukan
untuk mahasiswa akhir program doktoral yang sedang melakukan riset untuk
disertasi. Durasi program ini kurang lebih selama 4 bulan di Amerika. Program
beasiswa ini juga diutamakan bagi para pendaftar yang juga merupakan staf
fakultas di institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta di Indonesia.
Persyaratan
Berikut ada syarat-syarat untuk dapat mengikuti beasiswa Fullbright-DIKTI
Master Program:
• Mahasiswa program doktoral tingkat akhir dan sedang melakukan penelitian
untuk disertasi.
• Minimal nilai TOEFL ITP 525 atau IELTS 5,5
Dokumen yang Dibutuhkan
Berikut ini adalah dokumen yang perlu untuk dipersiapkan:
• Formulir pendaftaran yang telah dilengkapi. Disertakan pula satu halaman
tulisan mengenai alasan memilih bidang studi yang akan diambil dan 3-5
halaman proposal penelitian
• 1 surat referensi, dari mantan dosen atau pemberi kerja saat ini
• 1 surat referensi dari dosen pembimbing disertasi
• Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris
• Fotokopi KTP/passport
• Fotokopi hasil TOEFL ITP atau IELTS terbaru, maksimal diambil 2 tahun yang
lalu
Batas Akhir
April
Informasi
American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)
CIMB Niaga Plaza 3rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 25, Jakarta 12920
http://beasiswa.dikti.go.id
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Fulbright-DIKTI Senior Research Program
Salah satu program beasiswa Fullbright DIKTI adalah beasiswa yang ditujukan
untuk mahasiswa yang telah memiliki gelar doktoral atau profesional dengan
tingkatan setara untuk melakukan penelitian di Amerika Serikat selama 3-6
bulan. Program beasiswa ini diutamakan bagi para pendaftar yang juga
merupakan staf fakultas di institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta di
Indonesia.
Persyaratan
• Memiliki gelar doktoral atau profesional setara doktoral
• Memiliki kemampuan leadership, khususnya untuk memimpin tim peneliti
• Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik
Dokumen yang Dibutuhkan
Berikut ini adalah dokumen yang perlu untuk dipersiapkan:
• Formulir pendaftaran yang telah dilengkapi. Disertakan pula 3-5 halaman
proposal penelitian
• 1 surat referensi, dari mantan dosen atau pemberi kerja saat ini
• Fotokopi KTP/passport
Batas Akhir
April dan Agustus
Informasi
American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)
CIMB Niaga Plaza 3rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 25, Jakarta 12920
http://beasiswa.dikti.go.id
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Fulbright-DIKTI Senior Research Special 10 Week
University of Washington PAR-C Type Recharging
Program
Program beasiswa ini diutamakan bagi para anggota staf fakultas di institusi
pendidikan, baik negeri maupun swasta di Indonesia dan belum pernah
menerima beasiswa Fulbright program apa pun sebelumnya. Untuk mendaftar
beasiswa ini, pendaftar harus dinominasikan oleh institusi asalnya untuk
bergabung dalam penelitian selama 10 minggu di Universitas Washington atau
bersama dengan universitas lainnya di Amerika Serikat. Universitas yang
berpartisipasi antara lain University of Washington, Seattle University, Seattle
Pacific University, Washington State University, Highline Community College,
dan Cascadia Community College. Keuntungan dari mengikuti program ini
adalah :
• Setiap peserta akan mendapatkan pembimbing (mentor) dari anggota
fakultas di University of Washington.
• Berkesempatan untuk melakukan observasi program perkuliahan di Amerika
Serikat, kunjungan ke laboratorium, mendapatkan pengalaman dengan
teknologi dan peralatan penelitian terbaru, menjalin hubungan dengan kolega
dari fakultas universitas yang berpartisipasi, dll.
• Berkesempatan untuk diundang dalam seminar serial mingguan yang
mendatangkan pembicara dari unit akademik dan administratif serta
memberikan penawaran beasiswa seminar.
• Membantu para sarjana untuk menjalin hubungan dengan fakultas dan
peneliti di Seattle.
• Berkesempatan untuk mengunjungi organisasi-organisasi serta institusi
yang relevan di wilayah Seattle (seperti Boeing, Microsoft, Fred Hutch Cancer
Center, dll).
• Menjalin hubungan dengan Seattle Surabaya Sister City Association (SSSCA).
Persyaratan
• Merupakan anggota atau staf fakultas yang bekerja dalam bidang yang
diprioritaskan.
• Memiliki gelar doktoral atau profesional dengan kualifikasi setara.
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• Tidak mensyaratkan nilai TOEFL tertentu, tetapi dapat menunjukkan
kemampuan bahasa Inggris yang baik untuk mengikuti penelitian dan
seminar di Amerika Serikat.
• Direkomendasikan oleh rektor universitas dengan menyertakan formulir
rekomendasi standar DIKTI serta formulir pendaftaran Fulbright (Dapat didownload melalui website DIKTI dan website www.aminef.or.id)
Dokumen yang Dibutuhkan
Berikut ini adalah dokumen yang perlu untuk dipersiapkan:
• Formulir pendaftaran Fulbright yang telah dilengkapi (lihat di
www.aminef.or.id)
• Surat rekomendasi dari rektor universitas, yang menyertakan formulir
rekomendasi standar dari DIKTI (lihat di website DIKTI)
• Fotokopi KTP/passport
Bidang Prioritas
• Pertanian
• Studi Lingkungan
• Teknik
• Administrasi pendidikan tinggi
Batas Akhir
Maret
Informasi
Fulbright-DIKTI Scholarship Program
Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
u.p. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jl. Pintu I Senayan, Gd. D Lt. 5 Jakarta 10002
Website: http:///beasiswa.dikti.go.id
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Fulbright Doctoral Dissertation Research Program
Salah satu program beasiswa Fulbright adalah beasiswa yang ditujukan untuk
mahasiswa akhir program doktoral yang sedang melakukan riset untuk
disertasi. Durasi program ini kurang lebih selama 4 bulan di Amerika. Program
beasiswa ini juga diutamakan bagi para pendaftar yang juga merupakan staf
fakultas di institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta di Indonesia.
Persyaratan
• Mahasiswa program doktoral tingkat akhir dan sedang melakukan penelitian
untuk disertasi.
• Minimal nilai TOEFL ITP 525 atau IELTS 5,5
Dokumen yang Dibutuhkan
• Formulir pendaftaran yang telah dilengkapi. Disertakan pula satu halaman
tulisan mengenai alasan memilih bidang studi yang akan diambil dan 3-5
halaman proposal penelitian
• 1 surat referensi, dari mantan dosen atau pemberi kerja saat ini
• 1 surat referensi dari dosen pembimbing disertasi
• Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris
• Fotokopi KTP/passport
• Fotokopi hasil TOEFL ITP atau IELTS terbaru, maksimal diambil 2 tahun yang
lalu
Batas Akhir
April
Informasi
American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)
CIMB Niaga Plaza 3rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 25 Jakarta 12920
infofulbright_ind@aminef.or.id
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Leverhulme Trust Research Programme Grants
Merupakan program hibah riset yang ditujukan bagi mereka yang ingin
melakukan penelitian dengan tema tertentu. Biasanya hibah akan diberikan
pada setiap tema yang diusung. Hibah riset ini akan diberikan kepada tim riset
yang akan melakukan penelitian dengan tema yang spesifik dan signifikan
dengan durasi kerja 5 tahun. Besaran dana yang diberikan sekitar £1,75 juta.
Dana yang cukup besar ini guna menunjang keberlangsungan penelitian oleh
sekelompok peneliti yang saling terhubung agar dapat mempelajari dan
menganalisis subjek yang diangkat.
Cakupan Beasiswa
Untuk setiap tema, minimum £500.000 dan maksimum £1,75 juta akan
diberikan untuk jangka 5 tahun penelitian ini berlangsung.
Prosedur Pendaftaran
a. Semua aplikasi harus dikirimkan paling lambat pada Januari Keputusan akan
diumumkan pada Juli.
b. Identifikasi program (pendaftar, institusi, judul proyek, rencana anggaran)
c. Deskripsi program (tidak lebih dari 5 halaman, 3.000 kata), yang termasuk
latar belakang pemilihan topik dan penelitian, metode riset dan sumber data,
deskripsi program secara umum, bentuk antisipasi terhadap diseminasi hasil
program dan informasi mengenai institusi yang relevan dengan penelitian.
d. Rencana anggaran total (Biaya riset dan honor peneliti).
Informasi
Gilian Dupin (020 7042 9876)
http://www/leverhulme.ac.uk
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Program Research Student Kedutaan Besar Jepang
untuk Indonesia
Program ini ditujukan untuk mereka yang berminat dalam program research
student di perguruan tinggi di Jepang. Peminat pada waktu menjalani research
student diperbolehkan melamar ke program degree (S-2 / S-3 / professional
graduate course) atau meneruskan program S-3 setelah menyelesaikan
program S-2 / professional graduate course, apabila lulus seleksi tes ujian yang
diberikan oleh universitas yang bersangkutan. Peminat juga dapat langsung
masuk ke program degree tanpa mengikuti tahapan research student, apabila
telah mendapatkan izin dari universitas yang bersangkutan. Beasiswa ini
diberikan tanpa ikatan dinas, mencakup biaya kuliah dan biaya hidup
Persyaratan
1. Lahir pada dan setelah tanggal 2 April 1980.
2. IPK minimal 3,0 dari tingkat perguruan tinggi terakhir
3. Nilai TOEFL-PBT minimal 550 atau TOEFL-IBT 79 atau IELTS Minimal 6.0,
atau nilai Japanese Language Proficiency Test (JLPT) minimal level 2/N2.
(TOEIC tidak dapat digunakan).
4. Memilih bidang studi yang sama dengan disiplin ilmu sebelumnya.
5. Bersedia belajar bahasa Jepang bagi yang tidak menguasai bahasa Jepang.
6. Sehat jasmani dan rohani.
Prosedur Pendaftaran
1. Pendaftaran dibuka pada 1 April sampai dengan tanggal 24 April setiap
tahunnya
2. Melakukan registrasi secara online melalui website berikut:
http://register.beasiswamext.or.id dan menerima email konfirmasi lalu diprintout.
3. Mengisi formulir pendaftaran yang di-download di website.
4. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan lihat pada keterangan di website.
5. Formulir dan dokumen yang diminta (1 original dan 4 copy) dikirimkan atau
diserahkan paling lambat tanggal 24 April 2014 (bukan cap pos) ke:
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Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
Jl. M.H. Thamrin No. 24
Jakarta Pusat 10350.
6. Cantumkan kode "Research Student 2015" pada kanan amplop
Informasi
Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
Jl. MH Thamrin no.24 Jakarta 10350
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Southeast Asia Fellowship Program at East-West
Center in Washington (EWCW) USA
Beasiswa ini membiayai 3 bulan penuh bertempat tinggal di East-West Center
Washington, D.C. Selagi bertempat tinggal di Washington, penerima beasiswa
akan menyelesaikan artikel atau monograf yang akan dipertimbangkan menjadi
publikasi dalam publikasi peer-review, seperti Buletin Asia Pasifik milik EWCW
atau majalah Asia Pasifik. Draft pertama dari naskah harus diselesaikan
sebelum periode bertempat tinggal habis. Penerima beasiswa juga akan
memberikan presentasi publik terkait topik yang mereka angkat.
Cakupan Beasiswa
• Uang saku bulanan sebesar US$2.500 hingga $4.500 (bergantung kepada
pengalaman) selama menjadi penduduk yang bertempat tinggal di EWCW
• Tiket pesawat perjalanan menuju Washington, D.C.
• Dengan kebijakan dari direktur, akan disediakan sejumlah dana untuk
membiayai penelitian di lapangan, khusus di Asia. Lapangan kerja di wilayah
akan diprioritaskan dahulu.
Persyaratan
• Pendaftar dengan atau tanpa gelar Ph.D. bisa mendaftar.
• Pendaftar tanpa gelar Ph.D. akan dipertimbangkan berdasarkan pengalaman
profesional mereka di bidang yang terkait.
• Merupakan warga negara dari negara yang menjadi kawasan kerja sama atau
warga Negara Amerika dan berhak untuk mendapatkan beasiswa.
Cara Mendaftar
Download formulir aplikasi melalui alamat website yang disediakan, lengkapi
dan kirimkan bersama dokumen kelengkapan pendaftaran dan surat
rekomendasi melalui email atau pos.
Batas Akhir
Desember
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Informasi
Southeast Asia Fellowship Program
East-West Center in Washington
1819 L St., N.W., 2nd Floor
Washington, D.C. 20036-3866
Email: washington@eastwestcenter.org
Website: http://www.eastwestcenter.org/scholarships-fellowships/southeastasia-fellowship- program-washington/
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The Rockefeller Foundation Bellagio Center
Residency Programs
The Rockefeller Foundation Bellagio Center Residency Program merupakan
sebuah program yang ditujukan kepada para profesional, peneliti, maupun
akademisi dari berbagai disiplin ilmu yang berencana untuk mengadakan
proyek karya tulis/ penelitian/karya ilmiah/publikasi yang inovatif dan memiliki
efek yang besar, untuk tinggal dan bekerjasama dengan Bellagio Center di Italia
selama 4 minggu.
Bellagio Center merupakan sebuah organisasi yang berusaha melakukan
penelitian dan memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru yang diharapkan
dapat menyelesaikan tantangan-tantangan di dunia dan menciptakan sebuah
seni yang menginspirasi refleksi, kesepahaman, dan imajinasi. Program ini
bertujuan untuk mengadakan kerja sama antar ilmuwan atau ahli di berbagai
bidang untuk mencipatakan proyek yang inovatif.
Persyaratan/target program beasiswa
Program ini terbuka untuk siapa saja dari berbagai disiplim ilmu yang memiliki
proyek yang relevan dengan lima isu yang diteliti oleh Bellagio Center, yakni
kebutuhan dasar pertahanan hidup (pangan, air, dan rumah), kesehatan global,
iklim dan lingkungan, urbanisasi, dan keamanan sosial ekonomi. Program ini
terbuka untuk proyek perseorangan dan juga proyek kolaborasi yang terdiri atas
2-4 orang.
Cakupan Beasiswa
Akomodasi dan Tiket Perjalanan
• Residen yang diterima akan ditempatkan di dua bangunan utama dan setiap
residen akan mendapatkan ruangan privat (kamar mandi dan ruang belajar
serta kamar tidur). Ruangan tersebut juga akan diberikan kepada semua
residen serta pasangannya. Akomodasi sudah termasuk makan.
• Tiket perjalanan dari dan ke Bellagio merupakan tanggung jawab residen.
Bellagio menyediakan penggantian biaya perjalanan dengan jumlah yang
terbatas dan tergantung pada jumlah residen yang akan diterima.
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Informasi
Bellagio Center
Bellagio Study and Conference Center
Villa Serbelloni, Bellagio (Lago di Como) 22021, Italy
Phone: 39-031-9551 Fax: 39-031-955259
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VLIR UOS Belgia ICP Ph.D. Programme
Dalam program ini VLIR UOS Belgia memberikan sepuluh beasiswa Ph.D. di
Flemish University bagi pemilik gelar master terbaik dari negara Afrika, Asia, dan
Amerika Latin setiap tahunnya. Para peneliti harus membahas isu
pembangunan yang dikenal sebagai program “sandwich”. Pelaksanaan
penelitian dan program doktoral akan dibagi menjadi dua tempat, yaitu di
institusi pendidikan di negara asal yang telah ditunjuk VLIR UOS dan di Flemish
University. Melalui sistem ini diharapkan akan tercapai hasil yang
menguntungkan kedua belah pihak. Sistem seleksi akan didasarkan pada
peringkat dari masing-masing proposal, latar belakang pendidikan, dan
relevansi penelitian terhadap perkembangan di level lokal maupun global.
Persyaratan
1. Merupakan warga negara dari negara anggota program
2. Kandidat maksimal berumur 40 tahun untuk program beasiswa master dan
maksimal berumur 45 tahun untuk program pelatihan saat mendaftarkan diri
3. Kandidat belum terdaftar sebagai mahasiswa program master di Flemish
University sebelumnya
4. Kandidat berasal dari institusi penelitian, institusi pendidikan tinggi, institusi
pemerintahan, sektor ekonomi ataupun organisasi internasional dan memiliki
pengalaman terkait bidang yang diharapkan.
5. Pengalaman di bidang profesional tidak diwajibkan, tetapi akan menjadi
keunggulan tersendiri bagi pendaftar.
Cakupan beasiswa
Full tuition, biaya hidup, dan tiket pesawat pulang pergi
Informasi lebih lanjut
Julie Poppe
Programme officer North
Telp.: + 32 2 289 05 70
Email: julie.poppe@vliruos.be
Website: http://www.vliruos.be/en/project-funding/programdetail/icpphd_4145/
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VLIR UOS Belgia Short Research Stays (SRS)
Program Short Research Stays (SRS) menawarkan beasiswa bagi pemilik gelar
Ph.D. dari negara berkembang untuk mengadakan riset menetap selama 90 hari
di Belgia. Selama di Belgia, peneliti menulis artikel ilmiah berdasarkan data yang
dikumpulkan. Hasil akhir penelitian harus diterbitkan di jurnal internasional
dalam jangka 90 hari. Peserta diperbolehkan untuk secara bersamaan
melaksanakan kegiatan pendidikan post-doctoral dalam satu waktu. Peserta
diharuskan menyelesaikan laporan kedua kegiatan dalam satu waktu selama
masih menetap di Belgia. Persiapan untuk menempuh jenjang post-doctoral di
bawah bimbingan dosen Flemish University harus mengajukan proposal
kegiatan terlebih dahulu.
Kriteria
Peneliti diharuskan belum menempuh program Ph.D.-nya selama empat tahun
sebelum pendaftaran program ini berlangsung.
Cakupan Beasiswa
Peserta akan mendapatkan biaya hidup selama sebulan atau maksimal selama
90 hari penelitian di Belgia, termasuk tiket penerbangan menuju dan dari Belgia.
Dosen dari Flemish University yang membimbing penerima beasiswa akan
mendapatkan tunjangan tersendiri.
Waktu pendaftaran:
25 October
Informasi
Ellen Van Himbergen
Programme Officer Scholarships
Telp.: + 32 2 289 05 57
Email: ellen.vanhimbergen@vliruos.be
Informasi lebih lanjut
Website: http://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarshipprogrammes/short-research-stays/
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B.2. Short Course

HUBERT H. HUMPHREY FELLOWSHIPS
Hubert H. Humphrey Fellowships tersedia untuk profesional mid-career untuk
berpartisipasi dalam program non-degree yang mengombinasikan akademic
course work pada tingkat pascasarjana dengan pengembangan kegiatan
profesional di Amerika untuk periode waktu satu tahun akademik (9 bulan).
Kandidat biasanya adalah pengurus di lembaganya di jajaran kepemimpinan
dengan minimal 5 tahun pengalaman kerja yang mewakili baik sektor publik
atau swasta nonprofit, termasuk LSM atau NGO yang berkomitmen pada
pelayanan publik. Peneliti, ahli pencegahan, dan perencana program di institusi
pemerintah dan nonpemerintah juga akan dipertimbangkan.
Persyaratan
• Sarjana (S-1) dengan IPK minimal 2.75 (4.0 scale)
• Nilai ITP TOEFL minimal 525 atau IELTS minimal 5.5 atau IBT score minimal
70/71. Mohon diingat bahwa TOEFL prediction atau TOEFL-Like Score tidak
bisa diterima.
Dokumen yang dibutuhkan
Kandidat harus melengkapi kelengkapan dokumen aplikasi yang disyaratkan.
Dokumen dan kelengkapan kemudian dikirimkan ke kantor AMINEF sebelum
batas akhir. Dokumen yang termasuk adalah:
• Formulir aplikasi lengkap, termasuk satu halaman tulisan mengenai
konsentrasi studi.
• Fotokopi sertifikat TOEFL atau IELTS yang masih berlaku kurang dari 2 tahun.
• Satu surat referensi,baik dari karyawan atau dosen.
• Fotokopi transkrip akademik (diterjemahkan dalam bahasa Inggris)
• Fotokopi dokumen identitas (KTP atau paspor).
Tidak menerima pendaftaran melalui email. Dokumen harus diserahkan ke
alamat kantor AMINEF dalam bentuk hardcopy.
Bidang Prioritas
• Agricultural Development/Agricultural Economics;
• Communications/Journalism;
• Economic Development; Finance and Banking;
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•
•
•
•

Human Resources Management;
Public Policy Analysis and Public Administration;
Technology Policy and Management;
Urban & Regional Planning; and Public Health Policy and Management
(including HIV/AIDS policy and prevention, drug abuse education, treatment,
and prevention).

Batas Akhir
April
Informasi
• Institute of International Education
Department of Scholar and Professional Programs
Hubert H. Humphrey Fellowship Program
1400 K Street, NW, Suite 700, Washington, DC 20005
Telp.: (202) 686-8664
Fax.: (202) 326-7841
Email: hhh@iie.org
Website : http://www.humphreyfellowship.org/
• AMINEF Office
CIMB NIAGA Plaza, 3rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
Email: infofulbright_ind@aminef.or.id.
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Netherlands Fellowship Programmes – Short
Course
The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) didesain untuk
mempromosikan pembangunan kapasitas di antara organisasi-organisasi
dalam 61 negara dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk
profesional/staf pada jenjang mid-career, baik yang bekerja di sektor
pemerintah, swasta, atau organisasi non-pemerintah (NGO). Beasiswa NFP ini
dibiayai oleh Kementrian Luar Negeri Kerajaan Belanda di bawah anggaran
untuk program kerja sama pembangunan. Beasiswa ini terbagi dalam 3 subprogram, yaitu beasiswa untuk Master degree Program, Short Course, dan Studi
Ph.D .
Sejumlah beasiswa tersedia untuk program short course yang ditawarkan
institusi-institusi di Belanda yang menyediakan pelatihan profesional pada level
pascasarjana (lulusan Master dan Ph.D). Durasi dari short course ini bervariasi
antara dua minggu hingga 12 bulan. Kandidat akan mendapatkan ijazah atau
sertifikat di akhir program.
Persyaratan
• Sudah terdaftar dalam salah satu program Master atau Ph.D. di perguruan
tinggi Belanda
• Merupakan profesional mid-career dengan sekurang-kurangnya 3 tahun
pengalaman kerja
• Merupakan warga negara di salah satu negara berkembang yang terdaftar di
NFP (lihat di website: www.nuffic.nl)
• Dinominasikan oleh karyawan dari tempatnya bekerja, memiliki kinerja yang
baik
• Tidak bekerja di: Perusahaan Multinasional, Organisasi UN, World Bank, IMF,
organisasi donor bilateral dan multilateral, perusahaan komersial besar.
• Telah mendaftarkan formulir dan persyaratan secara online melalui SOL
(Scholarship Online) di website www.nuffic.nl
• Sehat jasmani dan rohani.
Dokumen Persyaratan
• Fotokopi passport, KTP
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•
•
•
•

Testimoni dari karyawan atau rekan kerja (rekomendasi)
Rekomendasi dari pihak pemerintah (jika memungkinkan)
Tulisan tentang motivasi mengikuti program ini ,
Menjawab beberapa pertanyaan berikut :
* Mengapa Anda ingin mengikuti program ini?
* Apakah keuntungannya bagi karyawan Anda jika mengikuti program ini?
* Bagaimana program ini dapat memberikan manfaat bagi negara Anda?
* Bagaimana Anda akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan
yang didapat dari program ini?
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STUNED – In Country Short Course
Stuned, singkatan dari Studeren in Nederland atau studi di Belanda, adalah
program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada para midcareer profesional Indonesia sebagai bagian dari bentuk kerja sama bilateral
antara pemerintah Belanda dan Indonesia.
Program In Country Short Course adalah salah satu program dalam Stuned
Scholarships. Program ditujukan bagi pelamar yang memilih kursus-kursus
singkat yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan Belanda yang
berkedudukan di Indonesia. Program ini diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakanb bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebagai bahasa
pengantarnya.
MDF Pacific Indonesia, sebuah institusi pendidikan Belanda akan
menyelenggarakan beberapa kursus singkat, baik kursus yang diberikan dalam
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Informasi mengenai pilihan kursus
beserta jadwalnya dapat dilihat di website MDF Pacific-Indonesia.
Cakupan Beasiswa
• Uang kuliah/kursus
• Biaya hidup (harian)
• Akomodasi
• Biaya perjalanan tiket pesawat domestik
• Biaya perjalanan dari bandara ke hotel/tempat kursus diadakan
Persyaratan
• Warga Negara Indonesia
• Pendidikan minimal S-1, IPK minimal 2,75
• Memiliki nilai ITP TOEFL minimal 520 untuk in country short-course yang
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar
• Pengalaman bekerja sebagai karyawan tetap selama minimal 2 tahun di
institusi terakhir sebelum batas akhir pendaftaran dengan melampirkan SK
pengangkatan atau Kontrak Kerja. (Prioritas diberikan kepada mereka yang
bekerja di lembaga yang memiliki kerja sama dengan Kerajaan Belanda –lihat
daftarnya di website)
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• Memiliki latar belakang pendidikan atau bidang kerja yang sesuai dengan
pilihan program studi.
• Memiliki motivasi kuat untuk mengikuti program studi yang dipilih.
• Telah memperoleh surat penerimaan (admission letter) dari institusi
pendidikan Belanda yang menyelenggarakan kursus di Indonesia.
Bidang Prioritas
Perhatian khusus diberikan kepada para kandidat yang bekerja di luar Pulau
Jawa dan berkonsentrasi pada masalah keseimbangan gender.
Batas Akhir
Batas akhir penyerahan aplikasi Stuned sekitar 1 bulan sebelum kursus dimulai,
yaitu pada 1 Maret.
Informasi
Nuffic Nesso Indonesia
Menara Jamsostek 20th Floor
Jl. Gatot Subroto 38, Jakarta 12710, Indonesia
Telp.: +62 (21) 52902172
Fax.: +62 (21) 52902173
Email: info@nesoindonesia.or.id
Informasi mengenai pilihan kursus beserta jadwalnya: www.mdf.nl/mdf-pl

193 | Beasiswa Tidak Bergelar (Non-Degree) - Short Course

STUNED – Tailor Made Training
Stuned, singkatan dari Studeren in Nederland atau studi di Belanda, adalah
program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada para midcareer profesional Indonesia sebagai bagian dari bentuk kerjasama bilateral
antara pemerintah Belanda dan Indonesia.
Program Tailor Made Training diperuntukkan bagi organisasi yang mempunyai
kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan
organisasi. Program ini dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi
pemohon (demand driven) dengan menggunakan training outline yang didasari
oleh kebutuhan pelatihan tersebut. Program tailor made training biasanya
berlangsung singkat antara 4-6 minggu dan diberikan oleh institusi Belanda.
Training dapat mengakomodasi kelompok berjumlah paling banyak 25 orang
dari staf tingkat madya. Program ini tidak memberikan gelar atau diploma.
Cakupan Beasiswa
• Program dapat diadakan di:
* Seluruhnya di Belanda
* Seluruhnya di Indonesia
* Sebagian di Belanda dan sebagian di Indonesia
• Untuk Tailor Made Training pilihan modul, jadwal, lokasi, dan jangka waktu
dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemohon.
Informasi
Nuffic Nesso Indonesia
Menara Jamsostek 20th Floor
Jl. Gatot Subroto 38, Jakarta 12710, Indonesia
Telp.: +62 (21) 52902172
Fax.: +62 (21) 52902173
Email: info@nesoindonesia.or.id
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STUNED – Short Courses
Stuned, singkatan dari Studeren in Nederland atau studi di Belanda, adalah
program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada para midcareer profesional Indonesia sebagai bagian dari bentuk kerja sama bilateral
antara pemerintah Belanda dan Indonesia, dengan masa studi maksimal 6
bulan.
Persyaratan
• Warga Negara Indonesia; dibuktikan dengan fotokopi KTP atau Kartu Dinas
Pegawai Negeri.
• Diterima di salah satu program short courses yang diselenggarakan oleh
institusi pendidikan tinggi di Belanda. Dibuktikan dengan: surat penerimaan
(admission letter) dari universitas di Belanda yang mencantumkan dengan
jelas nama program studi, tanggal awal dan akhir program studi yang dipilih,
serta total biaya perkuliahan.
• Pendidikan minimal S-1 atau setara dan dapat menunjukkan bukti prestasi
akademik (IPK min. 2,75) dibuktikan dengan transkrip dan ijazah yang
dilegalisir dengan tanggal dan tahun kelulusan tercantum di dalamnya.
• Pengalaman kerja (setelah lulus S-1) minimal 2 tahun di Institusi terakhir,
dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan pengangkatan pegawai (SK)
atau kontrak kerja.
• Persetujuan dari institusi; dibuktikan dengan pernyataan resmi dari pimpinan
institusi di atas meterai yang menyatakan bahwa stafnya diizinkan untuk
studi di Belanda. Pernyataan ini dituliskan di formulir Stuned.
• Pernyataan bersedia mengikuti dan menyelesaikan seluruh perkuliahan
selama menerima beasiswa yang dituliskan di formulir Stuned.
• Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan hasil (IBT)
TOEFL dengan score minimal 68 atau IELTS minimal 5,5.
• Riwayat hidup atau (curriculum vitae) dengan menggunakan formulir standar
yang terdapat di website.
• Prioritas diberikan untuk staf mitra kerja Kedutaan Besar Belanda
• Tidak ada batas umur
• Formulir Stuned – Program Short Course.
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Bidang Prioritas
Semua program short-course yang terdapat di website www.studyinholland.nl
Batas Akhir
• 1 Maret (untuk jadwal short course yang dimulai antara 1 Juli –
31 Desember)
• 1 Oktober (untuk jadwal short course yang dimulai antara 1 Januari –
30 Juni)
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VLIR UOS Belgia Short Training Scholarships
VLIR-UOS Award memberikan beasiswa untuk mahasiswa dari negara-negara
berkembang seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin untuk mengikuti kegiatan
pelatihan ataupun program master di Flemish University atau University College
di Belgium. Short Training Iniatives merupakan program pelatihan praktis
selama satu hingga dua minggu dalam bidang pembangunan.
Persyaratan
1. Merupakan warga negara dari negara anggota program
2. Kandidat maksimal berumur 45 tahun untuk program pelatihan saat
mendaftarkan diri
3. Kandidat belum terdaftar sebagai mahasiswa program master di Flemish
University sebelumnya
4. Kandidat berasal dari institusi penelitian, institusi pendidikan tinggi, institusi
pemerintahan, sektor ekonomi, ataupun organisasi internasional dan memiliki
pengalaman terkait bidang yang diharapkan.
Informasi lebih lanjut
http://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarship-programmes/shorttraining-scholarships/
Email: ellen.vanhimbergen@vliruos.be
Contact at the Flemish universities and university colleges (ICOS).
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B.3. Staff Exchange &
Visiting Fellowship

Erasmus+
Erasmus+ merupakan program baru dari Erasmusmundus. Program ini
mendukung aktualisasi aksi di bidang pendidikan, pelatihan, kepemudaan, dan
olahraga dengan periodisasi 2014-2020. Program ini akan memberikan peluang
bagi mahasiswa, trainees, karyawan, dan sukarelawan untuk berbagi
pengalaman dan mengembangkan inovasi dalam pengembangan bidang
pendidikan, pelatihan, dan kepemudaan. Sementara itu untuk bidang olahraga
akan mendukung kegiatan di level grassroots dan tantangan di wilayah
perbatasan seperti sistem match-fixing, doping, dan rasisme. Para peserta
program akan diajak bekerja dengan organisasi transnasional yang menjadi
partner negara-negara EU.
Erasmus+ memiliki tujuh program, yaitu:
• the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius
and Grundtvig)
• the Youth in Action programme
• five international cooperation programmes (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink, the programme for cooperation with industrialised countries)
• the new sport action.
Implementasi dari program ini akan dibagi menjadi dua, yaitu aksi desentralisasi
dan sentralisasi. Aksi desentralisasi akan mengatur setiap program di negara
yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang telah ditunjuk otoritas
nasional. Sementara itu untuk aksi sentralisasi akan ditangani di level European
Union dibawah Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
yang berlokasi di Brussel.
Informasi lebih lanjut
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
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Institute of Development Studies Study Fellowship
Program Study Fellowship merupakan sebuah program yang diadakan oleh
Institute of Development Studies (IDS) yang menyasar pegawai pemerintahan,
akademisi yang sedang menjajaki periode awal karirnya, atau mahasiswa
periset dalam melakukan riset.
Peraturan
Durasi minimal program ini adalah satu bulan dan maksimalnya adalah tiga
bulan. Peserta program Study Fellowship secara formal akan mendapatkan
status anggota dari institut. Peserta juga akan mendapatkan akses ke berbagai
fasilitas IDS (perpustakaan, seminar, dll.), dan disarankan untuk aktif
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan institut.
Cara Mendaftar
Pendaftar dapat mengontak terlebih dahulu kepada koordinator study
Fellowship, Charlotte Huggett, untuk mendiskusikan persyaratannya.
Informasi
C.Hugget
Institute of Development Studies
University of Sussex
Brighton, BN1 9RE UK
Email: C.Hugget@ids.ac.uk
Telp.: 44 (0) 1273 915693
Website: http://www.ids.ac.uk/about-us/visitor-programmes/study-fellows
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Institute of Development Studies Visiting
Fellowship
Program Visiting Felowship yang diadakan oleh Institute of Development
Studies (IDS) bertujuan untuk mengakomodasi para akademisi, atau mereka
yang bekerja di ranah bisnis, pemerintahan, atau NGO untuk menjalankan
risetnya berkolaborasi dengan staf IDS.
Sponsorship
Peserta Visiting Felowship disponsori oleh IDS Fellow. IDS Fellow merupakan
perwakilan IDS yang menghubungkan Visiting Felowship dengan IDS.
Hubungan di antara keduanya harus sudah terlebih dahulu terjalin sebelum
mendaftar.
Di bawah ini merupakan hal-hal yang akan dilakukan oleh IDS Fellow:
• Mengesahkan aplikasi
• Membantu pendaftar berintegrasi dengan IDS secara profesional dan sosial
• Menyusun pertemuan dengan staf IDS
• Memberikan saran praktis mengenai informasi kehidupan di Brighton/Lewes
• Menjelaskan prosedur administratif IDS
• Berinteraksi dengan pendaftar dalam konteks program visiting fellowship.
Peraturan Umum
Durasi minimal dari program ini adalah satu bulan dan maksimal tiga bulan.
Durasi yang lebih pendek atau panjang dapat dibicarakan sebelumnya.
Program Visiting Felowship dapat dimulai kapan saja, sesuai dengan rencana
yang diajukan oleh peserta. Peserta program Visiting Felowship secara formal
akan mendapatkan status anggota dari institut. Peserta juga akan
mendapatkan akses ke berbagai fasilitas IDS (perpustakaan, seminar, dll.), dan
disarankan untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan institut.
Cara Mendaftar
Sebelum melengkapi persyaratan pendaftaran, pendaftar diharapkan dapat
mengontak terlebih dahulu anggota IDS yang akan menjadi partner dalam riset
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kolaborasi selama program. Informasi mengenai detail periset IDS dan bidang
riset masing-masing, area riset IDS, dan publikasi IDS dapat dilihat di website IDS.
Aplikasi dapat diserahkan melalui sponsor yang dimaksud yang terlebih dahulu
menyetujui untuk menjadi sponsor sebelum aplikasi dikumpulkan.
Aplikasi harus sudah diserahkan setidaknya enam minggu sebelum tanggal
mulai program fellowship yang diajukan.
Dokumen yang harus dikumpulkan:
1. Curriculum vitae
2. Formulir aplikasi Visiting Fellowship (Word doc)
Kedua dokumen tersebut diarahkan kepada Koordinator Visiting Fellowship.
Aplikasi kemudian akan dicek oleh Sponsor dan Team Leader dan jika disetujui
peserta akan mendapatkan surat konfirmasi.
Informasi
C.Hugget
Institute of Development Studies
University of Sussex
Brighton, BN1 9RE UK
Email: C.Hugget@ids.ac.uk
Telp. : 44 (0) 1273 915693
Website: http://www.ids.ac.uk/about-us/visitor-programmes/visiting-fellows
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International Forum for Democratic Studies
Merupakan program beasiswa yang mengundang beberapa mahasiswa tamu
per tahun. Adapun yang dapat menjadi mahasiswa tamu adalah mahasiswa
atau praktisi yang tertarik untuk menulis dan meneliti mengenai demokrasi,
menginginkan penelitian dalam jangka waktu pendek dan tidak membutuhkan
bantuan finansial.
Besaran Beasiswa
1. Mahasiswa tamu akan diberikan ruang untuk melakukan penelitian di forum
ini selama tiga hingga sepuluh bulan, tergantung pada riset yang dirancang.
2. Mahasiswa tamu akan mendapatkan kantor yang lengkap dengan perabot
dan fasilitas kantor.
3. Mahasiwa tamu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di berbagai acara,
berinteraksi dengan para staf dan kolega lain di forum ini yang berasal dari
berbagai negara.
Tidak ada batas waktu untuk mendaftar, tetapi untuk mendapatkan
pertimbangan waktu yang tepat, kriteria dan aplikasi harus diterima setidaknya
6 bulan sebelum penawaran proposal diterima.
Dokumen Aplikasi
1. Proposal riset sebanyak 5-10 halaman, spasi ganda, mendeskripsikan riset
yang memiliki 1) signifikansi dalam studi demokrasi ke depan, 2) bagaimana
riset ini memiliki korelasi dengan latar belakang dan minat anda, 3) mengapa
forum ini harus berkontribusi dalam riset anda.
2. Menerangkan dengan jelas perkiraan pelaksanaan program
3. Curriculum Vitae terbaru
4. Surat rekomendasi sebanyak dua buah yang dikirimkan langsung ke
fellowships@ned.org
Informasi
The National Endowment for Democracy (NED)
DC 1025 F Street NW, Suite 800
Washington, DC 20004
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Telp.: (202) 378-9700
Fax.: (202) 378-9407
Email: info@ned.org
Contact Fellowship Programs:
Program Assistant, Fellowship Programs
International Forum for Democratic Studies
Phone: (202) 378-9700/
Fax.: (202) 378-9407,
Email: fellowships@ned.org

205 | Beasiswa Tidak Bergelar (Non-Degree) - Staff Exchange & Visiting Fellowship

The Ikerbasque Visiting Fellowship
Program yang diinisiasi oleh Universities and Research Centres, Basque ini
diluncurkan untuk mendukung proses transfer pengetahuan dan menguatkan
jaringan riset internasional. Fellowship grant ini juga merupakan hasil kerja
sama dengan program Marie Curie dari Uni Eropa.
Kandidat dari program ini adalah mereka yang merupakan peneliti dari institusi
yang terkait dari luar Basque. Program Ikerbasque Visiting Fellowship
berlangsung dengan durasi 12 bulan, dimulai dalam waktu yang ditentukan
sendiri oleh kandidat pada 2013.
Besaran dan Durasi Program
Ikerbasque menawarkan fellowship grant temporer (6-12 bulan) kepada
kandidat terpilih. Adapun besaran grant yang ditawarkan akan bergantung
pada:
• Rekam jejak riset dan pengalaman kandidat
• Durasi tinggal
• Bidang Riset
Persyaratan
Program ini mensyaratkan joint application dari institusi riset di salah satu
universitas atau Research Centres of the Basque Science System (RVCTI) dan
dari peneliti yang berpengalaman (gelar Ph.D. setidaknya sudah diperoleh
empat tahun sebelum tanggal pendaftaran).
Research Groups at the Baque Universities hanya dapat menerima satu aplikasi
dari tiap kelompok dan institusi riset lainnya di Basque Network of Science,
Technology and Innovation juga hanya dapat menerima satu aplikasi per
institusi.
Prosedur Pendaftaran
• Formulir Aplikasi
• CV Fellowship Candidates (Format yang diterima: ODT, PDF, RTF, dan DOC)
Seluruh dokumen tersebut dapat dikirimkan via email ke Basque Research
Group dengan alamat: fellowships@ikerbasque.net
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Periode Pendaftaran
Periode pendaftaran berlangsung dari September sampai Oktober
Kriteria:
• Fokus bidang proyek riset
• Profil dan pengalaman kandidat
• Track dan level kelompok riset
Informasi
IKERBASQUE, Basque Foundation for Science
Alameda Urquijo,36-5
Plaza Bizkaia, 48011 Bilbao, Bizkaia, Spain
Telp.: + 34 944 05 26 60
Email: info@ikerbasque.net
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Visiting Fellowship Program for International
Scholars at the Australian National University
The Visiting Fellowship Program adalah bagian dari misi program the Centre for
European Studies untuk mempromosikan penelitian, pendidikan dan dialog
antara Eropa dan Australia. Program ini secara spesifik ditujukan untuk
mendukung mahasiswa lokal dan internasional yang berniat untuk menjalankan
penelitian di Australian National University.
Cakupan Beasiswa
• Program Visiting Fellow (full-grant): untuk periode satu hingga 6 bulan,
diberikan biaya tiket pesawat kelas ekonomi, dan akomodasi selama
program, maksimum AUD$3.500
• Program Visitor: Short-term visitors: bagi kandidat yang ingin berpartisipasi
dalam program Centre for European Studies bisa mendaftar kapan saja dan
bisa mendapatkan reimbursement dari biaya perjalanan dan akomodasi.
• Visiting Scholar: Beasiswa ini berjumlah sekitar $5.000, ditujukan untuk
kandidat mahasiwa Ph.D. dan early-career academic dengan sekurangkurang sudah menyelesaikan masa dua tahun dari program doktoral yang
sedang dijalani. Bantuan finansial yang didapat dari beasiswa ini adalah
biaya perjalanan dan akomodasi.
Dokumen yang dibutuhkan
• Formulir pendaftaran
• Curriculum Vitae
• Beberapa daftar karya yang telah dipublikasikan
• Proposal penelitian/ project
• Referee Report
* Silakan download formulir aplikasi dan form referee report di
http://ces.anu.edu.au/ visiting-fellow-programs. Setelah itu, dokumen aplikasi
bisa dikirimkan melalui pos atau email.
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Bidang Prioritas
Perlu diperhatikan bahwa setiap tahunnya prioritas tema penelitian akan
berubah. Berikut ini beberapa tema penelitian yang diusung oleh beasiswa ini.
• Regionalism and regional economic integration
• Defence and security
• Climate change and energy security
• Culture, language and history
• Public policy and governance
• People movement across borders
Batas Akhir
1 Februari
Informasi
Alamat pos:
The Director
Attn: Visiting Fellows Program
ANU Centre for European Studies
The Australian National University
1 Liversidge Street (Building 67C)
Canberra ACT 0200
AUSTRALIA
Fax.: +61 2 6125 9976
Konsultasi :
Ms Jane Coultas, Centre Manager
Telp.: +61 2 6125 9896
Fax.: +61 2 6125 9976
Email: europe@anu.edu.au
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Visiting Research Fellow Status Oxford Institution
for Ethnic, Law, and Armed Conflict
Oxford Institution for Ethnic, Law, and Armed Conflict (ELAC) membuka
kesempatan bagi para akademisi dan profesional untuk dapat menjadi bagian
dari ELAC dengan menjadi visiting fellows. Skema visiting fellowship bertujuan
untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang tertarik untuk melakukan
riset terkait di institusi ini.
Status Research Associate
ELAC akan memberikan status research associate kepada para kandidat yang
terdaftar dalam program ini.
Persyaratan
Syarat pendaftaran meliputi:
1. Surat Pengantar
a. Menjelaskan deskripsi riset atau proyek yang akan dilakukan
b. Menegaskan kontribusi riset terhadap institusi
c. Durasi tinggal dan tanggal potensial untuk memulai riset.
2. CV (dengan dua referensi)
Kandidat visiting fellows diharapkan juga menyertakan pembiayaan yang akan
membiayai riset.
Aplikasi dapat dikirimkan ke elac@politics.ox.ac.uk
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Lotus Erasmus Mundus EU – South East Asian
Mobility Project
Lotus adalah program hubungan kerja sama Erasmus Mundus Action 2 (EMA2)
dari Eropa dan institusi – institusi perguruan tinggi di Asia Tenggara dan
asosiasi-asosiasi yang bertujuan membantu perkembangan kerja sama dan
perjanjian yang saling menguntungkan antara Erasmus Mundus dan Asia
Tenggara melalui pertukaran mahasiswa, ilmu pengetahuan dan kemampuan di
tingkat pendidikan tinggi dan untuk membantu di beberapa program.
Untuk staf akademik Lotus Erasmus Mundus memiliki program staff exchange.
Program ini menyediakan dana beasiswa untuk melakukan pertukaran dengan
tujuan untuk mengajar, praktek pelatihan, dan penelitian di negara-negara
Eropa. Proyek ini adalah untuk memberikan mahasiswa dan staf di Asia
Tenggara kesempatan untuk pergi ke universitas di Eropa untuk
mengembangkan, memperkaya, mempelajari dan menambah pengalaman
terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka. Harap dicatat baik-baik
bahwa beasiswa ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa dan staf di negaranegara Asia Tenggara yang akan datang ke Eropa.
Cakupan Beasiswa
• Uang saku pengganti bulanan
• Tiket perjalanan

•
•

Asuransi
Biaya Kuliah

Persyaratan
• Merupakan warga negara di luar Uni-Eropa
• Bekerja sebagai staf akademik di institusi pendidikan yang memiliki kerja
sama dengan Lotus Project
• Memiliki kemampauan berbahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan
sertifikat TOEFL, dan ijazah dalam Bahasa Inggris.
Batas Akhir
16 Mei
Informasi
Website: http://www.lotus.ugent.be/index.asp
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