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Kata Pengantar

Bagi sebagian orang, kegiatan perkuliah-
an merupakan sesuatu yang mahal dan sangat 
bergengsi. Tanpa melihat latar belakangnya, 
setiap orang sudah barang tentu ingin menge-
nyam bangku perguruan tinggi bagaimanapun 
caranya. Bagi mereka yang memiliki cukup bi-
aya untuk melanjutkan perkuliahan tentu tida-
klah sulit. Tapi bagi sebagian yang lain, mera-
sakan kegiatan perkuliahan adalah hal yang 
mewah. Oleh karena itulah ada yang dina-
makan bantuan pendidikan berupa beasiswa.  
 Ada banyak jenis beasiswa yang dita-
warkan baik oleh lembaga ataupun universi-
tas. Salah satu beasiswa yang ditawarkan oleh 
lembaga adalah beasiswa LPDP (Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan). Beasiswa LPDP 
ini merupakan salah satu bentuk kepedulian 
kementrian keuangan RI untuk mengembang-
kan pendidikan tinggi di Indonesia.

Dengan adanya dana pendidikan yang 
tidak sedikit ini, merupakan kesempatan un-
tuk kamu semua yang berminat melanjutkan 
kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa 
LPDP menawarkan pendanaan untuk kuliah 
di dalam atau di luar negeri. Bagi kamu yang 
bahkan sudah bermimpi untuk kuliah di luar 
negeri, mungkin inilah salah satu cara Tuhan 
menjawab mimpimu.

Tidak ada yang tidak mungkin selama 
kamu berani mencoba. Kegagalan adalah 
keniscayaan, begitu juga dengan keberhasilan 
yang selalu berjalan bersama orang yang beru-
saha.
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Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami sampaikan kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpa-
han karunia-Nya sehingga kami bisa menu-
lis sedikit karya sederhana ini. Sebuah ebook 
dengan judul “JAMU LPDP” ini akan menjadi 
panduan bagi mereka pemuda pemburu bea-
siswa LPDP. Seperti diketahui, beasiswa LPDP 
menganggarkan sangat banyak uang untuk 
membiayai para akademisi Indonesia yang in-
gin melanjutkan studinya ke jenjang S2 atau S3 
baik di dalam ataupun di luar negeri.

Salah satu mimpi dari jutaan pemuda 
Indonesia adalah melanjutkan pendidikan 
hingga ke luar negeri, salah satunya den-
gan bantuan beasiswa LPDP. Oleh karena 
itu, buku ini hadir sebagai pencerah dan 
merupakan kompilasi tutorial yang menye-
diakan panduan teknis pendaftaran, tips lo-

los seleksi, hingga pilihan universitas yang 
terdaftar dalam kerjasama dengan LPDP. 
 Terimakasih kepada LPDP, Kemen-
trian Keuangan, Kementrian Kebuday-
aan & Pendidikan Dasar & Menengah,  
Kementrian Riset & T eknologi & Pendi-
dikan Tinggi, dan Kementrian Agama yang 
sudah menjadi inspirasi kami dalam men-
ulis ebook JAMU LPDP ini. Semoga tetap 
menginspirasi kami dalam melahirkan 
karya-karya yang lebih baik dan lebih ber-
manfaat lagi. Kami berjanji akan selalu mem-
perbaiki diri dalam menebarkan manfaat. 
 Terimakasih kepada INSPIRABOOK 
yang telah memfasilitasi penerbitan ebook ini 
sehingga menjadi salah satu produk edukasi 
yang bermanfaat untuk pemuda Indonesia. 
Sekian dari tim penulis. Salam sukses LPDP. 

TIM INSPIRABOOK
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BAB I 
GAMBARAN UMUM BEASISWA 

LPDP

1.1 Pendahuluan

Beasiswa LPDP merupakan salah satu 
beasiswa yang banyak diburu oleh pemuda In-
donesia, umumnya bagi mereka yang hendak 
melanjutkan kuliahnya baik di dalam ataupun 
di luar negeri.

Sampai saat ini sudah banyak maha-
siswa yang lolos seleksi beasiswa LPDP. Hal 
ini merupakan sinyal bahwa kemungkinan 
mendapatkan beasiswa ini sangatlah terbuka 
lebar. Kamu hanya perlu bergerak, mencari, 
dan memulai apa yang dipersyaratkan oleh pa-
nitia. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan 
selama proses seleksi jika kamu tahu bagaima-

na caranya. Yang terpenting adalah caranya. 
Ya, dengan mengetahui cara mendapatkan 
sesuatu, setidaknya masalah kamu sudah sele-
sai 50%, tidak terkecuali dalam mengejar bea-
siswa LPDP.

Pada tulisan dibawah ini akan dibahas 
lebih lanjut apa dan bagaimana meraih bea-
siswa LPDP, tentu saja dengan dilengkapi daf-
tar hal-hal yang dibuthkan/disyaratkan.
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1.2 Sejarah Singkat LPDP

UUD 1945 mengamanahkan bahwa 
sekurang-kurangnya dua puluh persen Ang-
garan Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 
adalah untuk fungsi pendidikan. Pemerintah 
dan DPR RI pada tahun 2010 melalui UU No-
mor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010 me-
nyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi 
dana fungsi pendidikan dalam APBN-P terse-
but dijadikan sebagai Dana Pengembangan 
Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola 
dengan mekanisme pengelolaan dana abadi 
(endowment fund) oleh sebuah Badan Layanan 
Umum (BLU).

Pada tahun 2011, Menteri Keuangan 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan me-
nyepakati bahwa pengelolaan DPPN dan pe-
manfaatan hasil pengelolaan dana tersebut 
akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuan-
gan namun pejabat dan pegawainya meru-

pakan gabungan antara pegawai Kementerian 
Keuangan dan pegawai Kementerian Pendidi-
kan dan Kebudayaan.

Menteri Keuangan melalui Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/
PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 
menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Lem-
baga Pengelola Dana Pendidikan sebagai se-
buah lembaga non eselon yang langsung ber-
tanggung jawab kepada Menteri Keuangan 
dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan 
yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP 
(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Men-
teri Keuangan, dan Mensteri Agama). Melalui 
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 
18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, 
LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah 
yang menerapkan pola keuangan Badana Lay-
anan Umum.
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1.3  Visi dan Misi LPDP

Visi

Menjadi lembaga pengelola dana terbaik di 
tingkat regional untuk mempersiapkan pe-
mimpin masa depan serta mendorong inova-
si bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, 
dan berkeadilan.

Misi

•	 Mempersiapkan pemimpin dan profe-
sional masa depan Indonesia melalui 
pembiayaan pendidikan.

•	 Mendorong riset strategis dan/atau ino-
vatif yang implementatif dan mencip-
takan nilai tambah melalui pendanaan 
riset.

•	 Menjamin keberlangsungan pendanaan 
pendidikan bagi generasi berikutnya 

melalui pengelolaan dana abadi pendi-
dikan yang optimal.

•	 Sebagai last resort, mendukung rehabili-
tasi fasilitas pendidikan yang rusak aki-
bat bencana alam melalui pengelolaan 
dana cadangan pendidikan.

Tujuan, Fokus & Program LPDP

Lembaga Pengelola Dana Pendidi-
kan mengarahkan segenap usahanya guna 
mencetak pemimpin masa depan yang terse-
bar di berbagai bidang. Pengelolaan dana 
abadi pendidikan ini bertujuan menjamin ke-
berlangsungan program pendidikan bagi gen-
erasi mendatang sebagai pertanggungjawaban 
antargenerasi. Selain itu, LPDP juga bertujuan 
mengantisipasi keperluan rehabilitasi pendi-
dikan yang rusak akibat bencana.

LPDP berfokus pada pengembangan 
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kualitas sumber daya manusia di berbagai bi-
dang yang menunjang percepatan pembangu-
nan Indonesia. Beberapa di antara prioritas 
yang menjadi fokus LPDP antara lain; teknik, 
sains, pertanian, hukum, ekonomi, keuangan, 
kedokteran, agama, serta sosial-budaya.

1.4 Orang-Orang Hebat di Balik LPDP

1. Sri Mulyani : adalah mentri keuangan yang 
sangat legendaris. Pada tahun 2010 beliau me-
miliki inisiatif untuk menyisihkan alokasi dana 
pendidikan dan pada bulan November 2011.

2. Agus Martowardoyo : beliau adalah salah 
satu penggagas berdirinya program LPDP ini. 
Beliau adalah yang menginisiasi pembentu-
kan tim kerja untuk persiapan pembentukan 
lembaga pengelolaan dana tersebut, yang ke-
mudian diresmikan pada tanggal 28 desember 
2011.

3. Mohammad Nuh : Prof. Dr. Ir. KH. Moham-
mad Nuh, DEA adalah mentri pendidikan nai-
sonal di era kabinet Indonesia bersati jlid II. 
Moh Nuh pernah menjabat beberapa posisi 
vital di pemerintahan seperti mentri komu-
nikasi dan informatika (menkominfo), men-
tri kebudayaan dan pariwisata, dan mentri 
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pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Moh 
Nuh yang juga sebagai guru besar ITS (institut 
teknologi sepuluh nopember) ini juga pernah 
diangkat menjadi rektor di usia 42 tahun, ter-
muda dalam sejarah ITS.

1.5 Fakta Menarik tentang LPDP

Dibalik beasiswa LPDP, terdapat beberapa hal 
unik yang bisa digali diantaranya:

1. Makna logo LPDP adalah kuncup bunga cem-
paka yang melambangkan flexibilitas LPDP 
yang selalu berkembang sesuai kebutuhan za-
man. Aroma bunga cempaka melambangkan 
misi LPDP untuk mengharumkan nama Indo-
nesia dengan cara mencetak sumberdaya ma-
nusia yang menjadi pemimpin bangsa. Warna 
jingga dan kuning keemasa melambangkan se-
mangat, kreativitas dan dinamika.

2. Desa Cikumbeun di kabupaten Pandeglang 
adalah salah satu desa yang berstatus sebagai 
desa tertinggal. Desa ini mendapat perhatian 
dari calon awardee LPDP dalam rangka pro-
gram pembangunan masyarakat bertajuk In-
donesia Menyapa.
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3. Beasiswa LPDP dalam setahun membuka 
pendaftaran sebanyak 4 kali. Hal ini tentu men-
jadi alternatif bagi mahasiswa untuk melamar 
beasiswa selain beasiswa luar negeri yang ber-
gengsi seperti fullbright, chevening, AAS, dan 
monbugakusho.

BAB II 
LPDP OH LPDP

2.1 Keistimewaan LPDP

Beasiswa LPDP saat ini semakin seksi 
saja dikalangan para akademisi Indonesia. Ya, 
beasiswa ini sangat luar biasa peminatnya. 
Setiap periode pendaftaran selalu meningkat 
jumlah pelamarnya. Hal ini terjadi pasti ada 
sebabnya. Banyak yang bilang kalau “LPDP itu 
ISTIMEWA”. Apa sih yang istimewa?

 
a. Beasiswa ini dapat di-apply siapa saja

Tidak harus PNS, tidak harus dosen, ti-
dak harus punya pengalaman kerja, bahkan 
termasuk kamu yang masih menganggur be-
lum bekerja. (*mulai akhir tahun 2013, Pela-
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mar dengan status “Dosen Tetap” PTN/
PTS dan telah memiliki NIDN disarankan 
melamar Beasiswa DIKTI, Bukan LPDP. Pela-
mar dengan status tersebut apabila lolos seleksi 
LPDP hanya akan direkomendasikan namanya 
ke DIKTI tetapi pihak LPDP tidak memiliki we-
wenang memberikan beasiswa).

b. Beasiswa ini dapat di-apply dari mana 
saja

Di mana saja kamu berada kamu bisa melamar 
beasiswa ini, asalkan kamu berkebangsaan 
dan memiliki KTP Indonesia. Kamu bisa mela-
mar dari Indonesia maupun kamu yang mung-
kin saat ini masih tinggal di luar negeri. 

c. Beasiswa inipun dapat di-apply Kapan 
Saja

Kamu bisa masukkan lamaranmu sepan-
jang tahun, jika kamu lolos administrasi maka 

akan diproses di seleksi wawancara terdekat. 
Jika kamu belum berhasil kamu masih bisa 
mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi 
kapan saja sambil memperbaiki kekurangan 
kamu.

d. Beasiswa  ini membayar berapapun be-
sar SPP sekolah kamu!

Bahkan beasiswa ini telah membuktikan 
diri membayarkan biaya SPP seorang peneri-
ma beasiswa yang memilih bersekolah di Naval 
Academy USA yang mewajibkan pembayaran 
SPP 100% dibayar di muka hingga lebih dari 
Rp 3 milyar

e. Beasiswa ini menjamin pembayaran yang 
transparan

SPP (langsung di bayar ke univer-
sity) dan pengiriman Living Alowance TE-
PAT WAKTU (langsung ke rekening student) 
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dengan besar sesuai dengan apapun kondi-
si standar hidup di negara bersangkutan! 
f. Beasiswa ini menyediakan Program Pem-
bekalan Nasionalisme & Kepemimpinan 

Sebelum penerima beasiswa melak-
sanakan studinya dengan melibatkan tokoh-
tokoh nasional dan bekerja-sama dengan TNI, 
bahkan untuk angkatan I & II ini penerima 
beasiswa akan melakukan program pembeka-
lan di atas kapal perang TNI AL!!

g. Beasiswa LPDP ini khusus berasal 
dari Dana Abadi Pendidikan

Bagian dari dana 20% alokasi pendidi-
kan RAPBN negara kita yang disisihkan dan di-
investasikan. Hasil investasi inilah yang secara 
flexibel siap dimanfaatkan untuk beasiswa & 
penelitian di Indonesia, dengan Dana Pokok 
Investasi yang senantiasa bertambah setiap 
tahunnya. 

Saya katakan flexibel karena dana pen-
didikan ini 100% dikelola LPDP, dan terbebas 
dari dinamika politik & birokrasi yang sering-
kali membuat beasiswa terhenti atau terlam-
bat diterima penerima beasiswa.

h. Mirip dengan beasiswa dari negara lain

Bagi saya beasiswa LPDP ini istimewa, 
mirip & berpotensi menyamai beasiswa Aus-
tralia Leadership Award (ALA) yang pernah 
saya terima untuk S3 saya, sebuah beasiswa 
prestius dari pemerintah Australia khusus un-
tuk calon-calon pemimpin Asia Pasifik 5-10 ta-
hun ke depan, atau beasiswa Fulbright Ameri-
ka. Beasiswa LPDP inipun menaruh perhatian 
lebih pada anak-anak bangsa di seluruh pe-
losok Indonesia yang memiliki potensi-potensi 
kepemimpinan dan tekad membawa perubah-
an bagi daerah dan Indonesia ke depan.
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i. Tidak Ada Batasan Jumlah (Quota) Pener-
ima Beasiswa

Menariknya, beasiswa LPDP ini tidak 
mengenal Kuota alias Tidak Ada Persaingan 
antar Peserta! Bisa dikatakan setiap peserta 
hanya bersaing dengan dirinya sendiri, han-
ya memastikan apakah ia benar-benar telah 
memenuhi kualifikasi yang dicari ama LPDP. 
Jika ya maka pasti dapet, nggak perduli bera-
papun jumlah pelamar jika cocok semua ya di-
kasih semua. Untuk beasiswa Master & Doktor, 
berapapun biaya SPP Studinya jika memang 
cocok sesuai kualifikasi LPDP ya pasti diterima 
dan dibayarin semuanya!

2.2 Mengapa Kamu Layak Mendapatkan 
Beasiswa LPDP

Jika Inspirabook berbiacara tentang kelay-
akan mendapatkan beasiswa LPDP rasanya 
memang kurang tepat. Tapi, Inspirabook beru-
saha memotivasi kamu yang merasa rendah 
diri, merasa kurang layak, merasa dirimu ng-
gak bisa, atau punya perasaan-perasaan buruk 
lainnya. Kamu Layak Mendapatkan Beasiswa 
LPDP karena:

1. Kamu Orang Indonesia

Ya, dalam LPDP ada penjelasan mengenai 
syarat untuk melamar beasiswa LPDP. Nah, 
kamu kan penduduk Indonesia, punya KTP, 
jadi kamu sah dan layak untuk mendaftar bea-
siswa LPDP.
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2. Kamu Masih Muda

Poin ini kami peruntukkan pada orang-orang 
yang berjiwa muda walaupun umurnya berka-
ta tidak. Selama umur kamu masih memenuhi 
syarat, maka kamu layak mendapatkan bea-
siswa ini.

3. Kamu Ingin Belajar dan Berkembang

Setiap orang ingin dirinya menjadi lebih baik 
dari sebelumnya. Kamu adalah jiwa muda yang 
selalu ingin belajar dan berkembang. Kamu in-
gin melakukan sesuatu untuk negaramu. Jadi, 
kamu adalah kandidat kuat penerima LPDP.

4. Kamu Ingin Berkontribusi Untuk Indo-
nesia

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, 
taat, rajin menabung, dan tidak sombong, pas-

tilah kamu ingin sekali memberikan sesuatu 
yang berharga untuk Indonesia. Sekecil apap-
un yang ingin kamu berikan, kamu wajib bang-
ga terhadap dirimu sendiri. Kamu sudah me-
miliki tujuan mulia, dengan LPDP kamu bisa 
lebih dekat dengan tujuan muliamu. Cobalah 
susun lagi tujuanmu lebih spesifik dan sam-
paikanlah. LPDP akan memfasilitasimu dalam 
mencapai tujuanmu.

5. Kamu Calon Pemimpin Masa Depan

Beasiswa LPDP diperuntukkan bagi mereka 
yang memiliki jiwa kepemimpinan, termasuk 
kamu. Pemimpin harus dicari, dipilih, bahkan 
jika memungkinkan harus dibentuk. Kamu 
adalah salah satu kandidat kuat penerima 
LPDP, karena kamu sudah memiliki visi dan 
misi yang mulia untuk Indonesia. Kamu adlaah 
generasi pembangun bangsa. 
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Dari manapun kamu, siapapun kamu, apapun 
kondisimu, kamu adalah orang yang paling 
layak mendapatkan beasiswa LPDP.

2.3 Nilai dan Budaya LPDP

1. Integritas 

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak 
dengan baik dan benar serta memegang teguh 
prinsip-prinsip moral.

2. Profesionalisme 

Bekerja tuntas, akurat atas dasar kompetensi 
terbaik, penuh tanggung jawab, dan komitmen 
yang tinggi.

3. Sinergi 

Membangun hubungan kerja sama internal 
maupun kemitraan yang produktif dan harmo-
nis.
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4. Pelayanan 

Bekerja sepenuh hati, transparan, cepat, aku-
rat dan mudah dalam memenuhi kepuasan pe-
mangku kepentingan.

5. Kesempurnaan 

Berupaya melakukan perbaikan disegala bi-
dang untuk menjadi dan memberikan yang 
terbaik.

2.4 Makna Logo LPDP

Kuncup bunga cempaka melambangkan 
fleksibilitas LPDP untuk berkembang sesuai 
dengan kebutuhan jaman yang dinamis.

Aroma bunga cempaka yang harum melam-
bangkan misi LPDP untuk mengharumkan 
nama Indonesia dengan cara mencetak sumber 
daya manusia yang akan menjadi pemimpin 
bangsa.

Warna jingga dan kuning emas melambangkan 
semangat, kreatifitas dan dinamika. Warna ini 
juga mencerminkan budaya LPDP yang penuh 
perhatian dalam memberikan layanan.
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2.5 Alamat Sekretariat LPDP

Gedung A.A. Maramis II 
Lt. 2 Kementerian Keuangan 
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 
Jakarta 10710

Fax (021) 3808392

Saran dan Pengaduan 
pengaduan.lpdp@kemenkeu.go.id

Informasi Layanan 
cso.lpdp@kemenkeu.go.id

Website: http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/. 

BAB II
PERSYARATAN

3.1 Syarat Umum Dalam Melamar Bea-
siswa LPDP

Persyaratan Umum

1. Warga negara Indonesia yang ditunjukkan 
dengan identitas kependudukan yang sah;

2. Lulusan program studi :

a. Perguruan Tinggi dalam negeri yang ter-
akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Per-
guruan Tinggi atau lulusan Perguruan Tinggi 
kedinasan yang diakui oleh pemerintah Indo-
nesia.

b. Perguruan Tinggi diluar negeri yang berkat-
egori baik sesuai daftar pada Direktorat Jen-

mailto:cso.lpdp@kemenkeu.go.id
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/


37

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

36

deral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan;

3. Mempunyai jiwa kepemimpinan yang ditun-
jukkan dengan pengalaman memimpin sebuah 
organisasi atau lembaga yang ditunjukkan 
dengan bukti dokumen yang relevan;

4. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 
yang ditunjukkan dengan bukti dokumen yang 
relevan;

5. Menandatangani Surat Pernyataan tidak 
pernah terlibat tindakan melanggar hukum;

6. Menandatangani Surat Pernyataan tidak 
pernah terlibat dalam tindak pelanggaran 
kode etik akademik;

7. Menandatangani Surat Pernyataan mengab-
di pada kepentingan bangsa Indonesia;

8. Menandatangani Surat Pernyataan tidak 
menerima beasiswa dari sumber lain;

9. Mendapatkan Surat Tugas Belajar dari 
atasan bagi yang sedang bekerja;

10. Memiliki Surat Keterangan dari tokoh ma-
syarakat bagi yang belum/tidak sedang beker-
ja;

11. Memilih program studi dan/atau pergu-
ruan tinggi yang direkomendasikan oleh LPDP.

12. Mengupload Essay dengan tema :

a. Peranku bagi Indonesia

b. Sukses terbesar dalam hidupku

c. Rencana Studi untuk program Magister

*Semua dokumen dapat dilihat pada dokumen 
petunjuk beasiswa
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Persyaratan Khusus

1. Telah menyelesaikan dan memperoleh 
gelar akademik:

a. Sarjana / Sarjana Terapan untuk 
pelamar program Magister

b. Magister untuk pelamar program 
Doktor

2. Usia maksimum bagi pelamar bea-
siswa pada saat penutupan pendaftaran 
adalah:

a. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk 
program Magister

b. 40 (empat puluh) ta-
hun untuk program Doktor 
 

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mini-
mum adalah:

a. 3,00, pada skala 4, untuk lulusan 
Sarjana yang akan studi Magister

b. 3,25, pada skala 4, untuk lulusan 
Magister yang akan studi Doktor

4. Kemampuan penguasaan bahasa asing:

a. TOEFL ITP minimal 500 untuk stu-
di pada program Magister/Doktor 
di perguruan tinggi dalam negeri

b. TOEFL PBT minimal 550 atau 
yang setara untuk studi pada 
program Magister/Doktor di 
perguruan tinggi luar neg-
eri dan/atau telah memiliki 
Letter of Acceptance (LOA) 
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c. Untuk pelamar yang memilih pro-
gram studi Magister atau Dok-
tor luar negeri yang tidak meng-
gunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar akademiknya, 
dapat menyesuaikan dengan per-
syaratan kemampuan berbahasa 
asing yang berlaku di perguruan 
tinggi tersebut.

5. Memahami dan menyetujui persyaratan 
dan ketentuan beasiswa sebagai berikut:

a. menyelesaikan studi maksi-
mal dalam 2 (dua) tahun untuk 
program Magister, sesuai masa  
studi yang berlaku;

b. menyelesaikan studi maksimal 
dalam 4 (empat) tahun untuk 
program Doktor, sesuai masa  
studi yang berlaku.

3.2 Syarat Melamar Beasiswa LPDP Untuk 
Jenjang Master

Persyaratan bagi pelamar BPI untuk 
program Magister atau program Doktoral di-
jabarkan dalam persyaratan umum dan per-
syaratan khusus berikut.

Persyaratan Umum

a. Warga Negara Indonesia (WNI)

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
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3. Perguruan Tinggi di luar negeri yang telah 
terdaftar pada Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebuday-
aan Republik Indonesia.

c. Memiliki karakter kepemimpinan, profe-
sionalisme, nasionalisme, patriotisme, integ-
ritas, memiliki kepercayaan diri, kegigihan, 
kemandirian, kematangan dalam mengelola 
emosi, dan kemampuan beradaptasi;

d. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kema-
syarakatan / keilmuan / inovasi / kreasi / bu-
daya;

e. Bersedia menandatangani surat pernyataan 
yang menyatakan bahwa pelamar:

1. Bersedia kembali ke Indonesia setelah sele-
sai studi;

2. Tidak sedang menerima/akan menerima 
beasiswa dari sumber lain;

3. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang 
melanggar hukum, atau mengikuti organisasi 
yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;

4. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/
tindakan yang melanggar kode etik Akademik;

5. Selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa 
Indonesia;

6. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia;

7. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa 
yang ditetapkan LPDP;

8. Menyampaikan data dan dokumen yang 
benar, sesuai dokumen asli serta bersedia 
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menerima sanksi hukum yang berlaku apabila 
dokumen tersebut tidak sah.

f. Telah mendapatkan izin dari atasan bagi 
yang sedang bekerja;

g. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas 
narkoba (untuk semua pelamar tujuan dalam 
negeri serta luar negeri) dan untuk tujuan ke 
luar negeri ditambah dengan bebas TBC yang 
dinyatakan oleh dokter dari Rumah Sakit 
Pemerintah;

h. Telah mendapatkan rekomendasi dari to-
koh masyarakat bagi yang belum/tidak sedang 
bekerja, atau rekomendasi dari atasan bagi 
yang sedang bekerja;

i. Memiliki dan memilih bidang keilmuan yang 
sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi 
sasaran LPDP;

j. Memilih program studi dan Perguruan Tinggi 
yang sesuai dengan ketentuan LPDP;

k. Menulis essay (500 sampai 700 kata) dengan 
tema: “Kontribusiku Bagi Indonesia: kontri-
busi yang telah, sedang dan akan saya laku-
kan untuk masyarakat / lembaga / instansi 
/ profesi komunitas saya” dan “Sukses Ter-
besar dalam Hidupku”;

l. Apabila terdapat pemalsuan data atau doku-
men maka pendaftar dinyatakan gugur dan ti-
dak berhak mendaftar lagi di LPDP;

m. Menyerahkan Surat Kelakuan Baik/ Suat 
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang 
dibawa pada waktu seleksi wawancara;
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Persyaratan Khusus

Pelamar beasiswa untuk studi lanjut program 
Magister dan program Doktoral adalah mer-
eka yang memenuhi ketentuan berikut ini.

a. Untuk pelamar beasiswa program Magis-
ter:

1. Usia maksimum pelamar pada 31 Desem-
ber di tahun pendaftaran adalah 35 (tiga pu-
luh lima) tahun,

2. Telah menyelesaikan studi pada program 
sarjana/sarjana terapan dan tidak berlaku 
bagi mereka yang telah menyelesaikan pro-
gram magister baik dalam maupun luar negeri.

3. Mempunyai Letter of Acceptance (LoA) Un-
conditional dari Perguruan Tinggi tujuan yang 
ada dalam daftar LPDP.

4. Jika tidak memiliki LoA Unconditional (a.3), 
pendaftar wajib memiiki Indeks Prestasi Ku-
mulatif (IPK) minimum 3,00 pada skala 4 dan 
memiliki dokumen resmi bukti penguasaan ba-
hasa Inggris yang diterbitkan oleh ETS (www.
ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) yang ma-
sih berlaku atau bahasa asing lainnya yang di-
tentukan LPDP:

a. Untuk studi program Magister di dalam neg-
eri, skor minimal: TOEFL ITP® 500/iBT® 
61/IELTS™ 6,0/TOEIC® 600.

b. Untuk studi program Magister di luar neg-
eri, skor minimal: TOEFL ITP® 550/TOEFL 
iBT® 79/ IELTS™ 6,5/TOEIC® 750.

c. Butir a) dan b) dikecualikan bagi mereka 
yang menyelesaikan pendidikan tinggi yang 
menggunakan bahasa pengantar akademik 
bahasa Inggris atau bahasa internasional yang 
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diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Duplikat ijasah digunakan sebagai pengganti 
persyaratan TOEFL, dengan masa berlaku 2 
(dua) tahun sejak ijasah diterbitkan.

d. Untuk studi program Magister di luar negeri 
pada Perguruan Tinggi yang bahasa pengantar 
akademiknya non-bahasa Inggris atau bahasa 
internasional yang diakui oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), dapat menyesuaikan 
dengan persyaratan kemampuan bahasa yang 
berlaku.

5. Jadwal rencana perkuliahan dimulai pal-
ing cepat 6 (enam) bulan setelah penutupan 
pendaftaran di setiap periode seleksi.

6. Sanggup menyelesaikan studi program ma-
gister sesuai masa studi yang berlaku, paling 
lama 2 (dua) tahun,

7. Memiliki dokumen resmi TPA/GRE/GMAT/
LSAT (jika ada),

8. Menulis rencana studi sesuai program studi 
magister pada perguruan tinggi tujuan.
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3.3 Syarat Melamar Beasiswa LPDP Untuk 
Jenjang Doktoral

Untuk pelamar beasiswa program Doktoral

1. Usia maksimum pelamar pada 31 Desem-
ber di tahun pendaftaran adalah 40 (empat 
puluh) tahun;

2. Telah menyelesaikan studi pada program 
magister/magister terapan;

3. Mempunyai Letter of Acceptance (LoA) Un-
conditional dari Perguruan Tinggi yang ada 
dalam list LPDP.

4. Khusus untuk butir (b.3) jika tidak memi-
liki Letter of Acceptance (LoA) Unconditional, 
pendaftar wajib memiiki Indeks Prestasi Ku-

mulatif (IPK) minimum 3,25 pada skala 4, atau 
IPK ekuivalen untuk skala lainnya dan memi-
liki 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 diten-
tukan LPDP:

a. Untuk studi program Doktoral di dalam neg-
eri, skor minimal: TOEFL ITP® 500/iBT® 
61/IELTS™ 6,0/TOEIC® 600.

b. Untuk studi program Doktoral di luar neg-
eri, skor minimal: TOEFL ITP® 550/TOEFL 
iBT® 79/ IELTS™ 6,5/TOEIC® 750.

c. Butir a) dan b) dikecualikan bagi mereka 
yang menyelesaikan pendidikan tinggi yang 
menggunakan bahasa pengantar akademik 
bahasa Inggris atau bahasa internasional yang 
diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
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Duplikat ijasah digunakan sebagai pengganti 
persyaratan TOEFL, dengan masa berlaku 2 
(dua) tahun sejak ijasah diterbitkan.

d. Untuk studi program Doktoral di luar negeri 
pada perguruan tinggi yang bahasa pengantar 
akademiknya non-bahasa Inggris atau bahasa 
internasional yang diakui oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), dapat menyesuaikan 
dengan persyaratan kemampuan bahasa yang 
berlaku.

5. Jadwal rencana perkuliahan dimulai pal-
ing cepat 6 (enam) bulan setelah penutupan 
pendaftaran di setiap periode seleksi.

6. Sanggup menyelesaikan studi doktoral ses-
uai masa studi yang berlaku, paling lama 4 
(empat) tahun;

7. Memiliki dokumen resmi TPA/GRE/GMAT/
LSAT (jika ada);

8. Menulis ringkasan proposal penelitian ses-
uai program studi doktoral pada perguruan 
tinggi tujuan;
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Komponen Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran dan keberhasi-
lan studi lanjut pada program Magister atau 
program Doktoral di Perguruan Tinggi tujuan, 
kepada penerima Beasiswa Pendidikan Indo-
nesia tersebut diberikan bantuan dana pendi-
dikan yang meliputi beberapa komponen beri-
kut:

1. Biaya Pendidikan

a. Pendaftaran (at cost);

b. SPP, termasuk matrikulasi non-bahasa (at 
cost);

c. Non-SPP, yang dapat digunakan untuk tun-
jangan buku, tesis/disertasi, seminar, publika-
si, wisuda (paket, per tahun, akumulatif).

2. Biaya Pendukung

a. Transportasi keberangkatan dan kepulangan 
studi dari asal domisili ke perguruan tinggi tu-
juan (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 unggu-
lan yang memenuhi ketentuan LPDP,

h. Keadaan darurat/force majeure yang disetu-
jui oleh LPDP.
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3.4 Syarat Melamar Beasiswa LPDP Untuk 
Program Dokter Spesialis

Beasiswa Pendidikan Indonesia Dok-
ter Spesialis adalah program beasiswa yang 
dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui 
pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidi-
kan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP 
untuk pembiayaan studi lanjut pada program 
spesialis di Perguruan Tinggi di dalam negeri.

Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung 
ketersediaan sumber daya manusia Indone-
sia 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 lan-
jut pada program spesialis kedokteran di Per-
guruan Tinggi unggulan baik di dalam negeri 

bagi yang memenuhi kualifikasi LPDP.

Sasaran pelamar Beasiswa Pendidikan Indo-
nesia Dokter Spesialis adalah Warga Negara 
Indonesia (WNI) yang mempunyai kemam-
puan akademik yang unggul dan jiwa kepe-
mimpinan yang kuat serta berkeinginan untuk 
melaksanakan studi lanjut pada program spe-
sialis kedokteran di perguruan tinggi tujuan 
LPDP.

Sasaran bidang ilmu Beasiswa Pendidikan 
Dokter Spesialis, sesuai prioritasnya adalah 
sebagai berikut:

a. Spesialis Obstetri & Ginekologi,

b. Spesialis Anak,

c. Spesialis Penyakit Dalam,
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d. Spesialis Anastesiologi,

e. Spesialis Bedah,

f. Spesialis Radiologi,

g. Patologi Klinik,

h. Rehabilitasi Medik.

Dan dimungkinkan program spesialis lain yang 
ada dalam daftar LPDP.

Persyaratan Pendaftar

Persyaratan bagi pelamar Beasiswa Pendi-
dikan Indonesia Dokter Spesialis dijabarkan 
dalam persyaratan umum dan persyaratan 
khusus berikut:

Persyaratan Umum

Pelamar beasiswa untuk studi lanjut pada pro-
gram pendidikan dokter spesialis adalah mer-
eka yang memenuhi ketentuan sebagai beri-
kut:

a. Warga Negara Indonesia (WNI);

b. Telah menyelesaikan studi program sarjana 
dan beprofesi dokter dari:

1. Perguruan Tinggi di dalam negeri yang telah 
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau

2. Perguruan Tinggi di luar negeri yang telah 
terdaftar pada Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebuday-
aan Republik Indonesia.
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c. Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi 
(STR) yang diterbitkan oleh KKI,

d. Memiliki karakter kepemimpinan, profe-
sionalisme, nasionalisme, patriotisme, integri-
tas,

e. Memiliki kepercayaan diri, kegigihan, ke-
mandirian, kematangan dalam mengelola 
emosi, dan kemampuan beradaptasi,

f. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kema-
syarakatan / keilmuan / inovasi / kreasi/ bu-
daya,

g. Bersedia menandatangani surat pernyataan 
yang menyatakan bahwa pelamar:

1. Bersedia kembali ke Indonesia setelah sele-
sai studi,

2. Tidak sedang menerima/akan menerima 
beasiswa dari sumber lain,

3. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang 
melanggar hukum, atau mengikuti organisasi 
yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,

4. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/
tindakan yang melanggar kode etik Akademik,

5. Selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa 
Indonesia,

6. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia,

7. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa 
yang ditetapkan LPDP,

8. Bersedia mengabdi di daerah 3T atau dae-
rah dengan karakteristik tertentu lainnya yang 
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durasinya sama dengan masa studi apabila 
dibutuhkan oleh pemerintah berdasarkan ijin 
penempatan yang direkomendasikan oleh Ke-
menterian Kesehatan RI,

9. Menyampaikan data dan dokumen yang 
benar, sesuai dokumen asli serta bersedia 
menerima sanksi hukum yang berlaku apabila 
dokumen tersebut tidak sah.

h. Telah mendapatkan izin dari atasan bagi 
yang sedang bekerja,

i. Surat keterangan berbadan sehat dan be-
bas narkoba yang dinyatakan oleh dokter dari 
Rumah Sakit Pemerintah,

j. Telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh 
masyarakat bagi yang belum/tidak sedang 
bekerja, atau rekomendasi dari atasan bagi 
yang sedang bekerja,

k. Memilih program studi dan Perguruan 
Tinggi yang sesuai dengan ketentuan LPDP,

l. Menulis essay (500 sampai 700 kata) dengan 
tema: Kontribusiku Bagi Indonesia: kontri-
busi yang telah, sedang dan akan saya laku-
kan untuk masyarakat / lembaga / instansi 
/ profesi komunitas saya” dan “Sukses Ter-
besar dalam Hidupku”,

m. Apabila terdapat pemalsuan data atau do-
kumen maka pendaftar dinyatakan gugur dan 
tidak berhak mendaftar lagi di LPDP,

n. Menyerahkan Surat Kelakuan Baik/ Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang 
dibawa pada waktu seleksi wawancara,

o. Bersedia mengabdi di daerah 3T atau dae-
rah dengan karakteristik tertentu lainnya yang 
durasinya sama dengan masa studi apabila 
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dibutuhkan oleh pemerintah berdasarkan ijin 
penempatan yang direkomendasikan oleh Ke-
menterian Kesehatan RI.

Persyaratan Khusus

Persyaratan Khusus bagi pelamar BPIDS, seb-
agai berikut:

a. Usia maksimum pelamar pada 31 Desem-
ber di tahun pendaftaran adalah 35 (tiga pu-
luh lima) tahun,

b. Telah menyelesaikan studi pada program 
sarjana/sarjana terapan dan tidak berlaku 
bagi mereka yang telah menyelesaikan pro-
gram magister baik dalam maupun luar negeri,

c. Mempunyai Letter of Acceptance (LoA) Un-
conditional dari Perguruan Tinggi tujuan yang 
ada dalam daftar LPDP.

d. Jika tidak memiliki LoA Unconditional (point 
c), Pendaftar wajib memiiki rata-rata IPK 3,0 
pada skala 4 untuk gabungan IPK sarjana dan 
Profesi dokter dan memiliki dokumen resmi 
bukti penguasaan bahasa Inggris yang diterbit-

kan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.
ielts.org) yang masih berlaku:

1. Skor minimal: TOEFL ITP® 500/iBT® 61/
IELTS™ 6,0/TOEIC® 600.

2. Butir 1) dikecualikan bagi mereka yang 
menyelesaikan pendidikan tinggi yang meng-
gunakan bahasa pengantar akademik bahasa 
Inggris. Duplikat ijasah digunakan sebagai 
pengganti persyaratan TOEFL, dengan masa 
berlaku 2 (dua) tahun sejak ijasah diterbit-
kan.

e. Menulis rencana studi dan proposal bidang 
dokter spesialis yang akan diambil.

f. Jadwal rencana perkuliahan dimulai pal-
ing cepat 6 (enam) bulan setelah penutupan 
pendaftaran di setiap periode seleksi,

g. Sanggup menyelesaikan studi program pen-
didikan dokter spesialis sesuai masa studi 
yang telah ditetapkan oleh kolegium masing-
masing bidang spesialis.
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3.5 Syarat Melamar Beasiswa LPDP Untuk 
Thesis dan Disertasi

Persyaratan Pendaf-
tar 

Mahasiswa yang dapat mengajukan per-
mohonan bantuan Program BPI Tesis 
dan Disertasi ditetapkan kriteria sebagai 
berikut: 

Warga Negara Indonesia yang ditun-
jukkan dengan identitas kependudu-
kan yang sah; 
Batas Usia maksimum pelamar pada 
saat penutupan pendaftaran adalah: 
a. 40 tahun untuk pelamar program 

Beasiswa Tesis, 
b. 45 tahun untuk pelamar program 

Beasiswa Disertasi. 
Lulusan program studi: 

a. Perguruan tinggi dalam negeri 
yang terakreditasi minimal C In-
stitusi oleh Badan Akreditasi Nasi-
onal Perguruan Tinggi atau lulusan 
Perguruan Tinggi Kedinasan yang 
diakui oleh Pemerintah Indonesia, 

b. Perguruan tinggi di luar negeri 
yang berkategori baik sesuai daftar 
pada Direktorat Jenderal Pendidi-
kan Tinggi, Kementerian Pendidi-
kan dan Kebudayaan. 

Mahasiswa sudah menyelesaikan se-
luruh mata kuliah yang dinyatakan 
dalam bentuk transkrip nilai dengan 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mini-
mum adalah: 
a. 3,25 pada skala 4, bagi yang se-

dang studi Magister. 
b. 3,50 pada skala 4, bagi yang se-

dang studi Doktoral. 
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Dinyatakan telah lulus ujian/semi-
nar proposal oleh pimpinan program 
pascasarjana atau keterangan lain yang 
sejenis. 
Mendapat rekomendasi dari unsur 
pimpinan Pascasarjana atau Fakultas; 
Judul penelitian dan bidang kajian yang 
bersifat strategis sesuai dengan visi 
dan misi LPDP dan bidang keilmuan 
yang menjadi fokus LPDP yaitu: 
a. Bidang Teknik, 
b. Bidang Sains, 
c. Bidang Kelautan dan Perikanan, 
d. Bidang pertanian, 
e. Bidang pendidikan, 
f. Bidang Kedokteran dan Kesehatan, 
g. Bidang Akuntansi dan Keuangan, 
h. Bidang Ekonomi, 
i. Bidang Hukum, 
j. Bidang Agama, 
k. Bidang Sosial, 
l. Bidang Budaya, Seni dan Bahasa. 

Selain itu BPI Program Tesis dan Diser-
tasi juga memiliki tema prioritas seb-
agai berikut: 
a. Kemaritiman, 
b. Perikanan, 
c. Pertanian, 
d. Ketahanan Energi, 
e. Ketahanan Pangan, 
f. Industri Kreatif, 
g. Manajemen Pendidikan, 
h. Teknologi Transportasi, 
i. Teknologi Pertahanan dan Ke-

amanan 
j. Teknologi Informasi dan Komuni-

kasi, 
k. Teknologi Kedokteran dan Kese-

hatan, 
l. Keperawatan 

Lingkungan Hidup, 
n. Keagamaan, 
o. Ketrampilan (Vokasional), 
p. Ekonomi/Keuangan Syariah, 
q. Budaya/Bahasa, dan 
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r. Hukum Bisnis Internasional. 
Tidak telah, sedang dan tidak akan 
menerima bantuan beasiswa tesis dan 
disertasi atau beasiswa pendidikan 
yang terdapat komponen bantuan ri-
set dari sumber lain baik dalam negeri 
maupun luar negeri. 

III. Mekanisme Pengajuan 

1. Pelamar harus mengisi formulir pendaft-
aran yang tersedia melalui formulir online di 
laman LPDP, www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.
go.id, dengan melampirkan:

a. Proposal tesis dan/atau disertasi yang sudah 
disetujui oleh pembimbing atau promotor; 

b. Transkrip nilai akhir seluruh mata kuliah; 

c. Essay (500 sampai 700 kata) yang mengu-
raikan tentang peranan penerima beasiswa 
dalam upayanya: 

- Meningkatkan daya saing/nilai tambah 
produk dan/atau jasa nasional, dan/atau;

- Menyelesaikan permasalahan masyarakat 
dan bangsa, dan/atau;
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- Memberikan kontribusi bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. 

d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai 
dengan satuan biaya yang berlaku dan sudah 
ditandatangani oleh pembimbing atau promo-
tor. Berikut ketentuan RAB yang dapat diaju-
kan untuk beasiswa Tesis dan Disertasi:

- Biaya perjalanan penelitian (pengambilan 
data),

- Bahan habis pakai, 

- Buku referensi (hanya buku referensi yang 
digunakan dalam penelitian), 

- Biaya analisis (jika ada analisis khusus yang 
harus mengeluarkan biaya), 

- Seminar (jika di Universitas harus dibayar),

- Biaya publikasi (apabila harus membayar), 
dan

- Penggandaan tesis/disertasi. 

RAB tidak diperkenankan untuk biaya stu-
di/semester dan biaya hidup. 

2. Pelamar mengirimkan formulir pendaftaran 
dan dokumen lampiran dengan mengung-
gahnya di laman LPDP. 
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3.6 Syarat Melamar Beasiswa Afirmasi

Persyaratan Umum

a. Warga Negara Indonesia

b. Telah menyelesaikan studi program sarjana 
atau program magister dari:

1. Perguruan tinggi dalam negeri yang telah 
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT); atau

2. Perguruan tinggi kedinasan dalam negeri; 
atau

3. Perguruan tinggi luar negeri yang telah ter-
daftar pada Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pen-
didikan Tinggi Republik Indonesia.

c. Memiliki karakter kepemimpinan, profe-

sionalisme, nasionalisme, patriotisme, integri-
tas, memiliki kepercayaan diri, kegigihan, ke-
mandirian;

d. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kema-
syarakatan/keilmuan/inovasi/kreasi/budaya;

e. Bersedia menandatangani surat pernyataan 
yang menyatakan bahwa pelamar:

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik In-
donesia;

2. Selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa 
Indonesia;

3. Bersedia kembali ke Indonesia setelah sele-
sai studi;

4. Bersedia kembali ke daerah asal;
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5. Tidak sedang menerima/akan menerima 
beasiswa dari sumber lain;

6. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang 
melanggar hukum, atau mengikuti organisasi 
yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;

7. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan 
yang melanggar kode etik akademik;

8. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa 
yang ditetapkan LPDP; dan

9. Menyampaikan data dan dokumen yang 
benar, sesuai aslinya. Apabila ternyata tidak 
sah, bersedia menerima sanksi hukum yang 
berlaku dan dimasukkan ke dalam daftar hi-
tam (backlist) pendaftar LPDP.

f. Telah mendapatkan ijin dari atasan bagi yang 
sedang bekerja;

g. Berbadan sehat dan bebas narkoba (untuk 
semua pelamar). Untuk tujuan ke luar negeri 
ditambah dengan bebas TBC yang dinyatakan 
oleh dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;

h. Telah mendapatkan rekomendasi dari to-
koh masyarakat bagi yang belum/tidak sedang 
bekerja, atau rekomendasi dari atasan bagi 
yang sedang bekerja;

i. Memiliki dan memilih bidang keilmuan yang 
sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi 
sasaran LPDP;

j. Memilih program studi dan perguruan tinggi 
yang sesuai dengan ketentuan LPDP;

k. Menulis essay (500 sampai 700 kata) dengan 
tema: “Kontribusiku Bagi Indonesia: kontri-
busi yang telah, sedang dan akan saya laku-
kan untuk masyarakat/lembaga/ instansi/
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profesi komunitas saya” dan “Sukses Terbe-
sar dalam Hidupku”;

l. Apabila terdapat pemalsuan data dan/ atau 
dokumen maka pendaftar dinyatakan gugur 
dan tidak berhak mendaftar lagi di LPDP;

m. Menyerahkan Surat Kelakuan Baik/ Suat 
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang 
dibawa pada waktu tes wawancara;

n. Bersedia membuat dan mengirimkan lapo-
ran perkembangan studi setiap semester dan 
dikirim setiap akhir semester;

o. Peserta hanya diijinkan mendaftar 1 (satu) 
kali dalam satu tahun.

Persyaratan Khusus

A. Beasiswa Afirmasi bagi kelompok ma-
syarakat dari daerah perbatasan dan/atau 
daerah tertinggal yaitu:

1. Menamatkan pendidikan dasar dan menen-
gah di daerah asal yang dibuktikan dengan 
ijazah, atau telah mengabdi di daerah perba-
tasan dan/atau daerah tertinggal minimal 3 
(tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat ket-
erangan dari pejabat berwenang;

2. Bersedia mengabdi untuk kepentingan 
bangsa Indonesia dan kembali ke daerah asal;

3. Pelamar beasiswa program magister:

- Usia maksimum pelamar pada 31 Desember 
di tahun pendaftaran adalah 40 (empat puluh) 
tahun;
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- Telah menyelesaikan studi pada program sar-
jana/sarjana terapan dan tidak berlaku bagi 
mereka yang telah menyelesaikan program 
magister baik dalam maupun luar negeri;

- Letter of Acceptance (LoA) unconditional dari 
perguruan tinggi yang ada dalam daftar pergu-
ruan tinggi LPDP;

- Jika tidak memiliki LoA (c), pendaftar wajib 
memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mini-
mum 2,75 pada skala 4 dan memiliki dokumen 
resmi bukti penguasaan bahasa Inggris yang 
diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS 
(www.ielts.org) yang masih berlaku atau ba-
hasa asing lainnya yang ditentukan LPDP:

•	 Untuk studi program magister di dalam 
negeri maupun luar negeri, skor mini-
mal: TOEFL ITP® 400;

•	 Butir 1) dikecualikan bagi mereka yang 
menyelesaikan pendidikan tinggi yang 
menggunakan bahasa pengantar aka-
demik bahasa Inggris atau bahasa in-
ternasional yang diakui oleh Perseri-
katan Bangsa-Bangsa (PBB). Duplikat 
ijasah digunakan sebagai pengganti per-
syaratan TOEFL, dengan masa berlaku 
2 (dua) tahun sejak ijasah diterbitkan;

•	 Untuk studi program magister di luar 
negeri pada perguruan tinggi yang baha-
sa pengantar akademiknya non-bahasa 
Inggris atau bahasa internasional yang 
diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), dapat menyesuaikan dengan per-
syaratan kemampuan bahasa yang ber-
laku

•	 (daftar persyaratan minimal kompetensi bahasa asing 
selain Bahasa Inggris terlampir);

http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Bahasa.png
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Bahasa.png
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- Perkuliahan (intake) dimulai paling cepat 6 
(enam) bulan setelah penutupan pendaftaran 
di setiap periode seleksi;

- Sanggup menyelesaikan program magister 
sesuai masa studi yang berlaku, yaitu paling 
lama 2 (dua) tahun;

- Melampirkan dokumen resmi TPA/GRE/
GMAT/LSAT (jika ada);

- Menulis rencana studi sesuai program studi 
magister pada perguruan tinggi tujuan.

4. Pelamar Beasiswa Program Doktoral

a. Usia maksimum pelamar pada 31 Desember 
di tahun pendaftaran adalah 45 (empat puluh 
lima) tahun;

b. Telah menyelesaikan program magister/
magister terapan;

c. Dimungkinkan bagi mereka yang ingin 
melanjutkan ke jenjang doktoral tanpa melalui 
program magister/magister terapan;

d. Letter of Acceptance (LoA) unconditional dari 
perguruan tinggi yang ada dalam daftar LPDP;

e. Jika tidak memiliki LoA (d), pendaftar wajib 
memiiki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mini-
mum 3,00 pada skala 4 dan memiliki dokumen 
resmi bukti penguasaan bahasa Inggris yang 
diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS 
(www.ielts.org) yang masih berlaku atau ba-
hasa asing lainnya yang ditentukan LPDP:

1. Untuk studi program doktoral di dalam neg-
eri maupun luar negeri, skor minimal: TOEFL 
ITP® 450;
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2. Butir 1) dikecualikan bagi mereka yang 
menyelesaikan pendidikan tinggi yang meng-
gunakan bahasa pengantar akademik bahasa 
Inggris atau bahasa internasional yang diakui 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Du-
plikat ijasah digunakan sebagai pengganti 
persyaratan TOEFL, dengan masa berlaku 2 
(dua) tahun sejak ijasah diterbitkan;

3. Butir 1) dikecualikan bagi mereka yang 
menyelesaikan pendidikan tinggi yang meng-
gunakan bahasa pengantar akademik bahasa 
Inggris atau bahasa internasional yang diakui 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Du-
plikat ijasah digunakan sebagai pengganti 
persyaratan TOEFL, dengan masa berlaku 2 
(dua) tahun sejak ijasah diterbitkan;

f. Perkuliahan dimulai (intake) paling cepat 6 
(enam) bulan setelah penutupan pendaftaran 
di setiap periode seleksi,

g. Sanggup menyelesaikan program doktoral 
sesuai masa studi yang berlaku, paling lama 4 
(empat) tahun;

h. Memiliki dokumen resmi TPA/GRE/GMAT/
LSAT (jika ada),

B. Beasiswa Afirmasi bagi alumni peneri-
ma Bidikmisi/kelompok masyarakat ber-
prestasi dari keluarga miskin yang memi-
liki IPK Minimal 3,50,

Yaitu:

1. Tidak mampu secara ekonomi, dengan kri-
teria orang tua dan/atau suami/istri memiliki 
penghasilan kotor keluarga sebesar-besarnya 
Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila 
dibagi dengan jumlah anggota keluarga sebe-
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sar-besarnya Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah) per bulan, dibuktikan den-
gan:

a. Kartu Keluarga yang terbaru;

b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelura-
han;

c. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan 
orang tua dan suami/istri bagi yang sudah me-
nikah;

d. Rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhir, bagi 
yang menggunakan listrik pra bayar dibukti-
kan dengan membuat surat pernyataan terkait 
besaran biaya rata – rata penggunaan listrik 3 
(tiga) bulan terakhir yang ditandatangani di 
atas materai 6000.

2. Usia maksimum pelamar pada 31 Desember 

di tahun pendaftaran adalah 35 (tiga puluh 
lima) tahun;

3. Telah menyelesaikan studi pada program 
sarjana/sarjana terapan dan tidak berlaku 
bagi mereka yang telah menyelesaikan pro-
gram magister baik dalam maupun luar negeri;

4. Mendaftar pada program beasiswa ini di-
lakukan maksimal 3 (tiga tahun) sejak din-
yatakan lulus dari Perguruan Tinggi;

5. Letter of Acceptance (LoA) Unconditional 
dari perguruan tinggi yang ada dalam daftar 
LPDP;

6. Jika tidak memiliki LoA (c), pendaftar wajib 
memiiki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mini-
mum 3,50 pada skala 4 dan memiliki dokumen 
resmi bukti penguasaan bahasa Inggris yang 
diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS 
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(www.ielts.org) yang masih berlaku atau ba-
hasa asing lainnya yang ditentukan LPDP:

a. Untuk studi program magister di dalam neg-
eri dan luar negeri, skor minimal: TOEFL ITP® 
400;

b. Butir a) dikecualikan bagi mereka yang 
menyelesaikan pendidikan tinggi yang meng-
gunakan bahasa pengantar akademik bahasa 
Inggris atau bahasa internasional yang diakui 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Du-
plikat ijasah digunakan sebagai pengganti 
persyaratan TOEFL, dengan masa berlaku 2 
(dua) tahun sejak ijasah diterbitkan;

c. Untuk studi program magister di luar negeri pada pergu-
ruan tinggi yang bahasa pengantar akademiknya non-bahasa 
Inggris atau bahasa internasional yang diakui oleh Perserika-
tan Bangsa-Bangsa (PBB), dapat menyesuaikan dengan per-
syaratan kemampuan bahasa yang berlaku (daftar persyaratan 
minimal kompetensi bahasa asing selain bahasa Inggris ter-
lampir).

7. Perkuliahan (intake) dimulai paling cepat 6 
(enam) bulan setelah penutupan pendaftaran 
di setiap periode seleksi;

8. Sanggup menyelesaikan program magister 
sesuai masa studi yang berlaku, paling lama 2 
(dua) tahun;

9. Memiliki dokumen resmi TPA/GRE/GMAT/
LSAT (jika ada);

10. Menulis rencana studi sesuai program stu-
di magister pada perguruan tinggi tujuan;

11. Dimungkinkan bagi mereka yang ingin 
melanjutkan ke jenjang doktoral tanpa pro-
gram magister/magister terapan.

http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Bahasa.png
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Bahasa.png
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Bahasa.png
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Bahasa.png
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Bahasa.png
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Bahasa.png
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Bahasa.png
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BAB IV
KOMPONEN PEMBIAYAAN  

BEASISWA LPDP (BEASISWA  
PENDIDIKAN INDONESIA)

A. Komponen Pembiayaan untuk Jenjang 
Magister Doktoral (Beasiswa Pendidikan 
Indonesia Magister Doktoral)

1. Biaya Pendidikan

a. Biaya pendaftaran (at cost)

b. Uang SPP, termasuk matrikulasi non-
bahasa (at cost)

c. Biaya non-SPP, yang dapat digunakan 
untuk hal-hal seperti tunjangan buku, 
tesis, disertasi, seminar, publikasi, 

wisuda (paket, per tahun, akumula-
tif)

2. Biaya Pendukung

a. Biaya transportasi keberangkatan 
serta kepulangan dari negara asal ke 
lokasi perguruan tinggi untuk satu 
kali perjalanan pergi-pulang (at cost)

b. Biaya asuransi kesehatan (paket)

c. Visa (at cost)

d. Tunjangan hidup bulanan/living al-
lowance (paket)

e. Tunjangan untuk keluarga yang dia-
jak (paket)

f. Biaya menyangkut proses kedatan-
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gan hingga menetap/settlement al-
lowance (paket)

g. Insentif untuk peringkat dari pergu-
ruan tinggi unggulan yang memang 
memenuhi ketentuan dan kriteria 
LPDP

h. Biaya atau tunjangan keadaan daru-
rat/force majeure yang sudah disetu-
jui oleh LPDP

B. Komponen Pembiayaan untuk Dokter 
Spesialis (Beasiswa Pendidikan Indonesia 
Dokter Spesialis)

1. Biaya Pendidikan

a. Biaya pendaftaran (at cost)

b. Uang SPP meliputi bantuan Opera-

sional Pendidikan, penyelenggaraan 
di rumah sakit pendidikan, pelatihan 
atau kursus yang diwajibkan, karya 
ilmiah, ujian ketrampilan, praktikum 
klinik, serta juga matrikulasi non ba-
hasa (at cost)

c. Biaya non-SPP meliputi tunjangan 
buku (per tahun), tesis, disertasi, 
seminar (paket), publikasi (at cost), 
wisuda (at cost), serta ujian nasional 
(paket)

2. Biaya Pendukung

a. Biaya transportasi untuk keberang-
katan dan kepulangan dari negara 
asal ke lokasi studi satu kali, at cost)

b. Biaya asuransi kesehatan dasar
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c. Biaya hidup bulanan/living allow-
ance (paket)

d. Tunjangan untuk keluarga yang dia-
jak maksimal untuk 2 (paket)

e. Biaya kedatangan hingga menetap/
settlement allowance

f. Biaya untuk keadaan-keadaan daru-
rat/force majeure yang disetujui 
LPDP

C. Komponen Pembiayaan untuk Tesis Dis-
ertasi (Beaasiswa Pendidikan Indonesia 
Tesis DIsertasi)

Khusus untuk BPI Tesis Disertasi, be-
saran dana yang diberikan akan disesuaikan 
atau didasarkan pada rencana anggaran belan-
ja dalam satuan biaya yang berlaku. Rencana 

anggaran tersebut dilampirkan dalam formu-
lir pendaftaran beasiswa ini. Jumlah maksimal 
dari besaran dana yang disediakan oleh LPDP 
adalah sebagai berikut ini:

1. Dalam Negeri

Tesis : Rp 15.000.000 (tidak menggu-
nakan laboratorium)

Rp 25.000.000 (menggunakan laborato-
rium)

Disertasi : Rp 60.000.000 (tidak 
menggunakan laboratorium)

Rp 75.000.000 (menggunakan laborato-
rium)

2. Luar Negeri
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Tesis : Rp 30.000.000 (tidak menggu-
nakan laboratorium)

Rp 50.000.000 (menggunakan laborato-
rium)

Disertasi : Rp 120.000.000 (tidak 
menggunakan laboratorium)

Rp 150.000.000 (menggunakan labora-
torium)

BAB V
WAKTU PENDAFTARAN

5.1 Waktu Pendaftaran Untuk Jenjang Mas-
ter, Doktoral, dan Program Dokter Spesi-
alis

Untuk pendaftaran jenjang master dan 
doktoral, persyaratanya adalah sebagai beri-
kut :

Tabel diatas adalah rincian waktu 
pendaftaran beasiswa LPDP untuk jenjang 
master, doktoral dan doktor spesialis pada ta-



99

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

98

hun 2015. Untuk setiap tahunnya, waktu dan 
tanggal pendaftaran tidak selalu sama, akan 
tetapi berkisar antara bulan-bulan tersebut.

5.2 Waktu Pendaftaran Untuk Program 
Tesis dan Disertasi

Tabel diatas adalah rincian waktu 
pendaftaran beasiswa LPDP untuk program 
tesis dan disertasi pada tahun 2015. Untuk se-
tiap tahunnya, waktu dan tanggal pendaftaran 
tidak selalu sama, akan tetapi berkisar antara 
bulan-bulan tersebut.

5.3 Waktu Pendaftaran Untuk Beasiswa 
Afirmasi

Tabel diatas adalah rincian waktu 
pendaftaran beasiswa LPDP untuk afirmasi 
pada tahun 2015. Untuk setiap tahunnya, wak-
tu dan tanggal pendaftaran tidak selalu sama, 
akan tetapi berkisar antara bulan-bulan terse-
but.
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BAB VI
PERSIAPAN SEBELUM APPLY 

BEASISWA LPDP

Dalam meraih segala sesuatu tentu dibu-
tuhkan persiapan-persiapan agar selama pros-
es yang nantinya harus dijalani untuk meraih 
sesuatu itu tidak ada kendala atau hambatan 
sama sekali. Begitu juga dengan beasiswa LPDP 
ini. Ada banyak hal yang tentunya harus kamu 
siapkan terlebih dahulu agar jalan yang harus 
kamu lewati untuk menuju beasiswa LPDP ini 
nantinya akan nyaman dan tidak ada masalaha 
apapun. Nah, simak baik-baik hal-hal berikut 
ini yang memang harus kamu siapkan untuk 
kemudian mengajukan permohonan beasiswa 
LPDP.

1. Kumpulkan Informasi Tentang Bea-
siswa LPDP

Informasi adalah satu hal yang luar bi-
asa penting ketika kamu berniat untuk 
mengajukan permohonan beasiswa. Salah 
informasi jelas akan bisa menganggu pros-
es dalam mengajukan permohonan bea-
siswa. Oleh karena itu, carilah sebanyak 
mungkin informasi yang berhubungan den-
gan beasiswa LPDP. Untuk situs resminya 
kamu bisa kunjungi www.lpdp.kemenkeu.
go.id yang disana akan akan berbagai infor-
masi penting seputar beasiswa-beasiswa 
yang dikelola oleh LPDP. Hal-hal yang harus 
kamu pastikan adalah seperti persyaratan 
beasiswa, kondisi-kondisi tertentu yang 
harus kamu penuhi untuk beasiswa, batas 
waktu pendaftaran, cara pendaftaran, hing-
ga hal-hal yang akan bisa menggugurkan 
atau membatalkan beasiswa itu sendiri. 

http://www.lpdp.kemenkeu.go.id
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Jika kamu puya kenalan yang mungkin jus-
tru sudah pernah mendapatkan beasiswa 
LPDP maka akan sangat menguntungkan 
untuk menjalin komunikasi. Intinya, jangan 
remehkan informasi apapun itu kaitannya 
dengan beasiswa LPD.

2. Mempersiapkan Berbagai Dokumen 
dan Sarana Penunjang

Dalam kaitannya dengan proses seleksi 
administratif, akan ada dokumen-dokumen 
dan juga sarana yang harus kamu siapkan 
untuk memperlancar jalanmu mendapat-
kan beasiswa LPDP. Beberapa dari doku-
men tersebut mungkin harus kamu siapkan 
jauh-jauh hari jadi tentu sangat penting un-
tuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan 
dengan dokumen ini di awal sebelum men-
gajukan permohonan untuk beasiswa LPDP.

a. Akun Email

Saat ini sudah bisa dipastikan bahwa 
hampir semua remaja mempunyai akun 
email. Meskipun hanya digunakan un-
tuk mendaftarkan diri di berbagai media 
jejaring sosial, tetapi jelas bahwa email 
sudah bukan merupakan hal yang sulit 
untuk dibuat. Pastikan kamu memiliki 
satu akun email yang aktif untuk pros-
es pendaftaran diri secara online dalam 
permohonan beasiswa LPDP. Pemberita-
huan tentang lolos atau tidaknya seleksi 
yang kamu ikuti nanti juga akan dikirim 
melalui email jadi segera pastikan akun 
emailmu aktif dan tidak bermasalah.

Tips: Akun email sebaiknya menggu-
nakan gmail, karena alasan fiturnya 
yang lebih baik. Untuk nama email, se-
baiknya kamu mulai profesional. Jangan 
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alay, jangan aneh, intinya mudah dibaca. 
Lebih baik menggunakan nama kamu 
sendiri. Misalnya: denal.sukmadewa@
gmail.com, aulia.alboneh@gmail.com,. 
sultanassidi@gmail.com, burcham.kam-
aludin345@gmail.com, dll.

b. Nomer Telepon Seluler

Selain email, hendaknya  kamu juga 
menyiapkan satu nomer telepon sluler 
yang selalu aktif dan berada didekatmu 
setiap saat. Mengingat saat ini semakin 
populer kebiasaan para remaja untuk-
berganti nomer telepon seluler hanya 
demi mendapatkan paket internet den-
gan harga murah, ingat untuk menyiap-
kan satu nomer khusus untuk keperluan 
pendaftaran beasiswa LPDP karena se-
lain melalui email, kamu juga akan di-
hubungi melalui telepon.

c. Dokumen Identifikasi Diri (Nasi-
onal dan Internasional)

Kaitannya dengan beasiswa yang nanti-
nya akan kamu dapatkan, tentu kamu 
membutuhkan berbagai dokumen iden-
tifikasi diri baik yang dikeluarkan dan 
berlaku secara nasional maupun inter-
nasional. Hal ini sangat diperlukan kare-
na memang berbagai proses adminis-
tratif akan membutuhkan data-data diri 
kamu yang lengkap. Dalam hal ini yang 
perlu kamu siapkan meliputi KTP, Akta 
Kelahiran, Kartu Keluarga, SIM (Inter-
nasional jika ada), Paspor, dan juga Visa. 
Dokume-dokumen tersebut juga tentu 
diperlukan saat mendaftarkan diri ke 
Universitas atau Perguruan Tinggi pili-
hanmu nantinya.

mailto:denal.sukmadewa@gmail.com
mailto:denal.sukmadewa@gmail.com
mailto:aulia.alboneh@gmail.com
mailto:sultanassidi@gmail.com
mailto:burcham.kamaludin345@gmail.com
mailto:burcham.kamaludin345@gmail.com
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d. Dokumen-Dokumen Pendukung 
Lainnya

Yang termasuk dalam dokumen-doku-
men pendukung adalah seperti surat 
rekomendasi, surat pernyataan, dan ber-
bagai surat keterangan yang memang 
berkaitan dengan studi dan juga bea-
siswa serta pendaftaran beasiswa LPDP 
nantinya. 

3. Menentukan Universitas atau Pergu-
ruan Tinggi Tujuan

Beasiswa-beasiswa yang dikelola oleh 
LPDP tentu memberikan batasan dan cak-
upan mengenai jurusan dan kampus atau 
universitas maupun perguruan tinggi yang 
bisa dipilih. Nah, tentu kamu harus memilih 

mana kampus yang ingin kamu tuju untuk 
menempuh studi dengan beasiswa yang 
diberikan oleh LPDP. Dalam menentukan 
universitas atau perguruan tinggi tentu ada 
hal-hal yang harus kamu pertimbangkan 
juga, meliputi:

a. Peringkat Universitas dan Akredi-
tasinya

Salah satu kriteria paling utama yang 
bisa kamu gunakan untuk menentukan 
universitas yang akan kamu tuju adalah 
dari peringkat dan akreditasinya. Per-
ingkat serta akreditasi sebuah kam-
pus tidak hanya dibuat begitu saja tan-
pa mempertimbangkan kualitas serta 
prestasi dari kampus itu sendiri. 

Dengan kata lain jika sebuah kampus 
ada dalam peringkat atas dan mampu-
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nyai akreditasi tinggi maka wajib untuk 
kamu pertimbangkan sebagai pilihan 
utama.

b. Daftar Universitas yang Termasuk 
dalam Cakupan Beasiswa LPDP

Sudah tentu kamu perlu untuk memas-
tikan bahwa universitas yang kamu pilih 
memang termasuk dalam daftar univer-
sitas atau perguruan tinggi yang me-
mang termasuk dalam program LPDP.

4. Menentukan Bidang Studi dan Juru-
san

Selanjutnya hal yang harus kamu siapkan 
sebelum mengajukan permohonan bea-
siswa LPDP adalah sudah tentu bidang stu-

di serta jurusan untuk studi yang nantinya 
akan kamu tempuh. Seperti halnya univer-
sitas atau perguruan tinggi yang memang 
ada daftar khususnya yang termasuk dalam 
program LPDP, mengenai jurusan atau bi-
dang studi juga demikian. Kamu harus me-
mastkan bahwa jurusan yang kamu akan 
ambil sudah tecantum dalam bidang studi 
yang didukung oleh beasiswa LPDP. Selain 
itu tetu ada hal-hal yang harus kamu perha-
tikan ketika memilih bidang studi atau juga 
jurusan, meliputi:

a. Evaluasi Kemampuan Diri

Ada banyak kejadian dimana mahasiswa 
menempuh studi yang ternyata dirinya 
sendiri mengalami kesulitan karena me-
mang pada dasarnya dia tidak mempun-
yai kemampuan dalam bidang tersebut. 
Ketika sudah memasuki jenjang kuliah, 
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sudah terlambat untuk memilih hal baru 
dalam bidang studi yang membutuhkan 
waktu untuk paling tidak mempelaja-
rid asar-dasarnya. Kuliah merupakan 
studi lanjutan dimana kamu sudah se-
harunsya menguasai dasar-dasar dari 
bidang studi yang kamu ambil. Oleh 
karena itu pikirkanlah baik-baik bidang 
apa yang kamu memang kuasai dan bisa 
untuk dijadikan pilihan studi kamu den-
gan beasiswa LPDP.

b. Kualitas Bidang Studi atau Juru-
san di Universitas atau Perguruan 
Tinggi

Mengetahui kualitas dari bidang studi 
yang akan kamu ambil di universitas 
yang menjadi pilihanmu tentu juga san-
gat penting. Bukan tidak mungkin bah-
wa universitas dengan peringkat atas 

ternyata bidang studi yang akan kamu 
ambil disana belum maksimal. Nah, 
jadi jangan hanya terpaku pada pering-
kat dari universitasnya saja tetapi juga 
kualitas dari bidang studinya yang akan 
kamu ambil.

c. Hal-Hal yang Bisa Didapatkan

Selanjutnya adalah mengenai hal-hal 
yang bisa kamu dapatkan dari bidang 
studi tersebut. Yang dimaksud adalah 
kemampuan-kemampuan serta pengal-
aman-pengalaman yang hanya akan bisa 
kamu dapatkan jika kamu mengambil 
bidang studi tersebut. Pastikan juga bah-
wa hal ini berhubungan dengan masalah 
kemampuan yang sudah kamu miliki se-
belumnya, jadi jangan sembarang pilih.
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d. Prospek di Masa Depan

Beberapa bidang studi memberikan 
prospek yang sangat cerah si masa de-
pan nantinya. Nah, tentu sangat pent-
ing untuk memilih bidang studi yang 
memang akan bisa memberikan kesem-
patan besar bagi dirimu untuk berkem-
bang lebih baik lagi nantinya khususnya 
dalam berkarir.

e. Passion

Nah yang terakhir ini adalah murni ke-
inginanmu untuk bidang studi yang 
akan kamu ambil. Hal ini adalah hal ter-
akhir yang harus kamu pertimbangkan 
karena jika tidak sesuai dengan passio 
yang kamu miliki, studi di universitas 
bisa terasa sangat berat dan menyusah-
kan. Apalagi dalam kaitannya dengan 

beasiswa akan ada batasan waktu untuk 
menyelesaikan studi.

5. Bukti Kemampuan Menggunakan Ba-
hasa Asing

Satu hal lagi yang kamu harus siapkan se-
belum mendaftarkan diri sebagai salah 
satu calon penerima beasiswa LPDP adalah 
bukti atau sertifikasi kemampuanmu dalam 
menggunakan bahasa asing. Adanya kesem-
patan untuk menempuh studi diluar negeri 
dengan beasiswa LPDP berarti kamu harus 
bisa menguasai bahasa asing di negara yang 
akan kamu tuju. Hal ini tentu harus disiap-
kan jauh-jauh hari karena kamu bahkan ha-
rus mengikuti kursus terlebih dahulu untuk 
bisa menguasai materi dan mengikut tes-
nya.
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6. Rencana dan Proposal Riset (Terma-
suk Rancangan Anggaran Belanja)

Untuk jenjang S3 kamu tentu harus me-
nyiapkan riset yang nantinya akan kamu 
lakukan. Dalam kaitannya dengan beasiswa 
LPDP, rencana riset termasuk dengan ran-
cangan anggaran belanjanya harus kamu 
siapkan sebelum mengajukan permohonan 
beasiswa LPDP karena memang itu meru-
pakan salah satu syaratnya.

Itu tadi adalah hal-hal yang harus kamu 
lakukan dan siapkan untuk memastikan 
bahwa proses seleksi dan permohona bea-
siswa LPDP yang kamu lakukan akan berja-
lan lancar dan tanpa masalah aapun.

BAB VII
PROSES DAN TAHAPAN SELEKSI

A. BPI Magister Doktoral

Untuk program yang satu ini, pendaft-
arannya dibuka sepanjang tahun dengan pros-
es seleksi yang dilakukan oleh LPDP adalah 
sebanyak 4 kali. Pendaftaran dilakukan secara 
online dengan mengisi formulir pendaftaran 
yang disediakan di website resmi LPDP (www.
beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id) serta kemudi-
an mengunggah semua berkas atau dokumen 
yang diperlukan untuk proses seleksi. Berikut 
adalah tahapan dari seleksi BPI Magister Dok-
toral:

http://www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id
http://www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id
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1. Pendaftaran

a. Pemohon mengisi formulir pendaft-
aran secara online pada website res-
mi LPDP

b. Pemohon melengkapi semua doku-
men atau berkas yang digunakan 
sebagai persyaratan serta berbagai 
dokumen atay berkas pendukung 
lainnya yang memang relevan serta 
mengunggahnya pada website resmi 
LPDP

c. Semua dokumen atau berkas yang di-
unggah nantinya wajib dibawa pada 
tahap seleksi wawancara bila din-
yatakan lolos seleksi administrasi

2. Seleksi Administrasi

Pemohon yang sudah melengkapi data-
data pendaftarannya melalui online akan 
diproses untuk mengikuti seleksi tahap ini. 
Dalam tahap seleksi ini kelengkapan do-
kumen atau berkas yang dikirimkan akan 
diperiksa sesuai atau tidak dengan per-
syaratan yang berlaku di LPDP untuk pro-
gram yang dituju

3. Seleksi Wawancara, Leaderless Grup 
Discussion (LGD), dan On the Spot Es-
say Writing

a. Pemohon yang sudah lolos seleksi 
administrasi akan berhak mengikuti 
seleksi wawancara, Leaderless Grup 
Discussion, dan On the Spot Essay 
Writing
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b. Dalam tahapan ini pemohon wajib 
membawa semua dokumen asli dari 
yang sudah dikumpulkan dalam pros-
es pendaftaran online. Jika ternyata 
tidak bisa menyerahkan dokumen asli 
dari yang dikumpulkan pada proses 
pendaftaran online maka pemohon 
tidak berhak mengikuti Seleksi Waw-
ancara, Leaderless Grup Discussion, 
dan On the Spot Essay Writing

c. Pemohon yang sudah mengikuti 
seleksi tahapan ini namun tidak lolos 
masih bisa mengikuti proses pendaf-
taran untuk BPI kembali sebanyak 1 
kali

4. Penetapan Penerima Beasiswa

a. Hasil dari seleksi untuk beasiswa 
ini dari tahap Seleksi Wawancara, 
Leaderless Grup Discussion, dan On 
the Spot Essay Writing akan disam-
paikan kepada pemohon melalui 
akun pendaftaran online yang dibuat 
pemohon, email, atau media elek-
tronik lain sesuai waktu yang sudah 
ditentukan LPDP

b. Pemohon yang dinyatakan lolos 
seleksi dan menjadi penerima BPI 
akan mengikuti Persiapa Keberang-
katan sebelum berangkat untuk 
menempuh studi di Universitas atau 
Perguruan Tinggi pilihan masing-ma-
sing. Program ini merupakan sebuah 
karantina yang berupa penanaman 
nilai-nilai nasionalisme, kepemimpi-
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nan, basic life training, financial lit-
eracy, dan lain sebagainya

c. Surat bukti penerimaan perguruan 
tinggi tanpa syarat (Letter of Accep-
tance Unconditional) didapatkan 
selambat-lambatnya 1 tahun setelah 
dikeluarkan Surat Keputusan Direk-
tur Utama LPDP Tentang penerima 
Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jika 
melewati jangka waktu tersebut maka 
beasiswa akan dinyatakan gugur. 
 

B. BPI Dokter Spesialis

Waktu pendaftaran untuk BPI Dokter 
Spesialis dibuka sepanjang tahun dengan pros-
es seleksi yang dilakukan oleh LPDP sebanyak 
4 kali. Pendaftaran untuk BPI Dokter Spesialis 

ini dilaksanakan secara online dengan cara 
mengisi formulir pendaftaran dan mengung-
gah semua dokumen kelengkapannya pada 
website resmi LPDP di www.beasiswa.lpdp.
kemenkeu.go.id. Berikut ini adalah tahapan-
tahapan seleksi BPI Dokter Spesialis:

1. Pendaftaran

a. Pemohon mengisi formulir pendaft-
aran secara online pada laman web-
site resmi LPDP

b. Pemohon melengkapi semua doku-
men persyaratan serta dokumen pen-
dukung yang relevan dan mengung-
gah semua dokumen tersebut pada 
website resmi LPDP

c. Semua dokumen seperti disampaikan 
pada poin sebelumnya wajib dibawa 

http://www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id
http://www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id
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pada tahap seleksi wawancara bila 
dinyatakan lulus untuk mengikuti 
Seleksi Administrasi

2. Seleksi Administrasi

Pemohon yang diproses dalam tahapan 
ini adalah yang telah melengkapi data 
pendaftara di pendaftaran online pada 
setiap periode seleksinya. Seleksi ini 
merupakan proses pemeriksaan keleng-
kapan data dan dokumen pendaftar ses-
uai persyaratan yang berlaku di LPDP

3. Seleksi Wawancara, Leaderless Grup 
Discussion (LGD) dan On the Spot Es-
say Writing

a. Pemohon yang lulus seleksi adminis-
trasi pada pendaftaran online berhak 
mengikuti seleksi wawancara, Lead-

erless Grup Discussion (LGD), dan On 
the Spot Essay Writing

b. Dalam tahapan proses seleksi ini, 
pemohon diwajibkan membawa se-
luruh data dan dokumen asli yang 
telah digunakan untuk pendaftaran 
beasiswa BPI. Apabila tidak meny-
erahkan data dan dokumen tersebut 
serta dokumen dan data tersebut ti-
dak sesuai persyaratan yang berlaku 
di LPDP maka tidak diperkenankan 
mengikuti Seleksi Wawancara, Lead-
erless Grup Discussion (LGD) dan On 
the Spot Essay Writing

c. Bagi peserta yang tidak lulus Selek-
si Wawancara memiliki 1 kali kes-
empatan kembali untuk melakukan 
pendaftaran Beasiswa Pendidikan In-
donesia
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4. Penetapan Penerima Beasiswa

a. Hasil penetapan kelulusan seleksi 
Wawancara, Leaderless Grup Discus-
sion (LGD) dan On the Spot Essay 
Writing Beasiswa Pendidikan Indo-
nesia disampaikan kepada pemohon 
yang lulus melalui akun pendaftaran 
online pemohon, email atau media 
elektronik lainnya sesuai waktu telah 
ditentukan oleh LPDP

b. Pemohon yang dinyatakan lulus men-
jadi penerima beasiswa akan mengi-
kuti program Persiapan Keberangka-
tan (PK) sebelum memulai studi di 
Perguruan Tinggi Tujuan masing-ma-
sing. Adapun program ini merupak-
an sebuah karantina khusus berupa 
penanaman nilai-nilai nasionalisme, 
kepemimpinan, basic life training,  

financial literacy, dan sebagainya

c. Surat penerimaan masuk perguruan 
tinggi tanpa syarat (LoA Uncondi-
tional) didapatkan selambat-lambat-
nya 1 tahun setelah dikeluarkan Su-
rat Keputusan Direktur Utama LPDP 
Tentang Penerima Beasiswa Pendidi-
kan Indonesia. Jika dalam jangka wak-
tu tersebut tidak terpenuhi penerima 
beasiswa yang telah ditetapkan maka 
dinyatakan gugur

C. BPI Tesis Disertasi

Lain halnya dengan dua jenis BPI yang 
sudah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya, 
BPI untuk Tesis dan Disertasi ini sedikit ber-
beda mekanisme pengajuan serta tahapan dan 
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proses seleksinya. Untuk lebih jelasnya berikut 
adalah mekanisme pengajuan BPI Tesis Diser-
tasi dari LPDP: 

1. Pelamar harus mengisi formulir pendaf-
taran yang tersedia melalui formulir 
online di website resmi LPDP (www.
beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id)  den-
gan melampirkan berkas atau dokumen 
yang meliputi:

a. Proposal tesis dan/atau disertasi 
yang sudah disetujui oleh pembimb-
ing atau promotor

b. Transkrip nilai akhir seluruh mata 
kuliah 
 
 

c. Essay dengan jumlah kata antara 
500 sampai 700 yang menguraikan 
tentang peranan penerima beasiswa 
dalam upayanya untuk:

1) Meningkatkan daya saing/nilai 
tambah produk dan/atau jasa na-
sional

2) Menyelesaikan permasalahan ma-
syarakat dan bangsa

3) Memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengeta-
huan, teknologi, dan budaya

d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) ses-
uai dengan satuan biaya yang berlaku 
dan sudah ditandatangani oleh pem-
bimbing atau promotor. RAB yang di-
ajukan tidak boleh untuk biaya studi 

http://www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id
http://www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id
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dan juga biaya hidup. Berikut keten-
tuan RAB yang dapat diajukan untuk 
beasiswa Tesis dan Disertasi: 

1) Biaya perjalanan penelitian (pen-
gambilan data)

2) Bahan habis pakai

3) Buku referensi (hanya buku refer-
ensi yang digunakan dalam pene-
litian)

4) Biaya analisis (jika ada analisis 
khusus yang harus mengeluarkan 
biaya)

5) Seminar (jika di Universitas harus 
dibayar) 

6) Biaya publikasi (apabila harus 
membayar)

7) Penggandaan tesis/disertasi

2. Pelamar mengirimkan formulir pendaf-
taran dan dokumen lampiran dengan 
mengunggahnya di laman LPDP.

Selanjutnya untuk pendaftaran BPI Te-
sis dan Disertasi ini dibuka sepanjang tahun 
dengan proses seleksi yang dilakukan hanya 
sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Februari dan 
Agustus setiap tahunnya. Pendaftaran BPI Te-
sis dan Disertasi ini dilaksanakan secara on-
line dengan cara mengisi formulir pendaft-
aran kemudian mengunggah semua dokumen 
kelengkapannya pada website resmi LPDP di 
www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id. Berikut 

http://www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id
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ini adalah tahapan seleksi untuk BPI Tesis dan 
Disertasi:

1. Pendaftaran

a. Pemohon mengisi formulir pendaft-
aran secara online pada website res-
mi LPDP

b. Pemohon melengkapi semua doku-
men persyaratan serta dokumen pen-
dukung yang relevan, dan mengung-
gah semua dokumen tersebut pada 
laman resmi LPDP

c. Semua dokumen yang sudag diung-
gah wajib dibawa pada tahap selek-
si wawancara bila dinyatakan lulus 
seleksi administrasi

2. Seleksi Administrasi

Pemohon yang diproses dalam tahapan 
ini adalah yang telah melengkapi data 
pendaftaran dan submit di pendaft-
aran online di setiap periode seleksinya. 
Seleksi ini merupakan proses pemer-
iksaan kelengkapan data dan dokumen 
pendaftar sesuai persyaratan yang ber-
laku di LPDP.

3. Seleksi Wawancara, Leaderless Grup 
Discussion (LGD) dan On the Spot Es-
say Writing

a. Pemohon yang lulus seleksi adminis-
trasi pada pendaftaran online berhak 
mengikuti seleksi wawancara, Lead-
erless Grup Discussion (LGD), dan On 
the Spot Essay Writing
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b. Dalam tahapan proses seleksi ini, 
pemohon diwajibkan membawa selu-
ruh data dan dokumen asli yang telah 
digunakan untuk pendaftaran bea-
siswa BPI. Apabila tidak menyerah-
kan data dan dokumen tersebut serta 
dokumen dan data tersebut tidak ses-
uai persyaratan yang berlaku di LPDP 
maka tidak diperkenankan mengikuti 
Seleksi Wawancara, Leaderless Grup 
Discussion (LGD) dan On the Spot Es-
say Writing

c. Bagi pemohon yang tidak lu-
lus Seleksi Wawancara memiliki 
1 (satu) kali kesempatan kemba-
li untuk melakukan pendaftaran 
Beasiswa Pendidikan Indonesia 
 

4. Penetapan Penerima Beasiswa

a. Hasil penetapan kelulusan seleksi 
Wawancara, Leaderless Grup Discus-
sion (LGD) dan On the Spot Essay 
Writing Beasiswa Pendidikan Indo-
nesia disampaikan kepada pemohon 
yang lulus melalui akun pendaftaran 
online pemohon, email atau media 
elektronik lainnya sesuai waktu telah 
ditentukan oleh LPDP

b. Pemohon yang dinyatakan lulus 
menjadi penerima beasiswa akan di-
hubungi oleh pihak LPDP sebelum 
dana Beasiswa Tesis/ Disertasi dic-
airkan

c. Metode pemberian beasiswa akan di-
lakukan secara 2 kali dengan kenten-
tuan sebagai berikut:
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1) Program Beasiswa untuk penyele-
saian tesis di dalam maupun luar 
negeri dibiayai maksimal selama 
12 bulan

2) Program Beasiswa untuk penyele-
saian disertasi di dalam maupun 
luar negeri dibiayai maksimal se-
lama 24 bulan

BAB VIII
BENTUK PELANGGARAN 

PENERIMA BEASISWA LPDP

Untuk setiap jenjang atau jenis beasiswa 
yang ditawarkan oleh LPDP yang dalam hal ini 
ada BPI Magister Doktoral, BPI Dokter Spesi-
alis, dan BPI Tesis Disertasi, ada hal-hal yang 
bisa membatalkan pemberian beasiswa ke-
pada pemohon yang bahkan sudah dinyatakan 
berhak menerima beasiswa BPI dari LPDP 
pada mulanya. Nah, berikut ini adalah hal-hal 
yang termasuk dalam bentuk-bentuk pelang-
garan bagi para penerima beasiswa LPDP:

1. Penerima beasiswa di kemudi-
an hari terbukti tidak memenuhi 
syarat mendapatkan beasiswa LPDP 
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2. Penerima beasiswa di kemudian hari 
terbukti melakukan pemalsuan doku-
men

3. Penerima beasiswa tidak melapork-
an perkembangan studinya atau tidak 
mendapatkan hasil sewajarnya dalam 
waktu yang ditetapkan

4. Penerima beasiswa mengundurkan diri 
di rentang waktu studi

5. Penerima beasiswa dijatuhi hukuman 
baik perdata ataupun pidana karena me-
langgar hukum di negara tujuan belajar

6. Penerima beasiswa terbukti mendapat-
kan dana beasiswa dari fund-
ing lain dalam waktu bersamaan 

7. Penerima beasiswa ditemukan melaku-
kan plagiat riset

8. Penerima beasiswa terbukti mengikuti 
kegiatan/organisasi yang bertentangan 
dengan Pancasila dan membahayakan 
NKRI

9. Penerima beasiswa telah menyele-
saikan studi dan menolak untuk kembali 
dan mengabdi untuk Indonesia karena 
mendapatkan pekerjaan di luar negeri 
tanpa seijin LPDP

Pastikan hal-hal tersebut benar-
benar dipahami agar nantinya jika berhasil 
mendapatkan beasiswa LPDP tidak akan ada 
pembatalan hanya karena tidak mengetahui 
hal-hal apa saja yang ternyata bisa membatal-
kan atau menggugurkan beasiswa yang sudah 
diberikan pada awalnya.



139

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

138

BAB IX
DAFTAR UNIVERSITAS TUJUAN 
MENDAFTAR BEASISWA LPDP

Pada umumnya, beasiswa LPDP menye-
diakan pendanaan untuk melanjutkan perku-
liahan ke jenjang S2 dan S3 baik di dalam 
maupun luar negeri. Berikut adalah daftar uni-
versitas di dalam dan luar negeri yang beker-
jasama dengan kementrian keuangan.

Universitas di dalam negeri yang meneri-
ma mahasiswa dengan beasiswa LPDP an-
tara lain:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan 
Ampel, Surabaya.

UIN Sunan Ampel adalah salah satu per-
guruan tinggi negeri di Surabaya yang meny-

elenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman 
multidisplin serta sains dan teknologi. Pada 
akhir dekade 1950, beberapa tokoh masyara-
kat Muslim Jawa Timur mengajukan gagasan 
untuk mendirikan perguruan tinggi agama Is-
lam yang bernaung pada Departemen Agama. 
Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama 
menerbitkan SK No. 17/1961, untuk menge-
sahkan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya 
dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian 
pada tanggal 1 Oktober 1964, Fakultas Ushu-
luddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK 
Menteri Agama No. 66/1964.

Dari 3 (tiga) fakultas tersebut, Men-
teri Agama menerbitkan SK Nomor 20/1965 
tentang Pendirian IAIN Sunan Ampel yang 
berkedudukan di Surabaya, seperti dijelas-
kan di atas. Sejarah mencatat bahwa tanpa 
memerlukan waktu lama, IAIN Sunan Ampel 
ternyata mampu berkembang dengan pesat. 
Dalam rentang waktu antara 1966-1970, IAIN 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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Sunan Ampel telah memiliki 18 (delapan be-
las) fakultas yang tersebar di 3 (tiga) provinsi: 
Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Teng-
gara Barat.

2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Wal-
isongo, Semarang

Sekarang IAIN Walisongo resmi menjadi 
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo se-
jak 19 Desember 2014 bersamaan dengan dua 
UIN yang lain, yaitu UIN Palembang dan UIN 
Sumut. Banyak sekali hal yang dapat dijadikan 
penunjang kegiatan perkuliahan di UIN Wal-
isongo memiliki kampus yang luas yang be-
rada di tiga lokasi dengan pemandangan yang 
indah menghadap ke laut, dan ditunjang den-
gan sarana prasarana yang lengkap. Terdapat 
5 fakultas untuk jenjang S1 dan 1 program 
pascasarjana.

3. Institut Pertanian Bogor

Institut Pertanian Bogor adalah se-
buah perguruan tinggi pertanian negeri yang 
berkedudukan di Bogor. IPB melepaskan diri 
dari Universitas Indonesia (UI) pada tanggal 
1 September 1963. Berdasarkan hasil kepu-
tusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 21 Febru-
ari 2013, BAN-PT memutuskan bahwa Insti-
tut Pertanian Bogor (IPB) memperoleh status 
terakreditasi dengan Nilai 375 yaitu peringkat 
A (sangat baik). Lahirnya IPB pada tanggal 1 
September 1963 berdasarkan keputusan Men-
teri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan 
(PTIP) No. 92/1963 yang kemudian disyahkan 
oleh Presiden RI Pertama dengan Keputusan 
No. 279/1965.[1] Pada saat itu, dua fakultas di 
Bogor yang berada dalam naungan UI berkem-
bang menjadi 5 fakultas, yaitu Fakultas Per-
tanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bogor
https://id.wikipedia.org/wiki/1_September
https://id.wikipedia.org/wiki/1963
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Akreditasi_Nasional_Perguruan_Tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Akreditasi_Nasional_Perguruan_Tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/1_September
https://id.wikipedia.org/wiki/1_September
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Perikanan, Fakultas Peternakan dan Fakultas 
Kehutanan. Pada tahun 1964, lahir Fakultas 
Teknologi dan Mekanisasi Pertanian yang kini 
menjadi Fakultas Teknologi Pertanian. 

4. Institut Teknologi Bandung

Institut Teknologi Bandung (ITB) 
adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang 
berkedudukan di Kota Bandung. Nama ITB 
diresmikan pada tanggal 2 Maret 1959. Sejak 
tanggal 14 Oktober 2013 ITB menjadi Pergu-
ruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) 
yang memiliki otonomi pengelolaan dalam 
akademik dan non-akademik.[9] ITB telah me-
miliki 20 program studi yang terakreditasi se-
cara internasional (sembilan di antaranya dari 
ABET). Kampus utama ITB saat ini merupakan 
lokasi dari sekolah tinggi teknik pertama di 
Indonesia[note 4] sekaligus lembaga pendidikan 
tinggi pertama di Hindia-Belanda. 

5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 
Surabaya

Institut Teknologi Sepuluh Nopem-
ber (disingkat ITS) adalah perguruan tinggi 
negeri yang terletak di Surabaya. ITS awal-
nya didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi 
Teknik (YPTT) yang diketuai oleh dr. Angka 
Nitisastro pada tanggal 10 November 1957. 
Sampai tahun 2003, ITS memiliki 5 Fakultas 
dengan 4 Program Doktoral, 12 Program 
Magister, 22 jurusan/program studi tingkat 
sarjana (10 jurusan diantaranya juga meny-
elenggarakan program ekstensi S-1 atau lin-
tas jalur), 6 Program Studi D-3 (5 program 
diantaranya juga menyelenggarakan program 
ekstensi D-3), 2 Program Studi D-4 dan 2 Po-
liteknik dengan 8 Program Studi (seluruhnya 
juga menyelenggarakan program ekstensi). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/2_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1959
https://en.wikipedia.org/wiki/ABET
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampus_ITB_Ganesha
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya


145

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

144

6. Universitas Airlangga, Surabaya

Universitas Airlangga (disingkat Un-
air) adalah sebuah perguruan tinggi negeri 
yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Univer-
sitas ini didirikan tanggal 10 November 1954 
bertepatan dengan hari pahlawan yang ke-9. 
Berdirinya Universitas Airlangga memiliki se-
jarah yang cukup panjang. Sebelum Unair res-
mi didirikan, pada tanggal 9 dan 11 Oktober 
1847, disampaikan usul kepada Pemerintah 
Kolonial Belanda untuk mendidik pemuda-
pemuda Jawa yang berbakat menjadi ahli-ah-
li praktek kesehatan. Pada tanggal 2 Januari 
1849, melalui Keputusan Pemerintah No. 22, 
didirikan NIAS (Nederlandsch Indische Artsen 
School) sebagai tempat pendidikan dokter di 
Surabaya. Sumber daya manusia di Universitas 
Airlangga terdiri dari staf akademik dan staf 
kependidikan. Staf akademik terdiri atas staf 
akademik tetap sebanyak 1642 orang dengan 

rincian 1534 orang yang berstatus Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan yang berstatus Pegawai 
UA-BHMN berjumlah 108 orang. Staf akademik 
tidak tetap atau dosen luar biasa sebanyak 565 
orang.

Rekapitulasi jumlah staf akademik tetap 
berdasarkan pendidikan adalah sebagai beri-
kut :

•	 Staf akademik dengan jenjang pendidi-
kan Sarjana (S1) sebanyak 347 orang

•	 Staf akademik dengan jenjang pendidi-
kan Magister (S2) & Spesialis 1 (Sp 1) 
sebanyak 885 orang

•	 Staf akademik dengan jenjang pendi-
dikan Doktor (S3) sebanyak 410 orang 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/10_November
https://id.wikipedia.org/wiki/1954
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7. Universitas Brawijaya, Malang

Universitas Brawijaya (biasa disingkat 
UNBRA, UNIBRAW atau singkatan resmi UB) 
merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri 
di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di 
Kota Malang melalui Ketetapan Menteri Pendi-
dikan dan Ilmu Pengetahuan No. 1 tanggal 5 Jan-
uari 1963, kemudian disahkan oleh Keputusan 
Presiden no. 196 tahun 1963 yang kemudian 
tanggal 5 Januari ditetapkan sebagai hari lahir 
Universitas Brawijaya. Jumlah mahasiswa saat 
ini lebih dari 55 ribu orang dari berbagai stra-
ta mulai program Diploma, program Sarjana, 
program Magister, dan program Doktor selain 
program Spesialis tersebar dalam 15 Fakultas 
dan 2 Program pendidikan setara fakultas. 
 
 

8. Universitas Diponegoro, Semarang

Undip, adalah sebuah Perguruan Tinggi 
terbaik di Indonesia yang berlokasi di Sema-
rang, Jawa Tengah, Indonesia yang didirikan 
pada tahun 1956 sebagai Perguruan Tinggi 
Swasta dan baru mendapat status sebagai Per-
guruan Tinggi Negeri pada tahun 1961. Sejak 
awal berdiri hingga sekarang, Universitas Di-
ponegoro telah memiliki 11 Fakultas dan satu 
program pasca sarjana, dengan rincian 21 Pro-
gram Studi Diploma III (D3), 49 Program Studi 
Sarjana (S1), 35 Program Studi Magister (S2), 
18 Program Pendidikan Dokter Spesialis, 3 
Program Profesi dan 13 Program Studi Doktor 
(S3).

9. Universitas Gadjah Mada

UGM, merupakan universitas negeri di 
Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/1963
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/5_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/5_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Diploma
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana
https://id.wikipedia.org/wiki/Magister
https://id.wikipedia.org/wiki/Doktor
https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_spesialis
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/1956
https://id.wikipedia.org/wiki/1961
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Republik Indonesia pada tanggal 19 Desem-
ber 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Ten-
tang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi 
Universiteit tanggal 16 Desember 1949. ada 
saat didirikan, Universitas Gadjah Mada hanya 
memiliki enam fakultas, sekarang memiliki 18 
Fakultas dan dua Sekolah yaitu Sekolah Vokasi 
dan Sekolah Pascasarjana (dahulu bernama 
Program Pascasarjana), dan lebih dari 100 
Program Studi untuk S-2,S-3, dan Spesialis. 
Universitas Gadjah Mada berlokasi di Kampus 
Bulaksumur Yogyakarta. 

10. Universitas Andalas

Universitas Andalas (biasa disingkat 
dengan Unand) adalah salah satu perguruan 
tinggi negeri Indonesia yang terletak di Kota 
Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Univer-
sitas ini merupakan universitas tertua di luar 

Pulau Jawa yang dibuka secara resmi pada 
tanggal 23 Desember 1955 oleh Wakil Pres-
iden Mohammad Hatta. Sejak awal berdirinya 
hingga sekarang ini, Universitas Andalas total 
telah memiliki lima belas (15) fakultas, dan 
satu program pascasarjana, dengan rincian 44 
program studi sarjana, 38 program studi ma-
gister (S2), 8 program studi doktor (S3), 12 
program pendidikan dokter spesialis, 5 Profesi 
dan 4 program studi D3.

11. Universitas Hasanuddin, Makassar

Universitas Hasanuddin, disingkat 
Unhas, adalah perguruan tinggi negeri di 
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, yang 
berdiri pada 11 Juni 1956. Perguruan tinggi 
ini semula merupakan pengembangan dari 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia keti-
ka Bung Hatta masih menjadi Wakil Presiden. 
Kampus Unhas semula dibangun di Baraya 

https://id.wikipedia.org/wiki/19_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/19_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1949
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulaksumur&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas
https://id.wikipedia.org/wiki/Pascasarjana
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/11_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/1956
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bung_Hatta
https://id.wikipedia.org/wiki/Baraya,_Bontoala,_Makassar
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atau Kampus Baraya. Universitas Hasanuddin 
memiliki 14 fakultas. 

12. Universitas Indonesia, Jakarta

Universitas Indonesia, biasa disingkat 
sebagai UI, adalah sebuah perguruan tinggi di 
Indonesia. Kampus utamanya terletak di ba-
gian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di per-
batasan antara Depok dengan wilayah Jakarta 
Selatan, dan kampus utama lainnya terdapat 
di daerah Salemba di Jakarta Pusat. Pada ta-
hun 1924 pemerintah kolonial mendirikan 
RHS (Rechtshoogeschool te Batavia - Sekolah 
Tinggi Hukum di Jakarta) yang bertujuan un-
tuk memenuhi tenaga administrasi sipil ren-
dahan. RHS inilah yang menjadi cikal-bakal 
Fakultas Hukum UI. Pada tahun 1927 men-
gubah status dan nama STOVIA menjadi GHS 
(Geneeskundige Hogeschool). Gedung pendidi-
kan dan pelatihan kedokteran yang digunakan 

GHS menjadi gedung Fakultas Kedokteran UI 
saat ini. 

Banyak alumni GHS yang kemudian ber-
peran besar dalam pendirian Universitas Indo-
nesia.

13. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta

Nama UIN Sunan Kalijaga diambil dari 
salah satu kelompok penyebar agama Islam di 
Jawa, Walisongo yaitu Sunan Kalijaga. Kampus 
UIN Sunan Kalijaga berlokasi di dekat perba-
tasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupat-
en Sleman, tepatnya di Jalan Marsda Adisucipto 
no. 1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
memiliki 8 fakultas, yaitu : fakultas adab dan 
ilmu budaya, fakultas dakwah dan komunikasi, 
fakultas syariah dan hukum, fakultas tarbiyah 
dan ilmu keguruan, fakultas ushuludin dan 
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pemikiran islam, fakultas sains dan teknolo-
gi, fakultas sosial dan ilmu humaniora, dan 
fakultas ekonomi dan bisnis islam.

14. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah, Jakarta

Pada 1 Juni 2007, UIN Syarif Hidayatul-
lah Jakarta merayakan golden anniversary. 
Selama setengah abad, UIN Syarif Hidayatul-
lah Jakarta telah menjalankan mandatnya seb-
agai institusi pembelajaran dan transmisi ilmu 
pengetahuan, institusi riset yang mendukung 
proses pembangunan bangsa, dan sebagai in-
stitusi pengabdian masyarakat yang menyum-
bangkan program-program peningkatan ke-
sejahteraan sosial. Selama setengah abad itu 
pula, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah 
melewati beberapa periode sejarah sehingga 
sekarang ini telah menjadi salah satu universi-
tas Islam terkemuka di Indonesia. Sampai den-

gan 1948, UII memiliki empat fakultas, yaitu: 
Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas 
Ekonomi, Fakultas Pendidikan, 

15. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim, Malang

Penamaan UIN Malang dengan Mau-
lana Malik Ibrahim diambil dari nama salah 
seorang Walisongo yang dikenal sebagai Su-
nan Gresik, tokoh penyebar agama Islam di 
Jawa. Sebagai bentuk reintegrasi ilmu, UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan 
nama-nama fakultas sebagai berikut: Fakultas 
Humaniora dan Budaya, Fakultas Ekonomi, 
Fakultas Psikologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Fakultas Syari’ah, Fakultas Sains 
dan Teknologi. Dengan performansi fisik yang 
megah dan modern dan tekad, semangat serta 
komitmen yang kuat dari seluruh anggota si-
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vitas akademika seraya memohon ridha dan 
petunjuk Allah swt, Universitas ini bercita-cita 
menjadi center of excellence dan center of Is-
lamic civilization sekaligus mengimplementa-
sikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semes-
ta alam.

16. Universitas Padjajaran

Universitas Padjadjaran memiliki dua 
kampus utama, yaitu Kampus Iwa Koesoema-
soemantri di Dipati Ukur, Bandung dan Kam-
pus Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selain 
dua kampus tersebut, terdapat pula beberapa 
kampus yang tersebar di beberapa lokasi di 
area Kota Bandung antara lain Sekeloa, Singa-
perbangsa, Dago 4, Simpang Dago, Dago Atas, 
Dago Pojok, Banda, Cimadiri, Cisangkuy, Eik-
man, Pasirkaliki, Teuku Umar, dan beberapa 
tempat lainnya yang dimanfaatkan oleh beber-
apa unit di Unpad. Setelah melalui serangkaian 
proses, pada tanggal 11 September 1957 Uni-

versitas Padjadjaran secara resmi didirikan 
melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 
1957, dan diresmikan oleh Presiden Soekarno 
pada tanggal 24 September 1957. UNPAD me-
miliki 16 fakultas antara lain :

 fakultas hukum, ekonomi dan bisnis, so-
sial politik, pertanian, keperawatan, kedokter-
an, kedokteran gigi, perikanan dan kelautan, 
ilmu budaya, teknologi industri, matematika 
dan IPA, teknologi pertanian, farmasi, psikolo-
gi, ilmu komunikasi, teknik geologi, statistika, 
teknik elektro, peternakan, dan sekolah pas-
casarjana.

17. Universitas Negeri Surakarta/ Universi-
tas Sebelas Maret

Universitas Sebelas Maret adalah 
salah satu universitas negeri di Indonesia yang 
berada di Kota Surakarta. Universitas yang giat 
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membangun ini, menyediakan berbagai paket 
pendidikan diploma, sarjana, pascasarjana, 
dan doktoral. Universitas Sebelas Maret berdi-
ri sejak 11 Maret 1976, yang awalnya meru-
pakan gabungan dari 5 perguruan tinggi yang 
ada di Surakarta. 5 perguruan tinggi tersebut: 
Institut Pelatihan dan Pendidikan Guru Sura-
karta, Sekolah Menengah Olahraga Surakarta, 
Akademi Administrasi Bisnis Surakarta, Uni-
versitas Gabungan Surakarta (universitas ini 
adalah gabungan dari beberapa universitas di 
Surakarta termasuk Universitas Islam Indone-
sia Surakarta) dan Fakultas Obat-obatan De-
partemen Pertahanan dan Keamanan Pengem-
bangan Pendidikan Tinggi Nasional Surakarta. 

18. Universitas Pendidikan Indonesia

Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI) adalah sebuah perguruan tinggi negeri 
yang kampus utamanya berkedudukan di Kota 

Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sejak tahun 
2012, UPI berstatus sebagai perguruan tinggi 
yang diselenggarakan pemerintah (PTP). Uni-
versitas Pendidikan Indonesia didirikan 
pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung, dir-
esmikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran 
Mr. Muhammad Yamin. Semula bernama Pergu-
ruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), didirikan 
dengan latar belakang sejarah pertumbuhan 
bangsa, yang menyadari bahwa upaya men-
didik dan mencerdaskan bangsa merupakan 
bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. 
Pada mulanya PTPG dipimpin oleh seorang 
Dekan yang membawahi beberapa jurusan 
dan atau balai, yakni: Ilmu Pendidikan, Ilmu 
Pendidikan Jasmani, Bahasa dan Kesusastraan 
Indonesia, Bahasa dan Kesusastraan Inggris, 
Sejarah Budaya, Pasti Alam, Ekonomi dan Hu-
kum Negara; dan Balai Penelitian Pendidikan. 
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19. Universitas Negeri Jakarta

Universitas Negeri Jakarta adalah per-
guruan tinggi negeri yang terdapat di kota Ja-
karta, Indonesia yang didirikan pada tahun 
1964. IKIP Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 
1999 berubah menjadi Universitas Negeri Ja-
karta (UNJ) berdasarkan Keppres 093/1999 
tanggal 4 Agustus 1999, dan peresmiannya 
dilaksanakan oleh Presiden Republik Indo-
nesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana 
Negara. Program studi di Universitas Negeri 
Jakarta antara lain: fakultas ilmu pendidikan, 
matematika dan IPA, teknik, ilmu sosial, baha-
sa dan seni, ilmu keolahragaan, ekonomi, dan 
program pascasarjana.

20. Universitas Negeri Yogyakarta

Biasa disingkat UNY, merupakan salah 
satu perguruan tinggi negeri yang terletak di 
Yogyakarta, Indonesia. Sebelumnya Universi-

tas Negeri Yogyakarta bernama Institut Ke-
guruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta 
(IKIP Yogyakarta). Sejarah UNY tidak lepas 
dari perkembangan IKIP Yogyakarta dan UGM. 
Berdasarkan PP 37/1950, pada 23 Januari 
1951, UGM. Dalam perkembangan UGM, ada 
beberapa fakultas yang menjadi cikal bakal 
lahirnya IKIP Yogyakarta, seperti Fakultas 
Pendidik (FIP), Fakultas Pendidikan Jasmani 
(FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendi-
dikan (FKIP). Berdasarkan SK Mentri PDK 92, 
1962 berdiri Institut Pendidikan Guru (IPG). 
Sementara itu, IPG dan FKIP adalah bidang 
pendidikan. Dari situ keluar Keputusan Pres-
iden RI No.1, 1963 pada 3 Januari 1963 yang 
memutuskan penyatuan FKIP dan IPG men-
jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP). Pelaksanaan Keppres ini menetapkan 
berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP 
Yogyakarta, dan IKIP Malang yang resminya 
berdiri pada 1 Mei 1963.
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Sedangkan daftar universitas di luar neg-
eri yang bekerjasama dalam program bea-
siswa LPDP antara lain:

1. Australia

a. Australian National University

Universitas Nasional Australia (The 
Australian National University; disingkat ANU) 
adalah sebuah universitas yang terletak di Can-
berra, ibu kota Australia. Universitas ini memi-
liki tujuh fakultas utama dan beberapa institut 
yang lain. Dianggap sebagai salah satu univer-
sitas terbaik di dunia, ANU diberi peringkat ke-
23 dari 200 universitas terbaik di dunia oleh 
Times Higher Education Supplement. Pertama 
kali didirikan pada tahun 1946 oleh Parlemen 
Australia. Awalnya universitas ini hanya dibu-
ka untuk mereka yang ingin melanjutkan jen-
jang pendidikan S2. Barulah pada tahun 1960 

universitas ini melakukan pengembangan se-
cara fisik dan membuka pendaftaran untuk 
jenjang pendidikan S1.

b. University of Melbourne

Universitas Melbourne (bahasa Ing-
gris: University of Melbourne), terletak di Mel-
bourne, Victoria (Australia), ialah universitas 
tertua kedua di Australia, dan tertua di Vic-
toria. Universitas ini memiliki hampir 40.000 
mahasiswa, dan didukung oleh hampir 6.000 
staf. Pada tanggal 15 November 2005, Vice-
Chancellor Glyn Davis mengumumkan sebuah 
program perubahan yang dinamai Growing 
Esteem. Di dalam program ini, University of 
Melbourne akan mencoba untuk mengon-
solidasikan ketiga aktivitas utamanya: Riset, 
Pembelajaran, dan pemindahan Pengetahuan 
-untuk menjadi salah satu lembaga terbaik di 
dunia
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c. University of Sydney

University of Sydney (atau Sydney 
University, USyd atau hanya Sydney) adalah 
universitas tertua di Australia. Universitas ini 
didirikan di Sydney tahun 1850. Tahun 2009, 
universitas ini memiliki 47.775 mahasiswa 
yang menjadikannya universitas terbesar 
kedua (setelah Monash University) di Austra-
lia. University of Sydney adalah anggota dari 
Group of Eight Australia, Academic Consor-
tium 21, Association of Pacific Rim Universities 
(APRU) dan Worldwide Universities Network.

d. University of Queensland Australia

University of Queensland Australia 
adalah universitas negeri yang berlokasi di 
negara bagian Queensland, Australia. Univer-
sitas ini didirikan pada tahun 1909 dan men-
jadi yang tertua di Queensland, atau kelima 

tertua di Australia. Universitas Queensland se-
lalu memiliki peringkat di antara tiga lembaga 
pemeringkat perguruan tinggi di dunia (QS 
World University Rankings, Academic Ranking 
of World Universities, dan Times Higher Edu-
cation World University Rankings) dan men-
jadi salah satu universitas terbaik di Australia

e. University of New South Wales

Universitas New South Wales, juga 
dikelan sebagai UNSW atau secara istilah se-
bagai New South, adalah sebuah universitas 
yang terletak di Kensington, pinggiran kota 
Sydney, New South Wales, Australia. UNSW 
didirikan atas persetujuan parlemen New 
South Wales pada tahun 1949. UNSW awalnya 
merupakan bagian dari Sydney Mechanic In-
stitute. Namun pemerintah New South Wales 
yang ingin mendirikan Universitas yang meng-
kaji sains dan teknologi. 
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UNSW lahir setelah memisahkan diri 
dari Sydney Technical College pada tahun 
1949.

f. Monash University

Universitas Monash (Monash Univer-
sity) adalah salah satu universitas terbesar di 
Australia. Kampus utamanya terletak di Clay-
ton, Victoria, Australia.

Universitas ini didirikan pada tahun 
1958 dan mulai menerima mahasiswa-ma-
hasiswi pertamanya pada tahun 1961. Nama 
universitas ini berasal dari nama seorang 
jenderal penting Australia, Sir John Monash. 
Monash University memiliki beberapa 
fakultas diantaranya; art and design, arts, 
business&economics, education, engineering, 
information technology, law, medicine-nurs-
ing-health science, pharmacy, dan science. Se-
lain dari kampus-kampus utama yang disebut 

di atas ini, ada juga institusi milik Universitas 
Monash bernama Monash College. Monash 
College adalah institusi di mana calon maha-
siswa dapat mempersiapkan diri untuk masuk 
kuliah di Universitas Monash (atau pun pergu-
ruan tinggi yang lain). Institusi Monash College 
terdapat di Australia (Clayton, Melbourne), In-
donesia (Jakarta), Sri Lanka (Kolombo), Singa-
pura dan Tiongkok (Guangzhou).

g. University of western Australia

University of Western Sydney, juga 
dikenal dengan sebutan UWS, adalah sebuah 
universitas di Western Sydney, New South 
Wales, Australia, yang masuk dalam 600 uni-
versitas teratas dunia oleh Times Higher Edu-
cation. UWS adalah institusi pendidikan yang 
menyediakan mata kuliah sarjana dan pascasa-
rjana. Banyak peneliti UWS yang memegang 
reputasi secara internasional.[2][3][4] Dalam be-
berapa tahun belakangan, UWS membuka se-
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buah sekolah medis. Bila semua kampus UWS 
digabung, semuanya dapat mencapai 4.050 
hektare. Tahun 2006, universitas ini memiliki 
35.061 mahasiswa dan 1.192 staf akademik 
(penuh waktu), menjadikannya universitas 
terbesar ketiga di Sydney menurut jumlah ma-
hasiswa

h. University of Adelaide

University of Adelaide adalah univer-
sitas negeri di Adelaide, Australia Selatan. 
Didirikan pada tahun 1874, Universitas Ad-
elaide adalah universitas tertua ketiga di Aus-
tralia. Universitas ini memiliki lima kampus di 
seluruh negara bagian: North Terrace; Kolese 
Roseworthy di Roseworthy; Lembaga Waite 
di Urrbrae; Thebarton; dan Pusat Anggur Na-
sional di Adelaide Park Lands. Memiliki kam-
pus keenam, Ngee Ann – Pusat Pendidikan Ad-
elaide (NAAEC), di Singapura

i. Macquarie University

Macquarie University adalah sebuah 
universitas umum dan universitas riset yang 
terletak di Sydney, dengan kampur utamanya 
terletak di Macquarie Park. Didirikan tahun 
1964 oleh Pemerintah New South Wales, Mac-
quarie University adalah universitas ketiga 
yang didirikan di wilayah metropolitan Syd-
ney. Universitas ini terdiri dari empat fakultas 
dengan sekitar 33.000 mahasiswa dan memi-
liki 2.221 (penuh waktu) staf akademik dan 
profesional, menjadikannya universitas terbe-
sar keempat di Sydney.[1] Saat ini, Universitas 
Macquarie menawarkan 87 mata kuliah sar-
jana dan 124 mata kuliah pascasarjana kepada 
mahasiswa.
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j. RMIT University

RMIT University adalah universi-
tas negeri di Australia yang terkenal dengan 
teknologi dan desain. Kampus RMIT terletak di 
Melbourne, Victoria. RMIT didirikan pada ta-
hun 1887 oleh seorang politisi bernama Fran-
cis Ormond. Pada tahun 2015/16 QS World 
University ranking menempatkan RMIT pada 
posisi 273. RMIT juga menempati posisi 20 du-
nia untuk kampus dengan jurusan art&design 
terbaik.

k. Curtin University

Curtin University adalah universitas 
negeri di Australia yang berlokasi di Bentley, 
Perth, Western Australia. Kampus ini dinamai 
sesuai dengan nama perdana mentri australia 
ke 14, John Curtin, dan merupakan universitas 
terbesar di australia barat dengan lebih dari 

50.000 mahasiswa. Kampus ini dianugerahi 
urutan ke 284 oleh QS Stars University pada 
tahun 2014. Pada tahun 2013, Academic Rank-
ing of World Universities (ARWU) juga mema-
sukan Curtis University sebagai top 500 world 
university.

l. University of Wollongong

University of Wollongong terletak di 
Wollongong, 80 kilometer sebelah selatan 
Sydney, Australia. University of Wollongong 
adalah universitas pertama yang mendapat-
kan gelar “Australia’s University of the Year” 
oleh Good Universities Guide selama dua tahun 
berturut-turut (1999-2000 dan 2000-2001). 
Universitas ini mempunyai jumlah mahasiswa 
lebih dari 21.000 orang. Terdapat setidaknya 9 
fakultas diantaranya fakultas seni, bisnis, seni 
kreatif, pendidikan, teknik, ilmu kesehatan, in-
formatika, hukum, dan sains.
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m. University of Newcastle

disebut juga sebagai Newcastle Univer-
sity, adalah universitas negeri yang didirikan 
pada tahun 1965. Kampus utamanya berada di 
Callaghan, daerah perbatasan Newcastle, New 
South Wales. Pada awalnya, universitas ini 
dikenal sebagai universitas yang mendalami 
ilmu medis (medical school), dan menerapkan 
sistem pendidikan problem-based learning, 
sistem yang dimandatkan oleh dewan kesehat-
an australia. Kampus ini juga yang menjadi pi-
onir penyelenggaraan sistem test Undergradu-
ate Medicine and Health Sciences Admission 
Test (UMAT) di awal tahun 1990an.

n. Queensland University of Technology

Queensland University of Technol-
ogy (QUT) terletak Brisbane, Queensland dan 
salah satu universitas terbesar di Australia. 

Kampus utama QUT teletak di Gardens Point 
yang berdekatan dengan Brisbane City Bo-
tanic Gardens dan Parliament House. Univer-
sitas ini juga memiliki beberapa kampus lain 
yang terletak di Kelvin Grove, Carseldine, dan 
Caboolture—semua terletak di negara bagian 
Queensland. Kampus ini berdiri pada tahun 
1849 dan sekarang memiliki 2200 staf aka-
demik dan sekitar 39000 mahasiswa baik S1 
maupun S2.

o. University of Technology Sydney

University of Technology, Sydney 
(UTS), adalah sebuah universitas di Sydney, 
New South Wales, Australia. Universitas ini 
didirikan dalam bentuknya sekarang pada 
1988, meskipun awalnya dapat dilacak hingga 
tahun 1870-an. UTS terkenal karena letaknya 
di pusat kota sebagai satu-satunya universitas 
dengan kampus utama di dalam Sydney. UTS 
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menempati peringkat ke-234 dalam 500 Uni-
versitas Teratas Dunia oleh Times HES (2008) 
dan merupakan satu dari dua anggota Austra-
lian Universities yang diberikan penilaian A1 
di seluruh mata kuliah pada 2007 dan 2008 
oleh Departemen Pendidikan Pemerintah Fed-
eral.

2. Austria

a. Universittat Wien

Universitas Wina (bahasa Jerman: Uni-
versität Wien) adalah universitas yang terletak 
di Wina, Austria. Universitas ini dibuka pada 
tahun 1365 dan merupakan salah satu univer-
sitas tertua di Eropa. Universitas ini memiliki 
63.000 pelajar. Nama tidak resmi universitas 
ini yang populer di kalangan orang Austria 
adalah Hauptuni.

b. Technische Universitat Wien

Vienna University of Technology (Ger-
man: Technische Universität Wien) adalah 
salah satu universitas terbesar di Vienna, ibu-
kota Austria. Universitas ini didirikan pada 
tahun 1815 sebagai “Imperial-Royal Polytech-
nic Institute”, institusi yang dibangun oleh pi-
hak kerajaan. Pada tahun 1872 berganti nama 
menjadi Technische Hochschule (College of 
Technology). Institusi ini telah berubah men-
jadi Technische Universität Wien (TU Wien) se-
jak tahun 1975.

c. Universitat Innsbruck

University of Innsbruck (German: Le-
opold-Franzens-Universität Innsbruck; Latin: 
Universitas Leopoldino Franciscea) adalah uni-
versitas negeri yang berlokasi di Innsbruck, 
ibukota negara bagian Tyrol. Kampus ini didiri-
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kan pada tahun 1669. Sampai saat ini, kampus 
ini memiliki fasilitas pendidikan terbesar di 
Austria dan tanah Bavaria, setelah Vienna Uni-
versity dan University of Graz.

3. Belgia

a. Katholieke Universiteit Leuven

Disebut juga sebagai KU Leuven atau 
University of Leuven, adalah universitas den-
gan bahasa belanda sebagai bahasa pengantar 
untuk beberapa wilayah seperti Leuven, Flan-
ders, Belgium. University of Leuven didirikan 
di kota bersejarah Leuven pada tahun 1425, 
membuatnya menjadi universitas pertama 
di Belgia. Setelah sempat ditutup pada tahun 
1797 ketika perang Napoleon, kampus ini kem-
bali dibuka pada 1834. Pada tahun 2015-2016 
KU Leuven menduduki peringkat ke 35 duni 
menurut Times Higher Education, peringkat 82 

dunia menurut QS World University Rankings 
dan peringkat 90 menurut Academic Ranking 
of World Universities.

b. Universite Catholique de Louvain

Université catholique de Louvain 
(UCL, French for Catholic University of Lou-
vain, but usually not translated into English) 
adalah universitas berbahasa Prancis terbesar 
di Belgia. Kampus ini berlokasi di Louvain-la-
Neuve. Pada tahun 1968 universitas katolik 
Leuven terbagi menjadi 2, kampus yang berba-
hasa belanda, dan berbahasa perancis. Katho-
lieke Universiteit Leuven, bertempat di Leuven, 
dan kampus yang berbahasa perancis menjadi 
Université catholique de Louvain, yang men-
empati Louvain-la-Neuve di wilayah Wallonia, 
20 km sebelah selatan Brussels.
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c. University of Ghent

Didirikan pada tahun 1817 oleh King 
William I dari belanda Netherlands. Ghent 
University (Dutch: Universiteit Gent, abbre-
viated as UGent) adalah universitas riset yang 
berlokasi di Ghent, Belgia. Setelah revolusi 
Belgia pada tahun 1830, universitas ini ditata 
kembali administrasinya. Pada tahun 1930, 
kampus ini menjadi universitas berbahasa be-
landa yang berlokasi di French-Belgium (ba-
gian negara belgia yang berbahasa perancis).

d. Universite Libre de Bruxelles

Universite Libre de Bruxelles (ULB) 
adalah universitas riset berbahasa Perancis 
yang terletak di Brussels, Belgia. Kampus ini 
memiliki sekitar 24,200 mahasiswa, 32% di-
antaranya berasal dari luar negeri, selain itu 
atmosfer kampus ini sangat majemuk. ULB 

memiliki beberapa fakultas diantaranya bio-
engineering, public health, physical education, 
work science, statistic-operational research, 
dan anatomy-astrophysics.

e. vrije Universiteit Brussel

Adalah universitas berbahasa belanda 
yang berlokasi di Brusells, Belgia. Kenyataanya, 
Vrije Universiteit Brussel terbentuk karena pe-
misahan dengan Université Libre de Bruxelles 
(ULB) pada tahun 1970. Pada tahun 1834 ahli 
hukum berdarah belgia-swiss Pierre-Théodore 
Verhaegen membangun ULB sebagai universi-
tas yang independen dari pengaruh gereja, di-
mana kegiatan akademik bisa bebas dijalankan 
tanpa pengaruh embel-embel agama. Kampus 
ini memiliki 8 fakultas yang membawa.
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4. Kanada

a. McGill University

McGill University adalah universitas 
berbahasa Inggris di Montreal, Kanada. Kam-
pus ini secara resmi berdiri atas mandat roy-
al charter pada tahun 1821. Universitas ini 
menggunakan nama James McGill, seorang 
pedagang yang tinggal di Montreal, berasal 
dari Skotland, dirinya mendirikan sekolah Mc-
Gill pada tahun 1813. McGill menawarkan leb-
ih dari 300 bidang studi jenjang diploma.

b. University of Toronto

The University of Toronto (U of T, UTo-
ronto, or Toronto) adalah universitas riset 
yang terletak di kota Toronto, Ontario, Kanada. 
Dibangun di lokasi Queen’s Park. Kampus ini 
didirikan atas mandat dari royal charter pada 

tahun 1827 awalnya dengan nama King’s Col-
lege, institusi pendidikan tinggi pertama di Up-
per Canada. Fakultas  Arts and Science adalah 
fakultas utama kampus ini (menawarkan pro-
gram sarjana).

c. University of British Columbia

Kampus ini sering disingkat dengan 
UBC, adalah universitas riset negeri yang be-
rada di British Columbia, Canada. Didirikan 
pada tahun 1908 dengan nama McGill Univer-
sity College of British Columbia, universitas ini 
menjadi independen dan mengganti namanya 
pada tahun 1915. Kampus ini adalah yang ter-
tua di British Columbia dan memiliki lebih dari 
58,000 mahasiswa di kampus yang berlokasi 
di  Vancouver dan Okanagan Valley
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5. Cina

a. Peking University

Peking University (disingkat  PKU), 
adalah universitas riset yang berlokasi di Bei-
jing. PKU adalah universitas modern pertama 
yang didirikan pertama kali dengan nama “Im-
perial University of Peking” pada tahun 1898 
sebagai pengganti dari Imperial Academy. Uni-
versitas ini terdiri dari 30 colleges dan 12 de-
partments, dengan 93 jurusan spesialis untuk 
program sarjana, 199 program spesialis untuk 
Master dan 173 spesialis untuk doktor.

b. Tsinghua University

Tsinghua University (disingkat THU) 
adalah universitas riset yang terletak di Bei-
jing, China. Tsinghua didirikan pada tahun 
1911 pertama kali dengan nama “Tsinghua 

College,” kemudian diganti namanya menjadi 
“Tsinghua School” pada tahun 1912 dan kemu-
dian menjadi “National Tsinghua University” 
pada tahun 1928. Motto kampus ini adalah 
“Self-Discipline and Social Commitment”. Pada 
tahun 2014, Tsinghua University memiliki 19 
sekolah dan 55 departemen yang mempelajari 
berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti sci-
ence, engineering, arts and literature, social 
sciences, medicine

c. Fudan University

Fudan University, berlokasi di Shang-
hai, China, adalah salah satu kampus pal-
ing prestisius dan selektif di China dan Asia. 
Kampus ini didirikan pada tahun 1905, te-
pat beberapa saat sebelum runtuhnya dinasti 
terakhir China, dinasti Qing. Fudan University 
memiliki 17 full-time schools, 69 departments, 
73 bachelor’s degree programs, 22 disciplines 
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dan 134 sub-disciplines. Selain itu, kampus ini 
juga menyediakan Ph.D. degrees, 201 master’s 
degree programs, dan 6 professional degree 
programs.

6. Denmark

a. University of Copenhagen

The University of Copenhagen (UCPH) 
(Danish: Københavns Universitet) adalah uni-
versitas dan lembaga penelitian tertua di Den-
mark. Didirikan pada tahun 1479, kampus ini 
menjadi universitas kedua tertua di Skandina-
via setelah universitas Uppsala (1477). UCPH 
memiliki 23.473 mahasiswa sarjana, 17.398 
pascasarjana, 2.968 mahasiswa doktoral, dan 
lebih dari 9.000 pegawai. University of Copen-
hagen memiliki 65 fakultas,: Faculty of Health 
and Medical Sciences, Faculty of Humanities, 
Faculty of Law, Faculty of Science, Faculty of 

Social Sciences, Faculty of Theology

b. Aarhus University

Aarhus University (Danish: Aarhus Uni-
versitet, abbreviated AU) adalah universitas 
prestisius yang berlokasi di Aarhus, Denmark. 
Didirikan pada tahun  1928, merupakan uni-
versitas tertua kedua di Denmark dan meru-
pakan yang terbesar, dengan total mahasiswa 
43,600 terhitung 1 January 2012. Pada tahun 
2009, hampir 3000 mahasiswa internasional 
terdaftar dalam perkuliahan full time.

c. Technical University of Denmark

The Technical University of Denmark 
(Danish: Danmarks Tekniske Universitet), 
sering disebut juga DTU, berlokasi di Kongens 
Lyngby, sebelah utara kota Copenhagen, Den-
mark. Didirikan pada tahun 1829 atas inisiatif 
dari Hans Christian Ørsted sebagai politeknik 
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pertama di Denmark. Kampus ini sekarang 
terkenal sebagai kampus teknik terbaik di ka-
wasan Skandinavia.

7. Finlandia

a. University of Helsinki

The University of Helsinki (Finnish: 
Helsingin yliopisto, Swedish: Helsingfors uni-
versitet, Latin: Universitas Helsingiensis, sering 
disingkat UH) adalah universitas yang ber-
lokasi di Helsinki, Finland sejak tahun 1829, 
namun sebelumnya pernah didirikan di kota 
Turku pada tahun 1640 pertama kali dengan 
nama Royal Academy of Turku. Kampus ini 
merupakan yang tertua di Finlandia. setida-
knya 36.500 terdaftar sebagai mahasiswa di 
11 fakultas. Saat berdirinya, kampus ini ter-
diri dari beberapa fakultas diantaranya : Fac-
ulty of Theology (established 1640), Faculty of 

Law (established 1640), Faculty of Medicine 
(established 1640), Faculty of Arts (Faculty of 
Philosophy established 1640), Faculty of Sci-
ence (Faculty of Philosophy established 1640), 
Faculty of Pharmacy (Faculty of Philosophy es-
tablished 1640).

b. University of Turku

The University of Turku (Finnish Turun 
yliopisto, Swedish Åbo universitet), berlokasi di 
kota Turku, daerah Finlandia bagian selatan. 
Kampus ini merupakan yang tertua kedua 
di Finlandia. Kampus ini berdiri pada tahun 
1920. Kampus ini memiliki 7 fakultas dian-
tarnya : faculty of humanity, mathemathic and 
natural science, medicine, law, social science, 
education, dan economics.
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c. Aalto University

Aalto University (Finnish: Aalto-yliopis-
to, Swedish: Aalto-universitetet) adalah univer-
sitas yang terletak di Greater Helsinki, Finland. 
Didirikan pada tahun 2010 berasal dari peng-
gabungan 3 universitas besar di Finlandia : the 
Helsinki University of Technology (established 
1849), the Helsinki School of Economics (es-
tablished 1904), dan the University of Art and 
Design Helsinki (established 1871).

8. Perancis

a. Ecole Normale Superieure

Disebut juga sebagai Normale sup’, ENS 
Ulm, ENS Paris atau ENS) merupakan French 
grande école (pendidikan tinggi perancis). 
Kampus ini awalnya berdiri pada saat revolusi 
perancis. Selain itu, telah banyak ilmuan dan 

filusuf dihasilkan kampus ini. Ada setidaknya 
13 peraih Nobel Prize, 8 diantaranya ilmuan 
fisika.

b. Ecole Polytechnique ParisTech

École polytechnique (disebut juga seb-
agai “ X “) adalah institusi pendidikan tinggi 
perancis yang berlokasi di Palaiseau dekat 
Paris. Polytechnique  ini didirikan pada tahun 
1794 oleh seorang matematikawan Gaspard 
Monge selama masa revolusi perancis, dan 
menjadi akademi militer dibawah rezim Na-
poleon I pada tahun 1804. Sampai sekarang, 
kampus ini masih dibawah pengawasan men-
tri pertahanan perancis. Polytechnique ini 
pada 2010 termasuk dalam ranking 200an du-
nia, dan 15 besar perancis.
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c. Universite Pierre et Marie Curie

Pierre and Marie Curie University 
(French: Université Pierre-et-Marie-Curie; dis-
ingkat UPMC), juga dikenal sebagai University 
of Paris VI, adalah universitas yang didirikan 
pada tahun 1971 setelah pemisahanya dari 
University of Paris (Sorbonne). UPMC memi-
liki kompleks medis dan penelitian terbesar di 
perancis. Universitas ini menduduki peringkat 
35 dunia dan 6 eropa.  The 2013 QS World Uni-
versity Rankings memasukan kampus ini pada 
peringkat 112 dunia dan 3 perancis.

d. Universite Paris-Sorbonne (Paris IV)

Kampus ini didirikan pada 1970 setelah 
pemisahan dirinya dari University of Paris, be-
berapa saat setelah revolusi kebudayaan per-
ancis  May 1968. Universitas ini pertamanya 
terdiri dari 2 fakultas humaniora dan bahasa. 

Universitas ini menduduki peringkat 227 du-
nia pada tahun 2014 menurut QS World Uni-
versity Rankings. Sorbonne memiliki 24,000 
mahasiswa di 20 departemen yang memfokus-
kan pada seni, humaniora, dan bahasa.

9. Jerman

a. Technische Universiteit Munchen

The Technische Universität München 
(TUM) adalah universitas riset yang berloka-
si di Munich, Garching dan Freising-Weihen-
stephan. TUM memiliki akademi dan fakultas 
yang terbagi menjadi 3 kampus di sekitar 
Munich. Kampus utamanya berada di Munich 
tengah, yang merupakan kedudukan fakutlas 
Architecture, Medicine, Electrical Engineering 
and Information Technology, Civil Engineer-
ing, Surveying, Economics, Social, dan Sports 
Sciences. Pada musim dingin 2014, TUM me-

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/French_May
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Munich
https://en.wikipedia.org/wiki/Garching
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https://en.wikipedia.org/wiki/Weihenstephan
https://en.wikipedia.org/wiki/Weihenstephan
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miliki setidaknya 38,000 mahasiswa pada pro-
gram sarjana dan pascasarjana, dimana seban-
yak 7,600 merupakan mahasiswa asing.

b. Freie Universitat Berlin

The Freie Universität Berlin (lit. 
“Free University of Berlin”, sering dising-
kat FU Berlin atau FU) merupakan kampus 
yang berlokasi di Berlin dan merupakan 
salah satu kampus yang terkemuka di Jer-
man. Kampus ini terkenal dengan penelitian 
dalam bidang kemanusiaan dan ilmu sos-
ial. Pada tahun 2013, ada sebanyak 33.000 
pendaftar untuk program sarjana, sedangkan 
hanya tersedia 4,300 kursi tiap tahunya. Den-
gan 12 departemen, kampus ini menawar-
kan perkuliahan dalam berbagai bidang. 
 

c. KIT, Karlsruher Institut fur Technologie

The Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT) adalah salah satu kampus terbesar dan 
bergengsi dalam hal riset dan pendidikan di 
Jerman. KIT didirikan pada tahun  2009. Uni-
versity of Karlsruhe (Universität Karlsruhe), 
didirikan pada tahun 1825 sebagai universitas 
riset yang juga dikenal dengan “Fridericiana”, 
bergabung dengan Karlsruhe Research Cen-
ter Forschungszentrum Karlsruhe. Menurut 
penilaian tahun 2013, QS World University 
Rankings menduduki peringkat ke 116 un-
tuk semua jurusan, dan menempati posisi 33 
untuk disiplin ilmu-ilmu teknik. Kampus ini 
memiliki 11 fakultas: Mathematics, Physics, 
Chemistry and Biology, Humanities and So-
cial sciences, Architecture, Civil engineering, 
Geology, and Ecological Sciences, Mechanical 
Engineering, Chemical and Process Engineer-
ing, Electrical engineering and Information 
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Technology, Computer Science, Economics and 
Management.

d. Technische Universitat Dresden

Technische Universität Dresden (bi-
asanya disingkat TU Dresden or TUD) adalah 
salah satu universitas elit di jerman dan meru-
pakan institusi pendidikan tinggi terbesar 
di kota Dresden dengan jumlah mahasiswa 
37,134 pada tahun 2013. Sejarah universitas 
ini sudah sejak 200 tahun yang lalu yaitu pada 
tahun 1828. Inilah yang membuatnya menjadi 
kampus tertua di jerman.

10. Hong Kong

a. University of Hong Kong

The University of Hong Kong ( sering 
disingkat sebagai HKU) adalah universitas ri-

set yang berlokasi di Pokfulam, Hong Kong. 
Didirikan pada tahun 1911 selama masa ko-
lonial inggris. Penerimaan mahasiswa di HKU 
tergolong kompetitif. Pada tahun 2012, kam-
pus ini menerima lebih dari 70,946 lamaran un-
tuk jenjang sarjana, dimana sebanyak 23,852 
berasal dari luar area yang tidak menerapkan 
kurikulum yang sama dengan Hong Kong. 

b. Hong Kong University of Science and 
Technology

The Hong Kong University of Science 
and Technology (HKUST) adalah universitas 
riset yang berlokasi di Clear Water Bay Pen-
insula, Hong Kong. Berdiri pada tahun 1991, 
adalah universitas termuda di wilayah itu. 
HKUST pernah menduduki peringkat 1 di asia 
menurut survey independen yang dilakukan 
oleh QS University Rankings: Asia selama 3 ta-
hun berturut-turut sejak 2011 to 2013. Kam-

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Science
https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
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pus ini merupakan salah satu yang tercepat 
pertumbuhanya.

c. Hong Kong Polytechnic University

The Hong Kong Polytechnic Univer-
sity (PolyU or HKPU). Kampus ini terletak 
di Hung Hom, Hong Kong. Sejarah kampus ini 
dimulai sejak tahun 1937, dan menjadi bersa-
tatus universitas sejak 1994. PolyU menawar-
kan 220 program sarjana dengan lebih dari  
32,000 setiap tahunya. 

11. India

a. Indian Institute of Technology Delhi 
(IITD) 

Kampus ini adalah universitas riset yang 
terletak di Delhi. Universitas ini telah dideklar-
asikan sebagai Institut Nasional oleh Pemer-

intah India dibawah IIT Act. Iit Delhi adalah 
salah satu dari dua institut pendidikan di India 
yang sudah terdaftar di Quacquarelli Symonds’ 
(QS) daftar dari 200 universitas teratas secara 
global di tahun 2015. IIT Delhi menawarkan 
gelas Sarjana pada 9 bidang yakni Teknik Bio-
kimia dan bio teknologi, Teknik Kimia, Teknik 
Sipil, Ilmu dan Teknik Komputer, Teknik List-
irk, Teknik Fisika, komputer dan Matematika, 
Teknik mesin, Teknik Produksi dan industri, 
teknologi Textil.

The Indian Institute of Technology 
Delhi (abbreviated IIT Delhi or IITD) is a pub-
lic research university located in Delhi, India. It 
was declared to be Institute of National Impor-
tance by Government of India under IIT Act. IIT 
Delhi is one of the two educational institutes 
in India which have been listed in Quacquarelli 
Symonds’(QS) list of top 200 universities glob-
ally in 2015. IIT Delhi offers a Bachelor of Tech-

https://en.wikipedia.org/wiki/Hung_Hom
https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi,_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_National_Importance
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nology in nine areas that include: Biochemical 
Engineering and biotechnology, Chemical En-
gineering, Civil Engineering, Computer Science 
and Engineering, Electrical Engineering, Engi-
neering Physics, Mathematics and Computing, 
Mechanical Engineering, Production and In-
dustrial Engineering, Textile Technology.

b. Indian Institute of Technology Bombay 
(IITB)

The Indian Institute of Technology 
Bombay (abbreviated IITB or IIT Bombay) 
adalah institut teknik yang terletak di Powai, 
Mumbai, India. Dalam ranking Universitas Du-
nia QS tahun 2014, IIT Bombay menjadi uni-
versitas terbaik di india. Ini adalah insitusi 
pendidikan  dari sistem Teknologi tertua kedua 
(setelah Indian Institute of Technology Kharag-
pur), IIT Bombay berdiri pada tahun 1958. IIT 
Bombay  memiliki lulusan yang komprehensif 
yang menawarkan tingkat Dokrot pada bidang 

sains, Teknologi, Teknik dan Matematika. IIT 
Bombay memiliki 14 Jurusan Pendidikan, 6 
Center, 1 Sekolah dan 3 program interdisiplin. 
Lebih dari 53 tahun, sekitar 39.000 teknisi dan 
ilmuwan lulus dari kampus ini. 

c. Indian Institute of Technology Kanpur 
(IITK) 

Kampus ini adalah universitas riset yang 
terletak di Kanpur, Uttar Pradesh. Berdiri sejak 
1959 sebagai Institut Teknologi pertama yang 
dibuat dengan kerjasama dari 9 universitas ri-
set di Amerika sebagai salah satu bagian dari 
Kanpur Indo-American Programme (KIAP). 
Secara internasional, IIT Kanpur menempati 
posisi 272 dalam QS Ranking Universitas Du-
nia pada tahun 2015. IIT Kanpur menawarkan 
4 tahun program teknologi di Teknik Luar An-
gkasa, Ilmu Biologi dan tekni Bio, teknik Kimia, 
Teknik Sipil, Ilmu dan Teknik Komputer, Teknik 
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Listrik, Ilmu dan teknik Material dan Teknik 
Mesin..

12. Irlandia

a. Trinity College of Dublin

Trinity College (Irish: Coláiste na 
Tríonóide), adalah universitas riset yang terle-
tak di kota Dublin, Irlandia. Kampus ini didiri-
kan pada 1592 sebagai induk dari universitas 
modern. Kampus ini meniru universitas  Ox-
ford dan Cambridge. Trinity college terdiri dari 
3 fakultas diantaranya seni, humaniora-ilmu 
sosial, metematika, teknik, dan kesehatan.

b. University College of Dublin

University College Dublin (commonly 
referred to as UCD) (Irish: An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath), adalah universitas terbesar 

yang memiliki 1,480 fakultas dan lebih dari 
32000 mahasiswa. Terletak di ibukota Irland-
ia, kampus ini didirikan pada tahun 1854 den-
gan John Henry Newman sebagai rektor per-
tamanya. Fakultas yang dimiliki College Dublin 
antara lain, pertanian, seni, bisnis&hukum, 
teknik&arsitektur, ilmu kesehatan, dan ilmu 
pengetahuan alam.

c. National University of Ireland, Galway

Disebut juga sebagai NUI Galway (Irish 
OÉ Gaillimh) adalah kampus yang berada di 
kota Galway. Kampus ini juga menduduki per-
ingkat atas top universitas terbaik di dunia. 
Didirikan pada tahun 1845dikenal sebagai 
Queen’s College, Galway.

13. Italy

a. Universita di Bologna (UNIBO)

https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_language
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The University of Bologna (Italian: Uni-
versità di Bologna, UNIBO), didirikan pada ta-
hun 1088, adalah universitas pertama dan ter-
tua di dunia. Pada tahun 2013, kampus yang 
bermoto Alma mater studiorum ini, memiliki 
85,500 mahasiswa yang tersebar di 23 de-
partemen.

b. Politecnico di Milano

The Politecnico di Milano (English: 
Polytechnic University of Milan) adalah kam-
pus teknik terbesar di italia dengan sekitar 
40,000 mahasiswa. Kampus ini menawarkan 
program sarjana, pascasarjana, dan doktoral. 
Didirikan pada tahun 1863, merupakan kam-
pus tertua di Milan. Kampus ini pernah men-
duduki peringkat 11 untuk jurusan desain. 
Salah satu alumninya, Giulio Natta, merupakan 
peraih nobel dalam bidang ilmu kimia pada ta-
hun 1963. 

c. Universita degli Studi di Milano

The University of Milan atau UNIMI 
(Italian: Università degli Studi di Milano) adalah 
institusi pendidikan tinggi yang terletak di Mi-
lan. Kampus ini dianggap sebagai salah satu 
yang terpenting dan terbesar di eropa dengan 
sekitar 60,000 mahasiswa dan dosen tetap se-
banyak 2,000 staff.. Universitas ini memiliki 9 
jurusan dan menawarkan 134 program sarjana 
dan pascasarjana, serta 21 program doktoral.

14. Jepang

a. University of Tokyo

The University of Tokyo (東京大学 
Tōkyō daigaku?), sering disingkat Todai (東大 

https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Alma_mater
https://en.wikipedia.org/wiki/Giulio_Natta
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Tōdai?), adalah universitas riset yang berlokasi 
di Bunkyo, Tokyo, Japan. Kampus ini memiliki 
10 fakultas dengan total mahasiswa sebanyak 
30,000 mahasiswa dengan  2,100 diantaranya 
merupakan mahasiswa asing.

b. Kyoto University

Kyoto University (京都大学 Kyōto 
daigaku?), or Kyodai (京大 Kyōdai) merupak-
an universitas tertua kedua di Jepang, dan 
merupakan salah satu kampus terbaik di asia. 
Kampus ini memiliki 22,000 mahasiswa yang 
terdaftar dalam program sarjana dan pascasa-
rjana.

c. Osaka University

Merupakan kampus yang terletak di 
kota perfektur Osaka dan merupakan univer-
sitas tertua keenam di Jepang. Menurut survey 
QS World University Rankings, kampus ini men-

duduki peringkat 45, naik 4 peringkat diband-
ingkan tahun sebelumnya.

d. Hokkaido University

Hokkaido University meruapakan 
salah satu kampus riset dan pendidikan ter-
baik di Jepang. Kampus ini memiliki bebera-
pa fakultas diantaranya: Letters, Education, 
Law, Economics, Medicine, Health Sciences 
(radiation technology, laboratory technol-
ogy, physical therapy, occupational therapy), 
Nursing, Dental medicine, Engineering, Vet-
erinary medicine, Fisheries sciences, Agri-
culture, Pharmaceutical sciences, Science 
(mathematics,physics, chemistry, biology, bio-
logical chemistry, earth and planetary sciences). 
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15. Korea Selatan

a. Seoul National University

Kampus ini adalah kampus riset yang 
berlokasi di Seoul dan merupakan kampus pal-
ing bergengsi di Korea. Kampus ini didirikan 
pada 1946. Universitas ini memiliki 3 kampus 
diantarnya di Gwanak dan dua lainya berada 
di  Daehangno dan Suwon. Kampus ini memi-
liki lebih dari  17,000 mahasiswa sarjana dan 
11,000 mahasiswa pascasarjana.

b. Korea Advance Institute of Science and 
Technology

Sering disingkat sebagai KAIST. Kampus 
ini didirikan oleh pemerintah Korea pada ta-
hun 1971sebagai kampus yang berorientasi 
pada sains dan teknik. KAIST memiliki setida-
knya 10,200 mahasiswa dengan total anggaran 

dan pendanaan riset sebesar US$765 juta pada 
tahun 2013. KAIST memiliki college seperti 
natural science, liberal arts and convergence 
science, science and bioengineering, business, 
dan engineering.

c. Korea University

Kampus ini juga sering disingkat KU. Didirikan 
pada tahun 1905, menjadikanya sebagai kam-
pus tertua di Korea. Dengan lebih dari 20,000 
mahasiswa sarjana dan  10,000 mahasiswa 
pascasarjana, kampus ini memiliki 56 departe-
men.

16. Malaysia

a. University Malaya (UM)

Merupakan universitas riset yang ber-
lokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Kampus 
ini merupakan yang tertua dan paling diper-

https://en.wikipedia.org/wiki/Gwanak-gu
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hitungkan di Malaysia. Kampus ini didirikan 
pada tahun 1949. Saat ini, kampus ini memiliki 
lebih dari 2,500 mahasiswa. UM memiliki 12 
fakultas, 2 akademik, dan 3 pusat penelitian.

b. International Islamic University (Bidang 
Agama)

Adalah institusi pendidikan tinggi di 
Malaysia yang terletak di Gombak, Selangor. 
Kampus ini didirikan pada 23 Mei 1983 den-
gan memegang nilai agama Islam. Kampus ini 
menawarkan jenjang sarjana, master, dan PhD 
dengan 13 fakultas di dalamnya.

17. Maroko

a. Universite Al Quraouiyine  
(Bidang Agama)

Universitas yang berlokasi di kota Fes 

ini merupakan yang tertua dan mendapat pen-
gakuan dari UNESCO dan  Guinness World Re-
cords. Kampus ini pertama kali didirikan pada 
tahun 859 oleh Fatima al-Fihri dengan konsep 
awal sebagai madrasah (konsep sekolah masa 
awal agama Islam). Mahasiswa mempelajari 
ilmu agama, hukum. Filosofi, matematika, as-
tronomi, dan bahasa.

b. Universitas Mohammed V (Bidang Aga-
ma)

Didirikan pada tahun 1957 dibawah am-
anat kerajaan, kampus ini merupakan univer-
sitas modern pertama di Maroko setelah the 
University of al-Qarawiyyin di Fez. 

18. Mesir

a. Universitas Al-Azhar (Bidang Agama)

https://en.wikipedia.org/wiki/Gombak,_Selangor
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Universitas ini merupakan yang tertua 
dengan konsep agama islam. Didirikan pada 
tahun 970, kampus ini mempelajari tentang Is-
lamic law in detail, along with logic, grammar, 
rhetoric, dan astronomi 

dengan cara menghitung peredaran bu-
lan.

b. Universitas Kairo (Bidang Agama)

Berdiri pada tahun 1908, kampus ini 
menduduki peringkat ke 2 di Mesir menurut 
survey QS ranking pada tahun 2014. Sedang-
kan untuk wilayah Afrika, menduduki pering-
kat 7 

19. Meksiko

a. Universidad Nacional Autonoma de Mex-
ico (UNAM)

Universidad Nacional Autónoma de 
México adalah unuversitas riset terbesar di 
amerika latin yang didirikan pada 22 Septem-
ber 1910 oleh Justo Sierra sebagai institusi 
liberal untuk menyaingi University of Mexico  
yang didirikan pada 21 September 1551 oleh 
Charles V dari tahta suci romawi 

20. Belanda

a. University of Amsterdam

Didirikan pada tahun 1632 universitas 
ini merupakan yang tertua ketiga di belanda. 
Kampus ini merupakan salah satu kampus 
riset terbesar di eropa dengan 31,186 maha-
siswa, 4,794 staff, dan  1,340 mahasiswa PhD. 
Kampus ini telah melahirkan setidaknya 6 per-
aih nobel dan 5 perdana mentri belanda. Pada 
tahun 2014, kampus ini menduduki peringkat 
50 di eropa, dan no 1 di belanda.
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b. Leiden University

Universitas ini didirikan pada tahun 
1575 oleh William van Orange, pemimpin rev-
olusi belanda. Keluarga kerajaan belanda me-
miliki hubungan erat dengan universitas ini. 
Ratu Juliana, Beatrix, dan raja William adalah 
lulusan kampus ini. Leiden University juga 
menduduki peringkat 28 sebagai universitas 
terbaik tingkat dunia. 

c. Delft University of Technology

Dikenal juga sebagai TU Delft, merupak-
an universitas teknik terbesar di belanda den-
gan 8 fakultas dan beberapa pusat penelitian. 
Kampus ini menampung sekitar 19000 maha-
siswa. Didirikan pada tahun 1842 oleh Royal 
Academy, dengan tujuan utama melatih pega-
wai pemerintah.

 d. Wageningen University

dulunya universitas ini merupakan isntitut 
pertanian yang berada di bawah kementrian 
pertanian belanda. Kampus ini menitikber-
atkan pada penelitian ilmiah dan ilmu sosial. 
Kampus Wageningen menawarkan program 
sarjana untuk jurusan Agro Technology, Bi-
ology, Biotechnology, Animal Sciences, Food 
Technology, Molecular Life Sciences dan Plant 
Sciences.

21. New Zeland

a. University of Auckland

The University of Auckland (Māori: 
Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau) ter-
letak di Auckland, New Zealand. Merupakan 
universitas terbesar dan terbaik di negaran-
ya. Menempati posisi 82 dunia menurut  QS 
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World University Rankings pada tahun 2015. 
Berdiri pada tahun 1883, kampus ini memiliki 
8 fakultas yang tersebar di 6 kampus. Selain itu 
juga memiliki lebih dari 40,000 mahasiswa.

b. University of Otago

The University of Otago (Māori: ‘Te 
Whare Wānanga o Otāgo’) terletak di Duned-
in merupakan kampus tertua di New Zealand. 
Kampus ini memiliki lebih dari 21,000 maha-
siswa yang terdaftar selama tahun 2011. Didiri-
kan pada tahun 1869 oleh Thomas Burns, kam-
pus ini memiliki motto “Sapere aude” (“Dare to 
be wise”). Uniknya, mahasiswa kampus tersebut 
menjawabnya dengan motto, “Audeamus” (“let 
us dare”). Universitas ini memiiliki 4 akademi: 
Division of Humanities, Division of Health Sci-
ences, Division of Sciences, School of Business. 
 

c. University of Canterbury

The University of Canterbury (Māori: 
Te Whare Wānanga o Waitaha; postnominal 
abbreviation Cantuar. or Cant. for Cantuarien-
sis, the Latin name for Canterbury) terletak di 
daerah Christchurch, New Zealand merupakan 
universitas kedua tertua. Didirikan pada ta-
hun 1873 oleh beberapa orang professor ber-
nama  Charles Cook (Mathematics, University 
of Melbourne, St John’s College, Cambridge), 
Alexander Bickerton (Chemistry and Physics, 
School of Mining, London), dan John Macmillan 
Brown (University of Glasgow, Balliol College, 
Oxford). Kampus ini menawarkan perkulia-
han dalam bidang Arts, Commerce, Education 
(physical education), Engineering, Fine Arts, 
Forestry, Health Sciences, Law, Music, Social 
Work, Speech and Language Pathology, Sci-
ence, Sports Coaching and Teaching.

https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Otago
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ori_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Dunedin
https://en.wikipedia.org/wiki/Dunedin
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Burns_%28minister%29
https://en.wiktionary.org/wiki/Sapere_aude
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ori_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Cantuar
https://en.wikipedia.org/wiki/Christchurch
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Cook_%28academic%29
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Melbourne
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Melbourne
https://en.wikipedia.org/wiki/St_John%27s_College,_Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_William_Bickerton
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_School_of_Mines
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Macmillan_Brown
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Macmillan_Brown
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Glasgow
https://en.wikipedia.org/wiki/Balliol_College,_Oxford
https://en.wikipedia.org/wiki/Balliol_College,_Oxford
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanities
https://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Commerce
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Ilam_School_of_Fine_Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Forestry
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Work
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Work
https://en.wikipedia.org/wiki/Speech_therapy
https://en.wikipedia.org/wiki/Sports_Coaching
https://en.wikipedia.org/wiki/Teaching
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22. Norwegia

a. University of Oslo

University of Oslo merupakan kampus 
terbesar dan paling bergengsi di Norway. Ber-
tempat di ibukota Norway, Oslo, kampus ini 
menduduki peringkat 58 universitas terbaik 
dunia. Ada setidaknya 27,700 mahasiswa dan 
6,000 pegawai. Kampus ini memiliki bebera-
pa fakultas diantaranya: Theology (Norway’s 
state religion since 1536), Law, Medicine, Hu-
manities, Mathematics, natural sciences, social 
sciences, Dentistry, dan Education. Universitas 
ini didirikan pada tahun 1811 dan merupakan 
percontohan dari University of Copenhagen

b. University of Bergen

Terletak di kota Bergen, Norway. Meski-
pun didirikan pada akhir tahun 1946, kegiatan 

akademik telah berjalan sejak tahun 1825 di 
Museum Bergen. Sampai sekarang, kampus 
ini memiliki sedikitnya 17,000  mahasiswa. 
Seperti kampus lain di Norway, University of 
Bergen tidak memungut biaya kuliah dari ma-
hasiswanya, alias gratis. Pada tahun 2010, uni-
versitas ini menduduki peringkat 135 di dunia 
menurut survey dari Times Higher Education 
World University Rankings

c. Norwegian University of Science and 
Technology

NTNU adalah universitas yang terletak 
di Trondheim, dan merupakan yang terbesar 
kedua di Norwegia. Dari namanya sudah bisa 
dilihat bahwa kampus ini mengusung tang-
gungjawab untuk mengembangkan pendidi-
kan dan teknologi. Dibentuk pada tahun 1996 
dari penggabungan bebrapa universitas di 
Norway seperti : Norwegian Institute of Tech-

https://en.wikipedia.org/wiki/State_religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanities
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanities
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentistry
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Copenhagen
https://en.wikipedia.org/wiki/Bergen,_Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Institute_of_Technology
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nology (NTH), the Norwegian College of Gen-
eral Sciences (AVH), the Museum of Natural 
History and Archaeology (VM), the Faculty of 
Medicine (DMF), the Trondheim Academy of 
Fine Art and the Trondheim Conservatory of 
Music (MiT). 

23 Pakistan

a. International Islamic University, Islam-
abad (Bidang Agama)

Universitas ini merupakan kampus te-
hologi dalam bidang agama Islam yang terle-
tak di kota Islamabad. Kampus ini didirikan 
pada tahun 1980. Pada tahun 2012, tercatat 
menjadi yang terbesar di Pakistan. Univerasi-
tas ini menawarkan program sarjana, pascasa-
rjana, hingga doktor yang mempelajari sains, 
teknik, humaniora, dan seni.

24. Rusia

a. Lomonosov Moscow State University

MSU yang berlokasi di Moskow ini 
didirikan pada January 25, 1755 oleh Mikhail 
Lomonosov. Universitas ini juga mengklaim 
memiliki bangunan tertinggi di dunia. Pada 
september 2009, kampus ini memiliki 39 
fakultas dan 15 pusat penelitian. Terdapat be-
berapa fakultas baru yang ditawarkan seperti 
Faculty of Physics and Chemistry and Higher 
School of Television. Evening classes are con-
ducted by the Faculties of Economics, History, 
Journalism, Philology, Psychology and Sociol-
ogy.

b. Saint-Petersburg State University

Merupakan kampus yang dikelola oleh 
pemerintah federal rusia. Kampus ini meru-

https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Institute_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_College_of_General_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_College_of_General_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/NTNU_Museum_of_Natural_History_and_Archaeology
https://en.wikipedia.org/wiki/NTNU_Museum_of_Natural_History_and_Archaeology
https://en.wikipedia.org/wiki/Trondheim_Academy_of_Fine_Art
https://en.wikipedia.org/wiki/Trondheim_Academy_of_Fine_Art
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Lomonosov
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Lomonosov
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MSU_Faculty_of_Physics_and_Chemistry&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MSU_Higher_School_of_Television&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MSU_Higher_School_of_Television&action=edit&redlink=1
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pakan yang tertua di rusia. Saint Petersburg 
memiliki 24 fakultas dan institut diantaranya 
Faculty of Military Studies, the Academic Gym-
nasium, the Medical College, the College of 
Physical culture and Sports, Economics and 
Technology,  dan the Department of Physical 
Culture and Sports.

25. Arab Saudi

a. King Fahd University of Petroleum & Min-
erals

Bertempat di kota Dhahran, Saudi Ara-
bia. Diantara beberapa universitas di Arab 
Saudi, jurusan sains dan teknik di kampus ini 
adalah yang terkemuka. Kampus yang sering 
disingkat KFUPM ini didirikan pada 23 Sep-
tember 1963 atas amanat kerajaan Saudi den-
gan nama College of Petroleum and Min-
erals, yang mengajarkan pendidikan tinggi 

dalam bidang perminyakan dan sumberdaya 
mineral.

26. Singapura

a. National University of Singapore

NUS adalah salah satu universitas oto-
nom dari 3 kampus terbsar di Singapura. 
Didirikan pada tahun 1905 dan merupakan 
kampus tertua di Singapura. Menurut survey 
tahun 2015 oleh QS World University Rank-
ings, NUS menduduki peringkat 12 dunia. Se-
dangkan peringkatnya di Asia adalah yang no 
1.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dhahran
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
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b. Nanyang Technological University

Biasa disingkat NTU, merupakan univer-
sitas terbsar ke dua di Singapura. NTU didiri-
kan pada tahun 1991, ketika sebelumnya kam-
pus Nanyang Technological Institute (NTI) 
bergabung dengan National Institute of Edu-
cation (NIE). NTU menduduki peringkat 13 
dunia dan peringkat 2 di Asia menurut survey 
2015 QS World University Rankings. 

27. Spanyol

a. Universitat Autonoma de Barcelona

Berlokasi di Cerdanyola del Vallès, dekat 
kota Barcelona. Pada tahun 2012, kampus ini 
memiliki 57 departemen dan untuk ilmu sains 
dan social and human sciences, yang terbagi 
menjadi 13 fakultas.

b. Universitat de Barcelona

Merupakan universitas yang terletak di 
Barcelona dan menawarkan 75 program sarja-
na, 353 pascasarjana, dan 96 program doktor 
dengan mahasiswa lebih dari 63,700. 

Menurut survey QS World University 
Rankings pada tahun 2011, UB merupakan 
yang terbaik di Spanyol.

c. Universitat Autonoma de Madrid

Sering juga disebut sebagai UAM atau 
“la Autónoma”. UAM berdiri pada tahun 1968, 
pada saat Spanyol melaksanakan revolusi pen-
didikan paling ambisius di masanya. Sepan-
jang sejarah, UAM merupakan universitas pal-
ing bergengsi. Kampus ini memiliki beberapa 
fakultas diantaranya : Faculties and superior 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Education
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Education
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerdanyola_del_Vall%C3%A8s
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
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schools: Faculty of Philosophy and Liberal 
Arts, Faculty of Law, Faculty of Economical 
Science and Business Management, Faculty of 
Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Psy-
chology, Engineering School (until 2002 Supe-
rior School of Computer Engineers), Faculty of 
Teacher Training and Education (until 2002 
“Santa Maria” school of teacher training).

28. Swedia

a. Lund University

Terletak di eropa utara, dan merupakan 
salah satu universitas paling bergengsi dan 
tertua di eropa. Kampus ini sering masuk di ja-
jaran top 100 kampus terbaik dunia. Memiliki 
lebih dari 42,000 mahasiswa di 276 program 
studi. Fakta unik dari kampus ini antara lain; 
Hilma Borelius adalah perempuan pertama 
yang meraih gelar doktor pada tahun 1910. 

Sedangkan wanita pertama yang dikukuhkan 
sebagai professor adalah Birgitta Odén (1965).

b. Uppsala University

adalah universitas riset yang berlokasi di Up-
psala dan merupakan kampus tertua di negara 
Nordik. Didirikan pada tahun 1477, kampus 
ini memiliki motto “Gratiae veritas naturae”. 
Ilmu yang diajarkan antara lain: the Faculty 
of Arts*, the Faculty of Social Sciences*, the 
Faculty of Languages*, the Faculty of The-
ology, the Faculty of Law and the Faculty of 
Educational Sciences 

c. KTH, Royal Institute of Technology

The Royal Institute of Technology 
(Swedish: Kungliga Tekniska högskolan, abbre-
viated KTH) terletak di kota Stockholm, Swe-
den. KTH didirikan pada tahun 1827 sebagai 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Birgitta_Od%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_language
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politeknik pertama di Swedia dan merupak-
an yang terbesar di skandinavia. Pada tahun 
2014/2015 kampus ini menduduki peringkat 
110 dunia

29. Swiss

a. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of 
Technology)

Merupakan kampus yang menitikberat-
kan pada ilmu teknik, sains, matematika, dan 
manajemen. Kampus ini sudah melahirkan 
setidaknya 21 pemenang penghargaan nobel, 
seperti salah satunya Albert Einstein yang di-
berikan pada tahun 1921 sebagai penghar-
gaan prestasinya dalam bidang fisika. Selain 
itu juga Neils Bohr yang menerima peng-
hargaan dalam bidang fisika di tahun 1922. 

b. Ecole Polytechnique Federale de Laus-
anne

The École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL, English: Swiss Federal In-
stitute of Technology in Lausanne) meru-
pakan kampus yang terletak di kota Lausanne, 
Switzerland, dan mengkhususkan pada ilmu 
sains dan teknik. Menurut survey tahun  2015 
oleh QS World University Rankings, kampus 
ini menduduki peringkat  31.

c. University of Geneva

The University of Geneva (official name 
in French Université de Genève) adalah uni-
versitas riset yang berlokasi di Geneva, Swit-
zerland. Kampus ini didirikan pada tahun 1559 
oleh John Calvin, sebagai sebuah seminari ke-
agamaan yang berfokus pada pendidikan teo-
logi sampai abad ke 17.

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/French_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Calvin
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30. Taiwan

a. National Taiwan University

Sering disingkat juga sebagai NTU (tai-
wan, bukan singapore), adalah kampus yang 
terletak di Taipei. Universitas ini memiliki 11 
college, 54 department, 103 institut pascasar-
jana, dan 4 pusat penelitian. Pada tahun 2010, 
terdapat setidaknya 17,514 mahasiswa sarjana 
dan  15,824 pascasarjana. Kampus ini didiri-
kan pada tahun  1928 selama masa kolonial 
Jepang. Menurut survey QS World University 
Rankings (2014/15) kampus ini menduduki 
peringkat 76 di dunia .

b. National Tsing Hua University

NTHU berdiri di Beijing setelah partai komu-
nis China menguasai negara pada perang sipil 
di tahun 1956. 

Saat ini, NTHU memiliki 7 colleges, 17 depart-
ment dan 22 sekolah pascasarjana.

c. National Chiao Tung University

NCTU merupakan salah satu universitas 
terkemuka yang berlokasi di Hsinchu, Taiwan. 
NCTU awalnya didirikan di Xujiahui, Shanghai 
pada tahun 1896. NCTU memiliki beberapa 
fakultas diantaranya : College of Engineer-
ing, College of Electrical Engineering, College 
of Management, College of Computer Science, 
College of Science, College of Biological Sci-
ence and Technology, College of Humanities 
and Social Sciences, College of Hakka Studies, 
School of Law.

https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Hsinchu
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://en.wikipedia.org/wiki/Xujiahui
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai
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31. Thailand

a. Chulalongkorn University

Merupakan universitas tertua di Thai-
land yang mengusung pendidikan modern. 
Didirikan pada tahun 1917 oleh King Vajira-
vudh (Rama VI) dan namanya diambil dari 
nama ayahnya, King Chulalongkorn (Rama V). 
Kampus ini memiliki 8 fakultas dan 5 sekolah.

b. Mahidol University

Kampus yang terletak di Bangkok ini 
didirikan pada tahun 1888 sebagai sekolah me-
dis. Pada tahun 1943, kemudian berubah men-
jadi University of Medical Sciences.  Kampus 
ini memiliki 2 fakultas kesehatan, 2 sekolah 
tinggi kesehatan, 4 rumah sakit akademik, dan 
sudah meluluskan setidaknya 1000 dokter.

32. Turki

a. Yüzüncü Yil Universitesi (Bidang Agama)

Yüzüncü Yıl University didirikan pada 20 
Juli 1982, oleh amanat keputusan hukum no-
mor 41. Fakultas ini memiliki : Maritime Facul-
ty, Faculty of Dentistry, Faculty of Letters, Fac-
ulty of Pharmacy, Faculty of Education, Erciş 
Faculty of Management, Faculty of Sciences, 
Faculty of Fine Arts, Faculty of Economics and 
Administrative Sciences, Faculty of Divinity, 
Faculty of Engineering and Architecture, Fac-
ulty of Fisheries, Faculty of Medicine, Faculty 
of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture

b. Istanbul Ayden University (Bidang Aga-
ma)

Istanbul Aydın University (Turkish: 
İstanbul Aydın Üniversitesi) merupakan univer-

https://en.wikipedia.org/wiki/Vajiravudh
https://en.wikipedia.org/wiki/Vajiravudh
https://en.wikipedia.org/wiki/Chulalongkorn
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_language
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sitas swasta yang didirikan pada 18 Mei 2007 
di Istanbul, Turkey. Kampus ini memiliki be-
berapa fakultas diantarnya : Faculty of Art and 
Sciences, Faculty of Communications, Faculty 
of Dentistry, Faculty of Economics and Admin-
istrative Sciences, Faculty of Education, Fac-
ulty of Engineering – Architecture, Faculty of 
Fine Arts, Faculty of Law.

33. Britania Raya

a. University of Cambridge

The University of Cambridge  (dis-
ingkat Cantab atau Cambridge University) 
adalah universitas riset yang didirikan pada 
tahun 1209, dan merupakan kampus tertua 
yang masih bertahan sampai sekarang.

b. University College London

University College London dianggap se-
bagai salah satu universitas paling bergengsi 
di dunia dan merupakan lembaga pendidikan 
tinggi terbesar di area London dan institusi 
pascasarjana terbesar di Inggris. Didirikan 
pada tahun 1826 sebagai ‘Universitas London’ , 
UCL adalah lembaga universitas pertama yang 
didirikan di London dan sekuler pertama di In-
ggris, menerima mahasiswa terlepas dari aga-
ma mereka, dan menerima perempuan atas 
dasar kesetaraan dengan laki-laki

c. University of Oxford

Merupakan salah satu kampus tertua di 
England, universitas ini didirikan pada 1096 
dan merupakan salah satu kampus tertua yang 
masih bertahan sampai sekarang.

https://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
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34. Amerika Serikat

- Massachusetts Institute of Technology

The Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) adalah universitas swasta yang 
terletak di Cambridge. Didirikan pada tahun 
1861 atas respon dari meggeliatnya aktifitas 
industri di amerika. MIT mengadopsi model 
politeknik eropa dan menekankan pada penel-
itian laboratorium. Pada tahun 1999 Bill Gates 
menghibahkan US$20 untuk membangun 
laboratorium komputer yang dinamai dengan 
“William H. Gates Building”, bangunan ini dide-
sain oleh Frank O. Gehry.

- Harvard University

Harvard University adalah universitas 
riset swasta yang didirikan pada tahun 1636. 
Kampus ini juga merupakan salah satu yang 

bergengsi di US dan dunia. Didirikan dengan 
menggunakan nama John Harvard (dermawan 
yang pertama kali mendanai), Harvard meru-
pakan institusi pendidikan tinggi tertua di US 
yang menawarkan 46 program sarjana, 134 
pascasarjana, dan  32 program profesi. Pada 
tahun akademik 2008–2009  Harvard mem-
berikan 1,664 gelar sarjana, 400 master’s de-
grees, 512 doctoral degrees, and 4,460 profes-
sional degrees

- Yale University

Yale University didirikan pada tahun 
1701 di Saybrook Colony. Merupakan univer-
sitas tertua di US. Pada tahun 1718, kampus 
ini diberi nama Yale College sebagai peng-
hormatan terhadap Elihu Yale, gubernur ing-
gris. Pada tahun 2015/16 QS World University 
Rankings menempatkan universitas ini pada 
peringkat ke 15.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Harvard_%28clergyman%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Saybrook_Colony
https://en.wikipedia.org/wiki/Elihu_Yale
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
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- University of Chicago

The University of Chicago (U of C, 
Chicago, or UChicago) merupakan universi-
tas swasta yang terletak di Chicago, Illinois. 
Didirikan pada tahun 1890, the University of 
Chicago terdiri dari beberapa college, program 
sarjana, pascasarjana, interdisipliner, dan be-
berapa sekolah profesi.

Dibawah ini daftar perguruan tinggi untuk tu-
juan spesialis kedokteran

1. Universitas Indonesia (UI), Jakarta

Universitas Indonesia, biasa disingkat 
sebagai UI, adalah sebuah perguruan tinggi di 
Indonesia. Kampus utamanya terletak di ba-
gian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di per-
batasan antara Depok dengan wilayah Jakarta 
Selatan, dan kampus utama lainnya terdapat 

di daerah Salemba di Jakarta Pusat. UI secara 
resmi memulai kegiatannya pada 2 Februari 
1950 dengan presiden (saat ini disebut rektor) 
pertamanya Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjok-
roadisoerio. Kantor Presiden Universiteit In-
donesia mula-mula berkedudukan di Jakarta, 
tepatnya di gedung Fakultas Kedokteran di Jl 
Salemba Raya no. 6, kemudian dipindahkan ke 
salah satu bangunan bekas pabrik madat di Jl. 
Samlemba Raya no. 4, Jakarta. Tanggal 2 Feb-
ruari 1950 kemudian dijadikan hari kelahiran 
Universitas Indonesia.

2  Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogya-
karta

UGM, merupakan universitas negeri di 
Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia pada tanggal 19 Desem-
ber 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Ten-

https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://en.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Salemba
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Pusat
https://id.wikipedia.org/wiki/2_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/1950
https://id.wikipedia.org/wiki/Soerachman_Tjokroadisoerjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Soerachman_Tjokroadisoerjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/19_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/19_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1949
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tang Penggabungan Perguruan Tinggi Men-
jadi Universiteit tanggal 16 Desember 1949.
[1] Kampus UGM yang terletak di Yogyakarta 
tersebut merupakan universitas pertama yang 
didirikan oleh Pemerintah Republik Indone-
sia setelah Indonesia merdeka.

3  Universitas Padjadjaran (UNPAD), Band-
ung

Universitas Padjadjaran (disingkat 
Unpad) adalah sebuah perguruan tinggi neg-
eri di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Univer-
sitas Padjadjaran memiliki dua kampus uta-
ma, yaitu Kampus Iwa Koesoemasoemantri di 
Dipati Ukur, Bandung dan Kampus Jatinangor, 
Kabupaten Sumedang. Setelah melalui serang-
kaian proses, pada tanggal 11 September 1957 
Universitas Padjadjaran secara resmi didiri-
kan melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Ta-
hun 1957, 

dan diresmikan oleh Presiden Soekarno 
pada tanggal 24 September 1957.

4  Universitas Airlangga, Surabaya

Universitas Airlangga (disingkat Un-
air) adalah sebuah perguruan tinggi negeri 
yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Univer-
sitas ini didirikan tanggal 10 November 1954 
bertepatan dengan hari pahlawan yang ke-9. 
Pada tahun 2009, terdapat 24.143 mahasiswa 
yang terdaftar di Unair

5  Universitas Diponegoro (UNDIP), Sema-
rang

Kampus ini adalah sebuah Perguruan 
Tinggi terbaik di Indonesia yang berlokasi di 
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang didiri-
kan pada tahun 1956 sebagai Perguruan Tinggi 
Swasta dan baru mendapat status sebagai Per-

https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jatinangor
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumedang
https://id.wikipedia.org/wiki/1957
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Soekarno
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/10_November
https://id.wikipedia.org/wiki/1954
https://id.wikipedia.org/wiki/Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/1956
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guruan Tinggi Negeri pada tahun 1961. Kata 
Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasi-
onal yang merupakan seorang pangeran pen-
gobar semangat kemerdekaan dari tindakan 
kolonialisme Belanda di awal abad ke-18.

6  Universitas Brawijaya, Malang

Universitas Brawijaya (biasa disingkat 
UNBRA, UNIBRAW atau singkatan resmi UB) 
merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri 
di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di 
Kota Malang melalui Ketetapan Menteri Pen-
didikan dan Ilmu Pengetahuan No. 1 tanggal 5 
Januari 1963, kemudian disahkan oleh Kepu-
tusan Presiden no. 196 tahun 1963 yang ke-
mudian tanggal 5 Januari ditetapkan sebagai 
hari lahir Universitas Brawijaya. Jumlah maha-
siswa saat ini lebih dari 55 ribu orang dari ber-
bagai strata mulai program Diploma, program 
Sarjana, program Magister, dan program Dok-

tor selain program Spesialis tersebar dalam 
15 Fakultas dan 2 Program pendidikan setara 
fakultas.

7  Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makas-
sar

Daftar perguruan tinggi tujuan program Indo-
nesia Presidential Scholarship

1. California Institute of Technology  Pasa-
dena, California, Amerika Serikat

Biasanya dikenal dengan Caltech, adalah 
sebuah universitas swasta yang terbuka untuk 
laki-laki dan perempuan dan terletak di Pasa-
dena, California, di Amerika Serikat. Universi-
tas ini merupakan salah satu universitas pal-
ing terkemuka dalam riset.
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https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-18
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/1963
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/5_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/5_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Diploma
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana
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https://id.wikipedia.org/wiki/Magister
https://id.wikipedia.org/wiki/Doktor
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https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_spesialis
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas
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https://id.wikipedia.org/wiki/California
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Riset
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2. Carnegie Mellon University  Pittsburgh, 
Pennsylvania, Amerika Serikat  

Universitas ini awalnya didirikan den-
gan nama Carnegie Technical Schools oleh 
pengusaha Andrew Carnegie pada tahun 1900. 
Pada tahun 1912, universitas ini berubah nama 
menjadi Carnegie Institute of Technology (CIT). 
Pada tahun 1967, CIT bergabung dengan Mel-
lon Institute of Industrial Research, yang akh-
irnya membentuk Carnegie Mellon University.

Carnegie Mellon memiliki tujuh perguruan in-
dependen, yakni :

- Carnegie Mellon College of Engineering

- Carnegie Mellon College of Fine Arts

- Dietrich College of Humanities and Social Sci-
ences

- Mellon College of Science

- Tepper School of Business

- H. John Heinz III College

- Carnegie Mellon School of Computer Science.

3. Columbia University  New York City, New 
York, Amerika Serikat 

Universitas ini didirikan pada tahun 
1754 dengan nama King’s College. Columbia 
mempunyai tiga fakultas sarjana dan dua belas 
fakultas pasca-sarjana:

Sarjana : Sekolah Tinggi Columbia, 
Sekolah Teknik dan Sains Terapan Yayasan 
Fu, School of General Studies

Pasca-Sarjana : Sekolah Kedokter-
an Gigi, Sekolah Kedokteran dan Bedah, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Andrew_Carnegie
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mellon_Institute_of_Industrial_Research&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mellon_Institute_of_Industrial_Research&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Carnegie_Mellon_College_of_Engineering&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Carnegie_Mellon_College_of_Fine_Arts&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dietrich_College_of_Humanities_and_Social_Sciences&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dietrich_College_of_Humanities_and_Social_Sciences&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mellon_College_of_Science&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tepper_School_of_Business&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinz_College&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Carnegie_Mellon_School_of_Computer_Science&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/1754
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Sekolah Bisnis Columbia, Sekolah Hukum 
Columbia, Sekolah Jurnalisme Columbia, 
Sekolah Kesehatan Masyarakat Mailman, 
Sekolah Pasca-Sarjana Arsitektur, Perenca-
naan dan Pelsetarian, Sekolah Pasca-Sarja-
na Seni dan Sains, School of International 
and Public Affairs.

4. Cornell University  Ithaca, New York, 
Amerika Serikat 

Adalah sebuah universitas riset swasta 
yang terletak di Ithaca, New York, AS. Cornell 
mempunyai dua kampus kedokteran di New 
York City dan di Education City di Doha, Qatar. 

Cornell mempunyai tujuh fakultas un-
tuk tingkat sarjana dan enam fakultas 
pascasarjana dan professional : 

Sarjana:

•	 College of Agriculture and Life Sciences 
(Pertanian dan Ilmu Hayat)

•	 College of Architecture, Art, and Planning 
(Arsitektur, Seni, dan Perencanaan)

•	 College of Arts and Sciences (Seni dan Il-
mu-ilmu Pengetahuan)

•	 College of Engineering (Teknik/Teknolo-
gi)

•	 College of Human Ecology (Ekologi Ma-
nusia)

•	 School of Hotel Administration (Adminis-
trasi Perhotelan)

•	 School of Industrial and Labor Relations

Pascasarjana/Profesional:

https://id.wikipedia.org/wiki/Ithaca
https://id.wikipedia.org/wiki/New_York
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://id.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Education_City&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Doha
https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar
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•	 Cornell University College of Veterinary 
Medicine (Kedokteran Hewan)

•	 Cornell University Graduate School (Pas-
casarjana)

•	 Cornell University Law School (Hukum)

•	 Joan and Sanford I. Weill Medical College 
(Kedokteran, NYC dan Qatar)

•	 S.C. Johnson Graduate School of Manage-
ment (Manajemen)

•	 Weill Cornell Graduate School of Medical 
Sciences (Ilmu-ilmu Kedokteran)

5. Duke University  Durham, Carolina Utara, 
Amerika Serikat

Universitas Duke (bahasa Inggris: 
Duke University) adalah sebuah universitas 
swasta di Amerika Serikat. Universitas ini did-

rikan pada tahun 1838 di Durham, North Caro-
lina dengan nama Brown School. Duke diangap 
sebagai salah satu universitas paling bergengsi 
di dunia, sebagai pemimpin dalam bidang il-
miah, humanitas, hukum, kedokteran, pendi-
dikan, teknik sipil dan bisnis.

6. Georgia Institute of Technology  Atlanta, 
Georgia, Amerika Serikat

7. Harvard University  Cambridge, Massa-
chusetts, Amerika Serikat  

Universitas ini didirikan pada 8 Septem-
ber 1636 dan merupakan perguruan tinggi 
tertua di Amerika Serikat. Awalnya bernama 
New College, dan dinamakan ulang menjadi 
Harvard College pada 13 Maret 1639 untuk 
menghormati penyumbang terbesarnya, John 
Harvard, seorang mantan mahasiswa Univer-
sitas Cambridge.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/1838
https://id.wikipedia.org/wiki/Durham
https://id.wikipedia.org/wiki/North_Carolina
https://id.wikipedia.org/wiki/North_Carolina
https://id.wikipedia.org/wiki/8_September
https://id.wikipedia.org/wiki/8_September
https://id.wikipedia.org/wiki/1636
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/13_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1639
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Harvard&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Harvard&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Cambridge
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Cambridge
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8. Johns Hopkins University  Baltimore, 
Maryland, Amerika Serikat 

Universitas ini didirikan dengan tujuan 
untuk menjadi pusat penelitian.[5] Universitas 
ini didirikan pada tanggal 22 Januari tahun 
1876 dan diberi nama sesuai dengan pender-
manya, John Hopkins. Universitas ini memiliki 
beberapa kampus basis yaitu di Baltimore, 
Maryland. Penelitian yang dilakukan utaman-
ya dalam bidang ilmu pengetahuan, medis, dan 
teknik.[8] Sampai tahun 2009,Universitas John 
Hopkins memenangkan 33 hadiah nobel dari 
orang-orang yang bergabung dalam universi-
tas ini.

9. Massachusetts Institute of Technology  
Cambridge, Massachusetts, Amerika Seri-
kat  

Didirikan tahun 1861 sebagai respon 
atas kemajuan teknologi dan industri di 
Amerika pada saat itu, universitas ini men-
gadopsi universitas riset ala Eropa. Departe-
men dan sekolah yang paling terkenal adalah 
Lincoln Laboratory, Computer Science and 
Artificial Intelligence Laboratory, Media Lab, 
Whitehead Institute dan Sloan School of Man-
agement. 59 dari anggota dari komunitas MIT 
telah memenangkan Penghargaan Nobel.

10. New York University  New York City, New 
York, Amerika Serikat  

Adalah universitas swasta nonsektar-
ian di New York City, Amerika Serikat. Kam-
pus utama NYU terletak di Greenwich Village, 

https://id.wikipedia.org/wiki/John_Hopkins
https://id.wikipedia.org/wiki/Medis
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
https://id.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lincoln_Laboratory&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/MIT_Computer_Science_and_Artificial_Intelligence_Laboratory
https://id.wikipedia.org/wiki/MIT_Computer_Science_and_Artificial_Intelligence_Laboratory
https://id.wikipedia.org/wiki/MIT_Media_Lab
https://id.wikipedia.org/wiki/Whitehead_Institute
https://id.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_School_of_Management
https://id.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_School_of_Management
https://id.wikipedia.org/wiki/Penghargaan_Nobel
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonsektarian&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonsektarian&action=edit&redlink=1
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https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
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Manhattan.

NYU didirikan pada tahun 1831 dan kini me-
miliki peringkat yang sejajar dengan universi-
tas-universitas ternama dunia.

BAB X
ALL ABOUT ESSAY

Panduan Penulisan Essay (Beasiswa Pendi-
dikan Indonesia)

A. Program Magister, Dokter Spesialis dan 
Doktoral 

ESSAY 1: Kontribusiku Bagi Indonesia: kon-
tribusi yang telah, sedang dan akan saya laku-
kan untuk masyarakat / lembaga / instansi / 
profesi komunitas saya yang berjumlah antara 
500-700 kata. Essay ini harus mencakup hal-
hal yang meliputi:

•	 Deskripsikan diri Saudara

•	 Deskripsikan kontribusi yang telah, se-
dang dan akan saudara lakukan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manhattan
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masyarakat/lembaga/instantsi/profesi 
dan komunitas

•	 Deskripsikan mimpi Saudara tentang In-
donesia masa depan

•	 Deskripsikan peran apa yang akan 
Saudara lakukan

•	 Deskripsikan cara Saudara mewujudkan 
mimpi tersebut. 

Dalam menulis essay ini, ada sedikit tips yang 
bisa membuat kamu lebih mudah lagi dalam 
merangkai kata menjadi kalimat.

1. Pastikan kamu mempunyai tujuan yang jelas 
dan kongkrit untuk Indonesia. Jangan sekedar: 
“Saya ingin membangun pendidikan di Kabu-
paten Kulon Progo lebih baik lagi”. “Saya ingin 
menjadi dosen di Universitas Negeri Yogyakarta 

yang berada di Kabupaten Kulon Progo”. “Saya 
ingin ilmu yang saya pelajari nantinya ber-
manfaat untuk kemajuan pendidikan di Kulon 
Progo”. Buat tujuanmu lebih jelas lagi seperti: 
“Saya ingin menjadi dosen bidang Sport Man-
agement yang nantinya saya bisa merumus-
kan dan mengajarkan kepada mahasiswa saya 
bagaimana cara-cara mengadakan event dan 
mengelola event olahraga, yang nantinya bisa 
sebagai ajang pencarian bakat, hiburan, dan 
dilanjutkan ke pembinaan, guna menunjang 
kebutuhan atlet bidang olahraga sepak bola di 
Indonesia.” 

2. Setelah kamu memiliki tujuan, kamu ha-
rus memiliki altar belakang agar kamu punya 
pondasi dan motivasi yang kuat untuk menca-
pai tujuanmu. Dalam menyelesaikan essay ini 
kamu bisa menjawab 2 pertanyaan besar.
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a. Apa yang akan kamu lakukan selama kuliah?

Mengapa mengambil prodi ini? Mata kuliah 
apa saya yang harus kamu ambil? Kegiatan apa 
saya yang akan kamu lakukan?

b. Apa yang akan kamu lakukan paska kuliah?

Kerja dulu di luar negeri untuk nambah pen-
galaman? Jadi pegawai pemerintahan bidang 
tertentu? Merintis bisnis? Segera lanjut S3? 
Kenapa?

Pesan: esai-esai yang kamu tulis akan dibahas 
lagi saat wawancara. Jadi pastikan kamu men-
dalami esaimu sendiri! Jangan sekedar menulis 
agar lolos seleksi LPDP, apalagi minta ditulisin 
atau copas punya orang!

ESSAY 2: Sukses Terbesar dalam Hidupku yang 
juga di kisaran antara 500-700 kata dengan 

hal-hal yang harus dicakup meliputi:

•	 Deskripsikan Sukser Terbesar dalam 
hidup Anda

Banyak pelamar yang bingung ketika dim-
inta untuk menuliskan hal ini. Sukses seperti 
apa sih yang diminta LPDP? Haruskah menang 
lomba tingkat internasional? Jawabannya: 
Bukan seperti itu juga kali. Yang tahu kesuk-
sesanmu hanya KAMU. Jadi tulislah hal yang 
bener-bener membuatmu merasa paling ba-
hagia yang telah kamu capai.

Apapun tema yang kamu pilih, pastikanlah 
bahwa pembaca bisa terinspirasi. Jangan lupa 
untuk menulis dengan alur yang runut. Alur 
yang banyak digunakan biasanya situasi, aksi, 
dan hasil. Jelaskan situasi awalmu, apa yuang 
ingin kamu capai, dan kemudian kamu jelas-
kan apa yang kamu lakukan dan rintangan apa 
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yang kamu hadapi untuk mencapainya. Akhiri 
dengan pencapaianmu tanpa pamer dan ber-
lebihan.

Kalau kamu masih bingung juga, kamu bisa 
menulis hal-hal seperti:

1. Sesuatu yang mengalahkan halangan-
mu

Setiap manusia memiliki kekurangan dan 
kelebihan. Mungkin kamu punya ketaku-
tan. Kamu bisa juga menuliskan ketaku-
tanmu dan keberhasilanmu dalam menga-
lahkan ketakutan itu. Misalnya: “Saya takut 
sekali dengan kedalaman air maka dari 
itu saya takut berenang, tapi alhamdulil-
lah saya sekarang sudha berani berenang”. 
Sebenarnya bukan hanya itu saja, tuliskan 
juga alasan kenapa kamu takut kedalaman, 
mungkin kamu pernah tenggelam, melihat 

orang tenggelam, ada keluarga yang pernah 
tenggelam, dll. Jadikan alasan itu menjadi 
kekuatan, kemudian karena kamu tidak in-
gin tenggelam lagi, tidak ingin takut air dan 
kedalaman, kamu mencoba untuk belajar 
berenang agar kamu bisa menolong orang 
yang tenggelam. Dan sekarang kamu pan-
dai berenang.

2. Berhasil mencapai ambisimu

Setiap orang memiliki ambisi/ cita-cita/ tu-
juan yang benar-benar ingin di capai. Kamu 
bisa juga menuliskan tentang hal ini. Misal-
nya kesuksesan setelah bisa lulus S1 kurang 
dari 4 tahun, berhasil lulus dengan IPK 4.00, 
dll. Tunjukkan seberapa keras usahamu un-
tuk mencapai tujuan.
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3. Mempelajari hal baru

Berhasil mempelajari hal baru adalah hal 
yang istimewa, terlebih lagi kamu tidak 
terlalu menyukai hal baru tersebut. Misal-
nya contoh hal baru di sini: hobi baru yang 
menantang, mempelajari suatu ilmu baru, 
mempelajari kebudayaan baru, dll. Belajar 
sesuatu yang baru dengan sadar adalah ke-
suksesan.

4. Menolong orang lain

Menolong orang lain juga termasuk dalam 
kesuksesan. Kamu bisa menuliskan pengal-
amanmu menolong orang lain, misalnya di 
daerahmu habis terjadi gempa hebat yang 
mengakibatkan ratusan tumah warga lu-
luh lantah. Kemudian kamu berinisiatif un-
tuk menggalang bantuan berupa makanan, 
membangun tenda-tenda darurat dengan 

peralatan yang seadanya. dan mencari bala 
bantuan dari daerah lain. Ingat, kesuksesan 
itu tidak selalu datang tentang dirimu!

B. Program Magister dan Dokter Spesialis 

ESSAY 3 : Rencana Studi dalam 500-700 kata 
yang meliputi:

•	 Deskripsikan rencana perkuliahan dan 
sks per-semester yang akan ditempuh 
hingga selesai studi

•	 Deskripsikan topik apa yang akan Sauda-
ra tulis dalam tesis

•	 Deskripsikan aktivitas di luar perkulia-
han yang akan Saudara lakukan selama 
studi

Untuk tipsnya bisa kamu lihat di BAB 12.
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C. Program Doktoral 

RINGKASAN PROPOSAL PENELITIAN dalam 
jumlah 1500 – 2000 kata yang harus meliputi 
hal-hal sebagai berikut:

•	 Judul Penelitian - Tuliskan judul peneli-
tian

•	 Latar Belakang - Uraikan secara singkat 
topik isu yang ingin Anda meneliti dan 
mengapa signifikan untuk Anda teliti

•	 Perumusan Permasalahan (Statement 
of Problem) - Uraikan secara singkat 
apa yang telah Anda ketahui tentang 
topik isu tersebut dan diskusikan secara 
ringkas mengapa masih perlunyaAnda 
meneliti. Tunjukkan bahwa solusi ter-
hadap isu yang telah ada masih belum 
terselesaikan sepenuhnya sehingga 

Anda ingin melakuan penelitian

•	 Pertanyaan/ Tujuan Penelitian - Rumus-
kan tujuan pertanyaan penelitian

•	 Kelogisan (Rationale) - Jelaskan 
bagaimana pertanyaan penelitian men-
dukung topik isu besar yang diangkat 
dalam latar belakang penelitian. Khusus 
penelitian, jelaskan hipotesis (jika ada) 
dan/atau model penelitian yang men-
dukung tujuan/pertanyaan penelitian. 
Jelaskan pula kontribusi teoritis dan 
praktis jika hipotesis tidak terbukti

•	 Metode dan Desain - Jelaskan  bagaima-
na  Anda  akan  mengumpulkan  data  dan  
mengapa?Jelaskan mengapa metode ini 
adalah terbaik untuk mencapai tujua-
nAnda. Jelaskan analisis dan hasil yang 
mendukung maupun tidak mendukung 
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hipotesis. Cantumkan outline jadwal 
penelitian dari awal sampai selesai

•	 Signifikansi/Manfaat - Diskusikan, se-
cara umum, bagaimana penelitian yang 
Anda usulkan berguna baik secara teori-
tis maupun praktis

•	 Kesimpulan dan Saran - Diskusikan, se-
cara umum, bagaimana program pene-
litian yang Anda usulkan berguna baik 
secara teoritis maupun praktis

•	 Daftar Pustaka

D. Program Tesis dan Disertasi 

Menulis essay dengan bebas dalam 500 – 700 
kata yang menguraikan tentang peranan pela-
mar beasiswa tesis dan disertasi dalam upay-
anya:

•	 Meningkatkan daya saing/ nilai tambah 
produk dan/ atau jasa nasional, dan/
atau

•	 Menyelesaikan permasalahan masyara-
kat dan bangsa, dan/ atau

•	 Memberikan kontribusi bagi pengem-
bangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan budaya.



263

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

262

BAB XI 
TIPS-TIPS PENTING DAN UNIK

12.1 Tips Jitu Mendapatkan Beasiswa di 
Luar Negeri (Umum)

Beasiswa tentu saja diharapkan oleh 
semua mahasiswa, apalagi bagi mereka yang 
berasal dari kalangan menengah ke bawah. 
Beasiswa akan menjadi angin segar yang akan 
membantunya bernafas lebih lega, karena be-
ban biaya kuliah akan dapat diatasi. Peminat 
beasiswa tidak hanya dari kalangan menengah 
ke bawah, tapi dari semua kalangan.

Banyaknya peminat beasiswa 
tersebut menyebabkan persaingan di 
antara mahasiswa. Sehingga hanya 
orang-orang yang memenuhi syarat dan 
memiliki kualifikasi paling bagus yang 
akan mendapatkan beasiswa tersebut. 
Seorang penyedia keuangan yang telah 
diakui secara nasional dan juga meru-
pakan ahli beasiswa, Mark Kantrowitz 

http://www.berkuliah.com/2014/09/tips-jitu-mendapatkan-beasiswa.html
http://www.berkuliah.com/2014/09/tips-jitu-mendapatkan-beasiswa.html
http://2.bp.blogspot.com/-xfzMI4cw9Ek/VAdTncgTPAI/AAAAAAAABB8/HZWZQI7JfdM/s1600/Snap+2014-09-04+at+00.43.11.png
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memiliki beberapa tips bagi para pen-
cari beasiswa, antara lain:

1. Mulailah mencari info beasiswa secepat-
nya. Kamu tidak seharusnya menunggu hingga 
senior mendahului kamu mendaftar, karena 
hal itu tentu akan mempersempit peluang-
mu untuk mendapatkan beasiswa, atau kamu 
akan kehilangan kesempatan untuk mendaf-
tar karena terlambat. Carilah beasiswa yang 
cocok dengan keinginan kamu, mungkin bea-
siswa hanya akan memberikan peluang untuk 
mahasiswa di beberapa fakultas atau program 
studi. Jadi, kamu harus mencari beasiswa yang 
sesuai dengan keadaan kamu dan yang dibu-
tuhkan.

2. Kamu dapat mencari info beasiswa di papan 
informasi atau buletin di dekat ruang konsel-
ing atau kantor bantuan keuangan, atau di bur-
sa kerja.

3. Atau kamu bisa mencari website penyedia 
info beasiswa. Jika telah menemukan website 
yang memberikan informasi beasiswa yang 
sesuai dengan kebutuhan dan keadaanmu. 
Kamu harus menjawab semua pertanyaan 
pilihan yang terdapat dalam website beasiswa 
tersebut.

4. Gunakan layanan website gratis. Website 
tersebut akan mengupdate informasi secara 
berkala setiap harinya. Hal ini akan membuat 
kamu bisa mendapatkan informasi beasiswa 
terbaru. Selain itu website juga akan mengir-
imkan email kepadamu jika ada pemberita-
huan mengenai beasiswa yang cocok dengan 
profilmu.

5. Kamu harus mencoba untuk mendaftar bea-
siswa yang sesuai di setiap kesempatan. Kamu 
harus tetap mencoba walaupun beasiswa 
tersebut terlihat kurang kompetitif, seperti 
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small awards dan essay contests. Kesempatan 
ini akan memberikan kamu banyak peluang 
untuk menang dan mendapatkan uang. Selain 
itu, kesempatan ini bisa menjadi jalan bagi 
kamu untuk mendapat measiswa yang lebih 
besar.

6. Kamu harus mengusahakan agar tidak ter-
lambat mendaftar dan kehilangan kesempa-
tan. Manfaatkan kelender yang telah kamu 
buat di kamar atau alarm di handphone untuk 
mengingatkan.

7.  Kamu harus membaca surat permohonan 
beasiswa yang telah dibuat dengan hati-hati. 
Hindari kesalahan-kesalahan kecil, seperti ke-
salahan penulisan.

8. Jika mengalami kesulitan dalam menulis 
esai, cobalah untuk menjawab pertanyaan 
secara lisan dan menggunakan suara keras. 

Kemudian kamu harus merekamnya. Dengan 
hasil rekaman tersebut, kamu dapat menuang-
kannya ke dalam sebuah tulisan.

9. Buatlah sebuah esai yang sangat menggugah 
dan mengobarkan semangat belajarmu. Tulis-
lah seseatu yang menarik. Ceritakan tentang 
peran penting kamu bagi orang lain dan beri-
kan contoh-contoh yang spesifik.

10. Buatlah alamat email dan mengisi pro-
fil kamu dengan sebenar-benarnya. Gunakan 
alamat email yang professional, seperti “first-
name.lastname@gmail.com”. Bersihkan in-
box di email dari hal-hal yang tidak begitu 
penting.

11. Kamu juga harus mengoreksi teks esai dan 
surat permohonan beasiswanya dari kesalah-
an penilisan seperti kesalahan tata bahasa dan 
ejaan kata yang salah.
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12. Buatlah salinan surat permohonan kamu 
sebelum dikirim. Kemudian kirimkan melalui 
email yang telah dibuat dengan cara melam-
pirkannya, dan tunggu konfirmasi dari pihak 
pemberi beasiswa.

12.2 Tips Panduan Sederhana Melamar 
Beasiswa LPDP

Setiap tahunnya kita ketahui ada ribuan 
mahasiswa bersaing dalam memperebutkan 
beasiswa LPDP. Kenapa sampai berebut ya? 
Jawabannya simpel, semua orang mengingink-
an kuliah gratis tanpa mengeluarkan uang, 
dan jalan terbaiknya adalah menggunakan 
beasiswa. Selain itu, karena beasiswa LPDP 
menerapkan syarat ketentuan dan jumlah kuo-
ta setiap tahunnya.

Mungkin beberapa dari kamu banyak 
yang mengalami kegalalan dalam melamar 
beasiswa LPDP. Padahal, sudah berkali-kali 
mencoba namun masih gagal juga. Pihak pe-
nyelenggara beasiswa biasanya memberikan 
kriteria atau persyaratan khusus kepada pela-
mar beasiswa. Dan salah satu penyebab dari 
kegagalan dari melamar beasiswa itu bisa 
saja disebabkan karena tidak bisa memenuhi 
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persyaratan yang diajukan tersebut, misalnya 
karena berkas-berkas yang masih kurang. Oleh 
sebab itu, penting bagi kamu untuk benar-
benar matang mempersiapkan segala keper-
luan dalam melamar beasiswa. 

Berikut ini adalah tips dan panduan 
sederhana yang bisa kamu terapkan ketika 
kamu akan melamar beasiswa LPDP.

a. Buka Website LPDP 

Hal pertama yang kamu lakukan ketika 
ingin mendaftar beasiswa LPDP ya buka 
websitenya dong. Cukup klik dengan tenang 
dan mantap di http://www.lpdp.depkeu.
go.id/index.php. Setelah itu cermati setiap 
kata yang ada, seperti kamu mencermati 
SMS dan Status dari gebetanmu.

b. Baca instruksi dengan seksama

Banyak beberapa dari kamu mungkin 
menganggap sepele hal ini, namun ternyata 
ini merupakan sesuatu yang tidak bisa di-
anggap enteng. Salah satu kunci agar lama-
ran beasiswamu diterima adalah dengan 
memahami apa yang diperintah oleh LPDP. 
Kalau ingin memahaminya, tentunya kamu 
harus rajin membaca instruksi yang diberi-
kan dengan seksama, sehingga tidak ada 
satu pun persyaratan yang tertinggal atau 
mungkin perjanjian jangka panjangnya 
yang bermasalah.

c. Persiapkan berkas, pastikan tersu-
sun rapi

Perlu diingat bahwa kelengkapan do-
kumen atau berkas merupakan salah satu 
tahap yang akan menentukan apakah per-
mohonan beasiswa yang kamu ajukan bisa 
diterima atau tidak. Oleh karena itu, kamu 

http://www.lpdp.depkeu.go.id/index.php
http://www.lpdp.depkeu.go.id/index.php


273

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

272

perlu dengan matang mempersiapkan se-
gala berkas yang dibutuhkan, misalnya 
ijazah, transkrip nilai, foto kopi KTP, fotoko-
pi KK, sertifikat bahasa entah TOEFL atau 
IELTS, dan lain sebagainya. Susun berkas 
yang sudah ada dengan rapi. Akan lebih 
baik kalau data diri dan informasi lainnya 
yang sifatnya dibuat sendiri, bisa diketik 
dengan menggunakan komputer agar lebih 
rapi dan mudah dibaca. Namun, jika pem-
beri beasiswa menghendaki kamu untuk 
menulis menggunakan tangan, buat serapi 
mungkin kamu bisa. Yang penting memang 
harus bisa terbaca oleh orang lain.

d. Pahami keinginan pemberi beasiswa

Biasanya pihak LPDP memiliki tujuan 
tertentu dalam memberikan beasiswa. Tu-
juan yang ingin mereka capai lebih sering 
secara eksplisit munculnya untuk jangka 

panjang dan bersifat strategis. Kamu harus 
cerdik mengetahui keinginan mereka itu 
seperti apa. Sehingga, ketika membuat es-
say mengenai tujuan kamu  melamar bea-
siswa itu, kamu bisa memposisikan tujuan 
pribadi kamu tersebut sebagai bagian dari 
tujuan umum si pemberi beasiswa. Sehing-
ga hal ini akan menanamkan kesan bahwa 
kamu memiliki harapan yang sama dengan 
pemberi beasiswa.

e. Berikan sesuatu yang melebihi eks-
pektasi pemberi beasiswa

Jika kamu melakukan hal ini, pemberi 
beasiswa akan merasa bahwa kamu memi-
liki keseriusan yang tinggi dalam melamar 
beasiswa. Mereka akan melihat kamu seb-
agai sosok yang memiliki nilai plus diband-
ingkan dengan pelamar lainnya. 
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Misalnya saja, ketika kamu mengajukan 
beasiswa, kamu menambahkn surat reko-
mendasi dari dosen atau pimpinan kam-
pus meskipun dalam persyaratannya tidak 
ada. Menyiapkan surat rekomendasi ini se-
benarnya sangat lumrah terjadi ketika ingin 
melamar beasiswa. Sehingga diharapkan 
dengan memberikan informasi tambahan 
di luar berkas yang diwajibkan, tidak ada 
salahnya untuk menolak permohonan yang 
kamu ajukan. Namun, perlu diingat bahwa 
apa yang kamu berikan memang sangat rel-
evan dan informatif yang bisa mendukung 
keputusan pemberi beasiswa nantinya.

f. Konsultasikan tata bahasa kepada 
ahlinya

Banyak yang menerapkan bahwa salah 
satu syarat yang harus dikumpulkan pela-
mar beasiswa LPDP adalah berupa tu-

lisan essay. Dalam tulisan ini, kamu diuji 
untuk dilihat wawasannya, tutur kata dan 
penggunaan bahasa yang baik dan benar. 
Tidak ada salahnya untuk melakukan kon-
sultasi kepada ahli tata bahasa, agar apa 
yang kamu tulis tidak menyalahi kaedahn-
ya. Apalagi untuk kamu yang masih mera-
sa kemampuan menulisnya kurang bagus, 
apalagi dengan bahasa asing. Dengan men-
konsultasikan, maka essay yang kamu buat 
bisa lebih masimal.

g. Berdoa

Menyiapkan berkas sudah, melakukan 
pengiriman sudah. Sekarang tugas kamu 
paling penting adalah berdoa. Segala ben-
tuk usaha yang sudah kamu lakukan, ting-
gal meminta kepada Sang Pencipta agar 
bisa mengabulkan keinginan kita  yang ter-
gambar dari usaha keras kamu melamar 
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beasiswa tersebut.

Yang terpenting dari melamar bea-
siswa LPDP adalah jangan pernah patah 
semangat. Berkali-kali ditolak atau gagal 
mendapatkannya, jangan sampai membuat 
kamu cepat menyerah pada keadaan. Ingat 
bagaimana Einstein mengalami kegaga-
lan sampai beratus kali, sampai akhirnya 
dia bisa berhasil dalam percobaannya dan 
hingga kini ia kekal abadi sebagai bapak 
fisikawan dunia.

Jangan lupa untuk melakukan intros-
peksi terhadap apa yang sudah kamu laku-
kan. Mungkin memang terjadi beberapa 
kekurangan atau kesalahan kamu dalam 
melamar beasiswa. Jika memang sudah 
benar semuanya, berarti kesabaran kamu 
terhadap Pencipta seang diuji. Tetaplah 
untuk terus berpikir positif, karena Tuhan 

tidak mungkin memberikan ujian atau co-
baan hidup tanpa adanya kemampuan yang 
mumpuni dari makhluk ciptaannya terse-
but. Sekarang waktunya kamu untuk men-
jalani tips yang tertera di atas agar bea-
siswa yang kamu ajukan bisa memenuhi 
syarat yang diminta dan bisa lulus. Selamat 
mencoba dan good luck, ya!

12.3 Cara Menulis Essay ( Umum)

Melamar beasiswa tidak sama sep-
erti melamar pekerjaan. Ada satu keahlian 
yang wajib kamu kuasai, yaitu menulis es-
say. Menulis essay juga tak semudah menu-
lis cerpen, surat, atau artikel-artikel yang 
biasa kamu posting di blog pribadimu. Ada 
kaidah-kaidah yang perlu kamu pelajari, pa-
hami, dan aplikasikan dalam menulis essay.  
 Kebanyakan orang mengatakan, essay 
adalah satu komponen penting yang dijadikan 
bahan pertimbangan oleh pihak LPDP dalam 



279

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

278

menentukan diterima atau tidaknya pelamar.

Nah, di bawah ini ada beberapa tips yang 
akan membantumu dalam menulis essay un-
tuk melamar beasiswa. Pelajari dengan baik 
dan seksama, pahami benar-benar kalimatnya, 
kemudian aplikasikan.

Cara 1: Temukan judul yang menarik

Memulai proses membuat essay yang 
baik adalah mencari topik yang menarik, lalu 
buatlah diri kamu menjadi orang yang expert 
dalam bidang yang kamu bahas. Bagaimana 
mengibaratkan kamu menjadi orang yang ex-
pert? Caranya cukup mudah, kunjungi per-
pustakaan dan cari bahan yang berkaitan 
dengan essay yang akan kamu buat. Namun, 
jangan lupa bawa buku catatan atau alat untuk 
mencatat agar apa yang sudah kamu temukan 
dapat dengan mudah ditulis. 

Dalam beasiswa LPDP sudah ditentukan 
3 tema essay, itu sudah membuatmu selangkah 
lebih mudah dalam menentukan isi dari essay 
yang akan kamu tulis.

Cara 2: Analisis

Sekarang setelah kamu mempunyai 
dasar pengetahuan yang berhubungan den-
gan essay yang akan kamu tulis, maka mulailah 
analisis essay yang akan kamu bahas. Mulailah 
menganalisis essay yang pernah kamu baca, 
cari kelemahannya secara logika, juga keung-
gulan atau kelebihan essay tersebut. Setelah 
itu, masukkan ke dalam essay yang dibuat 
untuk mendukung argument kamu. Mempe-
lajari bagaimana menulis essay dengan baik 
dan benar adalah dengan memulai bagaimana 
menganalisis sebuah essay yang ditulis oleh 
orang lain.
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Tapi ingat, jangan menjiplak essay karya 
orang lain. Usahakan essay yang dibuat adalah 
murni dari idemu sendiri. Kamu harus benar-
benar menguasai isi dan tujuan essaymu.

Cara 3: Buat outline

Buatlah sketsa atau outline sebelum 
menulis apa yang ada di pikiranmu. Jelaskan 
secara mendetail tentang paragraf yang akan 
dibuat, serta buatlah poin-poin penting yang 
ada dalam paragraf tersebut. Setelah itu, kelu-
arkan argumentum itu ke dalam paragraf yang 
tersusun rapih serta kalimat yang baku. Kare-
na pada dasarnya, essay tidak memuat kalimat 
yang ambigu.

Cara 4: Introduction

Cara yang selanjutnya adalah introduc-
tion atau pengenalan. Pengenalan di sini berisi 

tentang persoalan yang akan kamu bahas. Di 
mana introduction should grab the people’s at-
tention. Atau bahasa Indonesianya adalah me-
mikat perhatian orang atau para pembaca. Hal 
ini tidak mudah, karena kita harus berusaha 
membuat orang membaca. Sejatinya tidak 
semua orang suka membaca dan banyak orang 
yang hanya suka mengkeritik tanpa memberi-
kan solusi yang pasti.

Cara 5: Paragraf

Sejatinya, setiap paragraf harus memuat 
poin-poin yang sudah kita buat di outline, atau 
gambaran garis besar yang akan dibahas. Jadi, 
jika outline kita membahas A, maka kita harus 
selalu menjabarkan A, bukan malah mejabar-
kan B atau C. Karena jika hal itu terjadi, maka 
para pembaca akan merasa binggung karena 
apa yang kita bahas tidak sesuai dengan judul 
sub pembahasan. Dan seharusnya dalam se-
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tiap paragraph  yang kita bahas ada argumen 
kita, dan beberapa teori yang dapat menguat-
kan argument kita. Darimana teori yang kita 
dapat. Ingat kembali cara yang sebelumnya, 
yaitu perpustakaan atau internet.

Cara 5: Penutup

Jangan kamu kira bahwa penutup pada 
sebuah essay yang dibuat tidak penting. Bi-
asanya, bagus atau tidak sebuah essay bisa juga 
dilihat dari penutupnya. Karena, pada umum-
nya penutup dari sebuah essay adalah kesim-
pulan yang kamu buat untuk menyakinkan 
pembaca bahwa apa yang kamu buat adalah 
benar halnya, dan telah melakukan penelitian 
serta didukung dengan pendapat para ahli.

Cara 6: Bahasa

Bahasa adalah cara pemersatu sebuah 

bangsa atau komunitas. Maka, seharusnya jika 
kamu akan membuat essay harus menggunak-
an bahasa yang banyak dipahami orang atau 
masyarakat. Karena, dengan begitu essay yang 
kita buat akan menjadi acuan bagi orang lain 
dalam membuat essay lainnya.

12.4 Tips Waktu Yang Tepat Untuk 
Mendaftar Beasiswa LPDP

Dalam mendaftar besaiswa LPDP, se-
benarnya waktu tidak begitu masalah karena 
semua memiliki kelebihan masing-masing. 

a. Waktu semua berkas persyaratan su-
dah lengkap

Mendaftar ketika semua berkas per-
syaratan sudah lengkap adalah satu contoh 
waktu yang sangat tepat. Bukan kenapa-ke-
napa, tapi hal ini memang harus dilakukan. 
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Kalau berkas semua lengkap, pasti kesem-
patan untuk lolos lebih besar. Misal belum 
lengkap sudah mendaftar, itu bisa men-
jadi dasar penilaian kepada kita. Bisa juga 
menandakan bahwa kita teledor atau tidak 
teliti dalam membaca persyaratan.

b. Waktu belum memiliki LoA

Kalau belum memiliki LoA kamu tetap 
boleh mendaftar LPDP, tapi memang di-
syaratkan agar kamu memiliki IPK mini-
mum 3,00 dari skala 4,00. Selain itu kamu 
juga wajib memiliki dokumen resmi bukti 
penguasaan bahasa asing yang diterbit-
kan langsung oleh ETS (www.ets.org) atau 
IELTS (www.ielts.org) yang masih berlaku, 
atau bahasa lainnya yang ditentukan oleh 
LPDP. Untuk berapa skor bahasanya bisa 
dilihat dipersyaratan khusus menlamar 
beasiswa LPDP.

c. Waktu belum memiliki LoA dan Su-
dah Mendapatkan LPDP

Bagi yang belum memiliki LoA dan su-
dah mendapatkan LPDP, tentu bargaining 
position dalam mendaftar universitas leb-
ih tinggi dan menjadi trusted person baik 
dalam pengurusan admisi maupun pengu-
rusan visa. Sehingga memiliki kesempatan 
untuk mendapatkan universitas lebih mu-
dah dibandingkan sebagai non-penerima 
beasiswa.

d. Waktu sudah memiliki LoA

Bagi yang telah memiliki LoA, kepastian 
untuk segera berangkat dan kepastian un-
tuk mendapatkan pencairan dana segera 
adalah keuntungannya. Selain itu, LoA yang 
dimiliki sebelum mendaftar LPDP dapat 
membuat syarat lain seperti IPK dan Score 

http://www.ets.org
http://www.ielts.org
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TOEFL/IELTS tidak menjadi pertimbangan 
utama.

e. Waktu hati, pikiran, dan mental su-
dah benar-benar mantap

Ini penting juga buat kamu. Karena 
percuma jika semua syarat sudah lengkap 
tapi hati dan pikiranmu masih bimbang, 
atau kamu masih nggak yakin kalau kamu 
bakalan diterima. Perasaan yang tidak ya-
kin hanya akan sia-sia. Karena hal tersebut 
kamu bisa rugi waktu, biaya, tenaga, dan 
pikiran. Jadi, jangan anggap remeh hal ini!

12.5 Tips Lolos Seleksi Administrasi LPDP

Seleksi administrasi biasa disebut 
Seleksi Tahap I atau Tahapan I. Dalam tahapan 
ini , data isian dan file dokumen kamu akan 
diperiksa LPDP. Di sini akan dilakukan pemer-

iksaan dari pihak LPDP terkait,

a. Kelengkapan dokumen (semua do-
kumen yang disebutkan dalam per-
syaratan).

b. Pemastian informasi kepada peserta 
(lengkap atau tidak lengkap)

c. Apakah peserta memenuhi syarat atau 
tidak

Dokumen dari para pelamar beasiswa 
LPDP yang lengkap dan memenuhi syarat se-
lanjutnya didistribusikan ke reviewer secara 
online untuk dinilai.

Penilaian Dokumen

Setelah melalui tahapan di atas, isian form 
dan file dokumen yang telah kamu isi & up-
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load di sistem online LPDP akan dinilai oleh 
Reviewer LPDP melalui sistem online dengan 
komponen penilaian meliputi:

- Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT 
(mengingat belum meratanya kualitas PT di 
Jawa dan di luar Jawa, penilaian dalam poin ini 
bersifat relatif).

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) peserta.

- Skor TOEFL/ Skor IELTS (atau skor lainnya 
yang setara), termasuk lembaga yang menge-
luarkan skor TOEFL dan ILETS. Untuk bea-
siswa studi Magister/Doktor, skor TOEFL dan 
IELTS ini tidak lagi menjadi pertimbangan apa-
bila pelamar telah dapat menunjukkan Surat 
Penerimaan (Letter of Acceptance/Offer) dari 
universitas tujuan.

- Sifat kepemimpinan dari pelamar

- Potensi untuk berkembang dna maju dari 
para pelamar

- Kegiatan atau keterlibatan pelamar dalam 
kehidupan sosial masyarakat

- Idealisme  dan Nasionalisme dari pelamar

Semua pelamar yang nilainya memenuhi 
nilai minimum, pasti akan diundang LPDP un-
tuk mengikuti tahap ke seleksi wawancara. 
Pengumuman disampaikan di website lpdp 
dan email pemberitahuan langsung ke peserta. 
Intinya selalu cek email dan update terus web-
site LPDP pada tanggal pengumuman seleksi 
yang sudah dijadwalkan.

Contoh/ Gambaran Dalam Melengkpai Ber-
kas di Seleksi Tahapan Administrasi

CV, diisi online di website LPDP. Yang ha-
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rus diperhatikan adalah dokumen-dokumen 
pendukung untuk pengisian CV karena dimin-
ta untuk melampirkan scan ijazah, study plan, 
essay, LoA, transkrip nilai, sertifikat TOEFL, 
dan surat rekomendasi. Semua dokumen di at-
tach dalam bentuk pdf. Kemudian dalam pengi-
sian CV ada dimana kita diminta menyebutkan 
pengalaman training, seminar, etc. dan kolom 
yang harus diisi salah satunya menyebutkan 
tanggal pelaksanaan. Jadi kalau kamu punya 
sertifikat akan lebih mudah melihat tanggal 
pelaksaannya. Format CV sewaktu-waktu bisa 
berubah.

Unconditional LoA. Bagaimana cara 
mendapatkan LoA (Letter of Acceptance)? 
Caranya, Apply ke Universitas, penuhi re-
quirementsnya atau ikuti ujiannya, jika kamu 
lolos pasti akan mendapakan LoA. Ada dua je-
nis LoA, conditional LoA dan unconditional 
LoA. Conditional LoA diperoleh jika diterima 

di Univ tapi lulus bersyarat, misalnya karena 
skor TEOFL kurang. Sedangkan Uncondition-
al LoA diperoleh jika diterima di Univ tanpa 
syarat. Jadi, dipastikan saat apply ke Universi-
tas bisa dapat unconditional LoA.

TOEFL/ IELTS, kalau kamu belum punya 
unconditional LoA maka skor TOEFL/ IELTS 
harus memenuhi syarat LPDP. Kalau belum 
memenuhi syarat saran saya tidak perlu apply 
dulu, karena kalaupun lolos seleksi dokumen 
belum tentu lolos ditahap berikutnya. Kamu 
bisa mencari cara paling efektif untuk mening-
katkan skor TOEFL/ IELTS. Kamu bisa belajar 
TOEFL otodidak dengan membeli buku-buku 
TOEFL/ IELTS dan mempelajarinya. Kalau ma-
sih kurang puas kamu bisa les di tempat les 
TOEFL atau IELTS.

Studi plan, sebenarnya ini mudah karena 
ketika kamu mempunya mimpi untuk kuliah 
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ke luar negeri pasti kamu sudah mempunyai 
rencana. Apalagi kamu juga ingin mendapat-
kan beasisawa LPDP. 

Nah, jadi tinggal tulis saja alasan kamu 
melanjutkan studi, alasan memilih universi-
tas pilihan dan program studi, rencana, tema 
penelitian, dan rencana setelah studi S2 atau 
S3.

Essay, saat ini ada dua tema essay yang 
harus kamu tulis, yaitu “Peranku Bagi Indone-
sia” dan “Sukses Terbesarku”. Pastikan kamu 
jangan melewatkan kedua essay ini. Buat se-
bagus mungkin dan pastikan para penilai ter-
kesan dengan essaymu.

Surat rekomendasi, jangan lupa lho su-
arat rekomendasi dari orang yang lebih tahu 
kapasitasmu. Pastikan juga orang yang mem-
berikan surat rekomendasi ini juga memiliki 

pengaruh tapi juga paham terhadap diri kamu. 

After Submit

Untuk yang lolos seleksi administrasi 
akan ada pemberitahuan resmi lewat email 
dari LPDP. Begitupun untuk informasi tahap 
selanjutnya pemberitahuan resmi akan dilaku-
kan lewat email. So, setelah submit dokumen, 
harus lebih intens buka email. Disarankan agar 
kamu memiliki email khusus untuk LPDP, dan 
itu menggunakan gmail karena kelengkapan 
fiturnya yang bisa membuatmu lebih mudah 
dalam berinteraksi dan bekerja.
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Tips Penting Dalam Tahap Administrasi

a) Pastikan semua memenuhi syarat

Sebagaimana beasiswa lainnya, LPDP 
sangat ketat atau selektif pada syarat ad-
ministrasi. Kalau dibilang minimal IELTS 
6.5, jangan coba-coba masukin IELTS yang 
masih 6. Begitu juga syarat yang lainnya. 
Kalau kalian belum mencapai syarat LPDP, 
lebih baik kalian berjuang terus supaya bisa 
memenuhi syarat baru daftar.

b) Isi formulir dengan teliti

Formulir LPDP diisi online baru di down-
load di akhir. Isi semuanya dengan teliti, 
masukkan semua riwayat pekerjaan, seko-
lah, kegiatan, dll. Baca dan review lagi sebe-
lum di submit. Jangan sampai hanya karena 
belum diisi/ salah isi jadi ga dipanggil buat 

tes interview. Pada dasarnya, seleksi ad-
ministrasi LPDP akan meloloskan SEMUA 
kandidat yang MEMENUHI SYARAT umum 
& khusus LPDP.

c) Lebih baik sudah memiliki LoA (Let-
ter of Acceptence)

Untuk angkatan lama atau misal ang-
katan tahun 2013, memang mereka masih 
banyak yang belum menggunakan LoA. Tapi 
mereka menggenjot di skor TOEFL/ IELTS. 
Nah, saran buat kamu, untuk bisa dapat ni-
lai plus, dapetin LoA dulu baru daftar LPDP. 
Apalagi peraturan yang baru hanya mem-
berikan kesempatan kalian mendaftar 2x 
saja. Jika sudah 2x mendaftar dan belum 
lolos hingga tahap akhir maka LPDP ti-
dak akan menerima kandidat tersebut jika 
mendaftar kembali.
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Jadi, manfaatkan kesempatan 2x 
mendaftar itu sebaik-baiknya. Lebih baik 
menunggu mendapatkan LoA & memper-
baiki skor-skor lain misalnya baru mendaf-
tar LPDP daripada buru-buru mendaftar 
lalu ujung-ujungnya 2x tidak lolos, maka 
selamanya teman-teman tidak akan bisa 
mendaftar LPDP. Sayang, kan? Ohya, dan 
kalau kalian bisa mendapatkan LoA dari 20 
besar kampus dunia versi LPDP, kalian akan 
dapat insentif tambahan $ 5000.

Bagaimana jika tiba-tiba setelah 
mendapatkan LPDP kamu ingin gant/ pin-
dah jurusan, kampus, dapet LoA yang lebih 
baik ranking kampusnya? 

Jika kamu mengalami hal ini, atau kamu in-
gin pindah jurusan dan kampus, nggak papa 
kok. LPDP memperbolehkan kamu menga-
jukan jurusan atau universitas namun hanya 

satu kali saja. Tapi nggak asal pindah aja lho 
ya, kamu harus menyertakan alasan yang kuat 
serta dokumen-dokumen lain ketika mengaju-
kan pindah jurusan dan kampus. 

Hal ini perlu kamu lakukan karena tetap ha-
rus melalui proses approval dari manajemen 
LPDP.

d) Essay adalah ujung tombak!

Essay adalah komponen terpenting se-
lain syarat-syarat lainnya. LPDP member-
lakukan tes baru di ronde seleksi berikutnya 
yaitu essay on the spot pada saat seleksi in-
terview & LGD. Salah satu syaratnya adalah 
menulis 3 essay bahasa Indonesia: Peranku 
untuk bangsa, Rencana Studi, dan Sukses 
terbesar dalam hidupku. Saran: tulislah es-
say yang terstruktur, fokus pada apa yang 
ingin kamu tulis jangan kemana-mana, dan 
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sampaikan sesuatu yang menarik sampe 
buat yang baca tersentuh atau terpesona 
dengan essay kamu.

e) Mendaftarlah di Gelombang 1 atau 2

Menurut para narasumber, kesempa-
tan diterimanya lebih besar di gelombang 
1 atau 2. Karena makin akhir tahun, kuot-
anya tiap tahunnya makin dikit. Agar kamu 
merasa lebih aman dan nyaman, misal 
kamu kuliah tahun 2016, enaknya kamu 
mendaftar gelombang pertama (Februari) 
atau kedua (April). Soalnya kalau kamu 
daftar di gelombang ketiga (sekitar bulan 
Juni), seleisih waktu dengan keberangka-
tan sangat pendek. Hal ini bisa bikin kamu 
rebutan atau tukeran jadwal Persiapan Ke-
berangkatan dan Program Kepemimpinan. 
Kadang ada yang sudah kuliah dulu di neg-
ara tujuan terus ntar pulang lagi buat ikut 

program tersebut, dan itu masih memakai 
uang sendiri.

f) Minta rekomendasi dari orang yang 
tahu tentang diri kamu

Pilih orang yang pernah berinteraksi 
dengan kamu secara profesional (bukan 
teman / saudara), tahu diri kamu dengan 
baik. Baik di tempat kerja, kampus, organ-
isasi masyarakat, dll. Misalkan bos kamu 
ditempat kerja, dosen pembimbing, dosen 
yang kamu asistenin, dll.
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12.6 Tips Mendapatkan LoA (Letter of Ac-
ceptance)

Setiap negara bahkan kampus punya 
istilah sendiri untuk menyebut surat peneri-
maan (LoA). Ada berbagai istilah dari berab-
agai negara. Ada yang menyebut dengan Let-
ter of Guarantee, Letter of Offer atau Letter of 
Admission. Dengan dikeluarkannya LoA, kamu 
memperoleh penawaran melanjutkan studi di 
universitas terkait. Penawaran lho ya, bukan 
diterima. Karena kamu lah yang memutuskan 
akan menerima penawaran itu atau tidak.

Sebelumnya, kamu perlu tahu bahwa 
ada 2 macam LoA di universitas di luar negeri, 
khususnya Inggris dan Belanda, yaitu:

1. Conditional LoA atau penawaran 
bersyarat. Secara lebih luas artinya masih 
ada berkas atau persyaratan yang belum 
terpenuhi.

2. Unconditional Offer atau penawaran 
tanpa syarat. Artinya, kamu sudah 
memenuhi semua kriteria pendaftaran. 
Selanjutnya kamu tinggal menentukan mau 
diapakan LoA tersebut.

Bagaimana cara memperoleh LoA?

Masih banyak yang bertanya seperti ini. 
Sebenarnya jawabannya cuma 1, MENDAFT-
ARLAH! Percuma kamu datang ke expo, tanya 
ini-itu, tapi nggak ada aksi untuk mendaftar. Ya 
nggak? Meski demikian, ada beberapa hal yang 
harus kamu lakukan sebelum mendaftar.
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1. Lakukan Riset

Jangan sepelekan riset sebelum kamu 
menyesal kemudian. Riset yang dimaksud di 
sini adalah mempelajari dengan sangat seksa-
ma tujuan studi kamu. Apa saja yang perlu 
diriset?

	 Program studi yang kamu tuju. Baca juga 
modul atau mata kuliahnya, apakah ses-
uai yang kamu harapkan

	 Lingkungan kampus, baik dari sisi demo-
grafi maupun sosial. Kalau kamu nggak 
suka cuaca dingin yang ekstrim, jangan 
cari universitas di Skotlandia, misalnya. 
Atau kamu nggak bisa tinggal di lingkun-
gan yang terlalu bebas, jangan pilih Be-
landa. Contoh lain adalah pertimbangan 
komunitas yang dekat dengan kita. Mis-
alnya, banyak orang Indonesia ingin ku-

liah di Birmingham karena kota di Ing-
gris tersebut dikenal dengan komunitas 
muslimnya yang besar.

	 Syarat pendaftaran. Ini  yang paling 
penting. Setiap universitas, bahkan se-
tiap program punya syarat masing-ma-
sing terutama GPA atau IPK minimum, 
dan kecakapan bahasa. Syarat yang pal-
ing umum antara lain:

	 Transkrip (English)

	 Ijasah (English)

	 Bukti kecakapan bahasa (IELTS, TOEFL, 
dsb)

	 Surat rekomendasi (English)

	 Perhatikan syarat-syarat khusus juga, 
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terutama di universitas 3 teratas. Mis-
alnya, Imperial College Business School 
meminta kita merekam video profile 
dengan durasi maksimal 2 menit, lalu 
wawancara melalui Skype. Persyaratan 
khusus bisa juga terkait dana. Ada 
universitas tertentu yang mensyarat-
kan registration fee cukup besar.

2. Buat timeline yang harus kamu lakukan

Seperti yang sudah disampaikan di se-
belum-sebelumnya, masih ada banyak per-
syaratan yang harus kamu persiapkan, misal-
nya personal statement. Perlu diingat bahwa 
personal statement bukanlah CV yang berben-
tuk prosa. Taruh posisimu seorang recruiter 
berlatar belakang akademik berbeda den-
ganmu. Nggak penting kamu dulu kuliah apa, 
tetapi apa yang kamu dapat saat kuliah. Nggak 
penting jabatanmu di organisasi, tetapi apa 

yang beri atau pelajari dari organisasi itu.

Jangan pernah berpikir untuk bikin per-
sonal statement dalam semalam dan langsung 
kirim. Cek lagi, lagi, dan lagi. Grammar, kont-
en, diksi, pastikan semuanya sempurna. Akan 
lebih baik minta masukan dari teman-teman 
atau senior yang lebih berpengalaman. Untuk 
urusan tata bahasa, disarankan serahkan ke 
proof-reader atau kawan yang memang ahlin-
ya.

3. Mendaftarlah. Mendaftarlah

Udah keren banget gayanya, syarat udah 
lengkap, udah paham banget seluk beluknya, 
tapi nggak daftar! Itu mau dapat LoA dari 
mana? Tuhan nggak bakalan ngirimin LoA ke 
rumahmu. Bukalah akun pendaftaran kemu-
dian baca akun manualnya dengan seksama. 
Setelah daftar, kamu akan mendapatkan kode 
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registrasi. Kode tersebut harus kamu simpan 
karena akan dipakai di semua komunikasi 
dengan universitas terkait aplikasimu.

Berapa lama waktu harus menunggu dapat 
LoA?

Jawaban lucunya sampai takdirmu tiba. 
Kalau seriusnya ya lamanya bervariasi. Kalau 
bertepatan dengan waktu pendaftaran kuli-
ah di negara atau kampus tujuan bisa sangat 
lama. Selama bukan musim pendaftaran, bala-
san email akan cepat, paling lambat mungkin 1 
minggu setelah kamu ngirim. 

Nah, karena LoA ini buat mendaftar bea-
siswa dan ada deadlinenya, lebih baik kamu 
ikuti saran berikut ini:

	 Setelah mendaftar, kirim email ke Inter-
national Office bahwa kamu punya teng-

gat beasiswa tanggal sekian, sehingga 
kamu perlu LoA sebelum tanggal sekian. 
International Office tidak selalu lang-
sung mengiyakan, tapi setidaknya kamu 
nggak harus menunggu berbulan-bulan. 
Jangan lupa sertakan kode registrasimu 
di subject atau kepala email.

	 Kalau kamu sering ikut pameran pendi-
dikan, minta kartu nama agen recruiter 
dari universitas terkait. Kalau ada yang 
gawat begini, mintalah bantuan dia un-
tuk mempercepat proses aplikasi karena 
tenggat beasiswa dsb. Jalur ini lebih am-
puh. Trust me!
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12.7 Tips Memilih Seseorang Untuk Mem-
berikan Surat Rekomendasi

Tidak semua formulir aplikasi menye-
diakan contoh atau format surat rekomen-
dasi. Selain itu banyak juga profesor, dosen, 
atau orang yang mau membuat dan memberi-
kan surat rekomendasi tersebut. Dalam LPDP 
sudah ada contoh formatnya, kamu tinggal 
mengcopy, dan memasuki bagian pentingnya, 
yaitu memilih orang yang akan memberikan 
rekomendasi untukmu.

Dalam memilih orang tidak bisa semba-
rangan lho ya! Ingat, surat rekomendasi harus 
memberikan penilaian yang menyeluruh dan 
positif tentang kemampuan dan kecakapan 
kamu. Biasanya surat rekomendasi yang di-
berikan oleh profesor akan mendapatkan nilai 
lebih dari panitia penerima beasiswa. Namun 
demikian surat yang berasal dari dosen yang 
benar-benar berhubungan langsung dengan-

mu di kelas atau pada proyek-proyek peneli-
tian juga mendapatkan penilaian yang positif.

Surat rekomendasi yang efektif sebai-
knya diberikan oleh seseorang yang memiliki 
kriteria antara lain:

a. Mengetahui bidang, universitas, dan 
beasiswa yang ingin kamu lamar

b. Mampu mengevaluasi performa 
kamu pada bidang yang diminati

c. Dapat menguatarakan karakteristik 
pribadi kamu

d. Dapat membicarakan kemam-
puanmu ketika bekerja dalam tim 
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e. Mampu mengutarakan tentang kepe-
mimpinan kamu

f. Mampu menilaitingkat profesional-
isme kamu

g. Mampu mengutarakan kemampuan 
akademikmu, tidak hanya yang su-
dah pernah dilalui tetapi juga dapat 
menilai potensi kesuksesan kamu di 
tingkat yang lebih lanjut.

h. Seseorang yang sudah diakui dan me-
miliki pendapat bernilai tinggi dalam 
bidang tersebut

i. Mampu menulis surat referensi den-
gan baik 
 

Mencari Profesor di Luar Negeri

Bagi kamu yang ingin mendapatkan bea-
siswa dari luar negeri, rekomendasi sangat di-
perlukan, terutama dari profesor di luar negeri 
yang berasal dari negara atau bahkan pergu-
ruan tinggi yang kita tuju. Mulailah mencari 
koneksi di luar negeri sebanyak-banyaknya. 
Untuk itu perlu banyak bertanya terutamapad 
alaumni atau mahasiswa yang sudah pernah 
meraih beasiswa.

Terkadang di beberapa universitas di In-
donesia, ada dosen tamu dari universitas luar 
negeri yang mengajar subjek tertentu. Apa-
bila subjek atau bdiang mereka sesuai dengan 
yang Anda minati, maka mulailah berdiskusi 
dan menjalain hubungan dengan dosen tamu 
tersebut. Siapa tahu ia bisa memberikan reko-
mendasi kepada kamu saat ingin mengajukan 
beasiswa ke negara atau universitasnya.
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Berikut ini tips untuk mencari kenalan pro-
fesor yang bsia memberikan rekomendasi:

1. Cari profesor pembimbing yang sesuai 
dengan bidang melalui situs-situs uni-
versitas yang ada di negara yang dituju.

2. Cari dan temukan daftar departemen 
atau laboratorium yang ada di perguru-
an tinggi tersebut. Sebaiknya perguruan 
tinggi negeri.

3. Jika sudah menemukan profesor yang 
sesuai dengan bidang kamu, langkah 
selanjutnya adalah menulis surat baik 
lewat e-mail, faks atau pos. Gunakan ba-
hasa yang sopan serta uraikan tentang 
diri kamu, terutama mengenai riwayat 
pendidikan, penelitian yang pernah di-
lakukan dan penelitian seperti apa yang 
kamu harapkan ke depan. Buat agar pro-

fesor tersebut tertarik dengan kamu, 
tetap jangan gunakan bahasa yang ber-
lebihan.

4. Mungkin surat mu tidak langsung diba-
las. Oleh karena itu kamu harus lebih 
bersabar, dan coba hubungi lebih dari 
satu profesor.
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12.8 Tips Menulis dan Menyusun Rencana 
Studi

Kalau kamu sudah terbiasa mencari-cari 
beasiswa di sana – sini, pasti sudah tidak as-
ing lagi dengan yang disebut study plan. Ini 
adalah penjelasan mengenai riset yang akan 
kamu lakukan di kampus nanti, alasan kenapa 
memilih bidang studi itu dan penjelasan yang 
kuat kalau kamu akan pasti lulus. Tanpa basa-
basi di sini kamu perlu menjelaskan semua 
alasan-alasan yang akan mendukungmu lulus 
di tempat kuliah nanti baik dari segi akademik 
maupun sifat pribadi.

Sesuai dengan namanya, tulisan ini ha-
rus menceritakan rencana studi kamu, usa-
hakan sedetil mungkin. Beberapa bahkan ada 
yang menambahkan rencana pasca studi, kom-
ponen biaya dan sebagainya. Ada beberapa ba-
gian dalam menulis rencana studi yaitu: 

a. Latar belakang

Penulisan latar belakang jangan dianggap 
remeh. Latar belakang yang bagus dan ber-
bobot bisa berpengaruh terhadap suksesnya 
lamaran beasiswamu. Kamu harus bisa me-
mamerkan alasan-alasan kuat yang dimiliki 
yang membuatmu ingin sekali kuliah di tempat 
yang dituju. Jangan sampai kamu menuliskan 
alasan yang mungkin dianggap konyol oleh 
pemberi beasiswa, misalnya “mau jalan-jalan, 
belum ingin bekerja, soalnya tempatnya bagus, 
ceweknya atau cowoknya keren—keren, dll”.

Alasan kuat bisa bermacam-macam. Kamu 
misa mencocokkan hal yang akan dipelajari 
dengan kebutuhan Indonesia di masa yang 
akan datang. Kamu bisa menuliskan cita-cita 
pribadimu yang mungkin bisa bermanfaat un-
tuk banyak orang. 
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Atau mungkin kamu bisa menyampaikan 
nilai lebih dari prodi/ universitas/ negara 
yang dituju.

b. Program studi

Program studi sebenarnya adalah ren-
cana yang paling mudah untuk ditulis. Kenapa 
demikian?

Pertama, kamu akan belajar satu hal spe-
sifik atau belajar dijurusan tertentu. Pastinya 
kamu sudah mempunyai gambaran-gambaran 
tentang ilmu yang akan kamu pelajari, terlepas 
informasi dari web universitas yang dituju.

Kedua, informasi tentang program studi ini 
sudah cukup detail disajikand alam website 
universitas sesuai jurusannya masing-masing. 
Kamu tinggal menambahkan atau mengurangi, 
ambil yang sekiranya cocok/ relevan dengan 

argumen kamu di awal tadi. Berikan detil-de-
til penting seperti nama jurusan, gelar, lokasi, 
kredit/ sks, estimasi lama kuliah, dan deskrip-
si singkat. Jelaskan juga mata kuliah apa saja 
yang akan kamu pelajari, terutama mata ku-
liah pilihan. Jelaskan mengapa kamu tertarik 
dengan mata kuliah itu dan relevansinya den-
gan tujuanmu.

c. Rencana setelah kelulusan 

Rencana setelah lulus sebenarnya bukan 
menjadi satu hal yang wajib dan tidak selalu 
ada di setiap rencana studi para pelamar. Tapi 
ada beberapa yang memang menambahkan-
nya, karena memang ini dirasakan sangat 
penting. Hal ini perlu disertakan karena bisa 
menunjukkan seberapa seriuskah kamu den-
gan hal ini. Selain itu, kamu bisa menunjuk-
kan bahwa kamu tidak sekedar kuliah, namun 
juga memiliki tujuan besar, rencana besar, dan 
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semuanya itu kamu tujukkan untuk Indonesia.

Ada hal lain yang biasanya dimasukkan 
dalam rencana studi dan sebenarnya ini cukup 
penting. Selain rencana studi kamu juga perlu 
menuliskan rencana anggara biaya. Bagi yang 
menuliskannya, biasanya ini disampaikan se-
belum rencana kelulusan.

Inti dari semuanya, pastikan kamu menge-
tahui tentang prodi, universitas, kota, dan juga 
negara tujuanmu!

12.9 Tips Penting Sebelum Kamu Masuk ke 
Ruangan Wawancara

Wawancara. Dalam seleksi LPDP ini ma-
suk Seleksi Tahapan III. Biasanya banyak yang 
berguguran di sini. Dalam interview kamu 
akan mendapatkan beberapa pertanyaan yang 
akan menguras tenaga, pikiran, dan mentalmu. 
Untuk itu kamu harus benar-benar siap sebe-
lum memasuki ruangan interview.

Di bawah ini ada beberapa poin penting 
yang wajib kamu ketahui:

a. Perkenalan diri

Setelah kamu dipanggil dan masuk ke 
dalam ruangan wawancara, jangan lupa 
untuk menjabat tangan para interviewer 
hinggai kamu dipersilakan duduk, jadi 
jangan langsung duduk ya. Berikanlah 
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kesan pertama yang baik, dan jangan 
lupa untuk tersenyum.

Selanjutnya kamu akan diminta un-
tuk memperkenalkan diri. Dalam perke-
nalan diri ini, buatlah para interviewer 
terkesan kepadamu, tapi ingat, Jangan 
berlebihan! Oh iya, sebagai catatan, ka-
lau kamu mendaftar beasiswa di dalam 
negeri 90% pertanyaan akan berbaha-
sa Indonesia, kalau kamu mendaftar ke 
luar negeri 90% pertanyaan berbahasa 
Inggris.

b. Mengapa memilih jurusan X di Uni-
versitas Y? Kenapa kok gak di Univer-
sitas Z?

Kamu harus bisa menjelaskan hal ini 
dengan detail, sama seperti di rencana 
studi kamu.

c. Alasan mengapa mendaftar ke dalam 
negeri, bukan luar negeri

d. Motivasi terbesar untuk melanjutkan 
master

e. Kehidupan akademis maupun non-
akademis saat di kampus

f. Rencana studi

g. Penjelasan detail tentang essay

h. Seputar kehidupan pribadi dan kelu-
arga 
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1. Buat diri kamu menjadi Good Look-
ing dan memiliki gesture yang bagus 
agar interviewer terpesona

Tidak ada salahnya kamu mempersiap-
kan penampilan terbaik mulai dari jauh-jauh 
hari. Intinya, buatlah orang lain atau para in-
terviewer nyaman dalam melihat penampi-
lanmu. Mulailah belajar gesture, olah tubuh, 
sikap, untuk menghadapi sesi wawancara ini. 
Bukan bermaksud mengajari untuk tidak men-
jadi diri sendiri, tapi ini benar-benar penting 
untuk suksesnya interview. Gesture yang baik 
akan memberikan kesan yang baik pula.

2. Siapkan niat yang betul kenapa kamu 
hendak S2/ S3

Niat yang kuat/ niat yang baik insyallah 
akan mendapatkan jalan yang benar. Maka dari 
itu, perbaikilah niat untuk melanjutkan ku-

liah ke jenjang selanjurnya khususnya dalam 
mendaftar LPDP.

INGAT, kamu disini adalah calon pe-
mimpin bangsa, dan kamu akan disekolahkan 
menggunakan LPDP, dengan harapan kamu 
bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik 
lagi di masa depan.

Jadi sebenarnya, kamu sebagai penerima 
beasiswa bukan hanya sekedar kuliah terus 
selesai terus udah. Tapi, kamu memiliki beban 
moral sekaligus tanggung jawab untuk meng-
ganti beasiswa dengan kontribusimu untuk In-
donesia setelah selesai kuliah dan pulang lagi 
ke Indonesia. Apapun kontribusimu, dalam bi-
dang apapun, sesuai atau tidak sesuai dengan 
apa yang kamu pelajari, yang terpenting hal 
yang kamu lakukan berguna untuk kemajuan 
Indonesia.
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3. Tidak ada parameter dalam menen-
tukan kelulusan Beasiswa LPDP

Sampai sekarang masih banyak yang 
bertanya-tanya tentang parameter kelulusan 
beasiswa LPDP. Banyak yang berfikiran kalau 
yang keterima beasiswa LPDP adalah orang-
orang pintar dengan IPK tinggi, kaya, kemam-
puan bahasa yang baik, dan kesempurnaan 
lainnya. Tapi itu semua tidak menjadi tolak 
ukur diterima atau tidaknya para pelamar bea-
siswa LPDP. Memang ada orang yang pinter 
banget dalam bidang akademik yang diterima, 
tapi tidak semua. Karena ada juga orang yang 
hanya rata-rata aja, ada orang yang memiliki 
skill tertentu, dan lain-lain juga diterima.

Jadi, kamu tidak akan tahu, apakah kita 
layak atau tidak sebelum dicoba. Pada akh-
irnya, kamu tidak bisa bersaing dengan orang 
lain, tapi justru bersaing dengan diri sendiri. 

Mampukah kamu memenuhi standart kualitas 
yang dimau oleh LPDP? Berikanlah yang te-
baik!

4. Jadilah diri kamu sendiri

Quote ini bisa digunakan dalam hal apa-
pun, termasuk ketika kamu mendaftar bea-
siswa LPDP. Saat sesi interview maupun LGD, 
jadilah dirimu sendiri! karena kamu adalah 
kamu, bukan orang lain yang memiliki seabreg 
prestasi, yang memiliki pengalaman organ-
isasi yang luas, yang punya banyak relasi, yang 
punya IPK 3.90, dan sebagainya. Jadilah diri 
sendiri!

5. Ubahlah pikiran publik tentang S2/ 
S3

Masyarakat Indonesia masih memiliki 
pikiran bahwa yang lulus S2 atau S3 itu jadi 
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dosen. Wah wah wah.... jangan sampai seperti 
itu pemikirannya ya. Banyak hal yang bisa di-
lakukan dengan gelar S2 atau S3 yang melekat 
pada diri kamu. Kamu bisa membangun bisnis, 
bisa membuat lembaga kemasyarakatan, bisa 
membuat organisasi-oraganisasi baik profit 
atau non-profit, dll. Jadi tenang saja. Intinya ya 
kembali pada diri kamu sendiri.

6. Kuliah ke luar negeri itu bukan GENG-
SI! Universitas Terbaik Belum Tentu 
Baik Untukmu!

Memilih universitas harus dengan baik 
dan benar. Kamu harus melakukan riset juga 
dalam hal ini. Di bawah ini ada tips dan triknya 
lho!

-          Tentukan dulu mau belajar di jurusan apa 
dan bidang apa.

-          Cari universitas-universitas terbaik di 
bidangmu. Karena LPDP memiliki list univer-
sitas tujuan, yang artinya tidak sembarang uni-
versitas bisa kita masuki, maka LPDP biasanya 
memakai acuan kedua website tersebut untuk 
menentukan 200 universitas terbaik di dunia.

-          Mencari universitas juga berarti menye-
suaikan kemampuan bahasa yang kamu miliki. 
Universitas di Eropa dan Australia rata-rata 
hanya menerima IELTS, sedangkan di amerika 
menerima TOEFL IBT. Jadi, hati-hatilah.

-          Memilih universitas juga seperti memilih 
jodoh, perlu milih-milih dan banyak pertim-
bangan. Silakan googling-googling buat lihat 
semuanya.

-          Kalau sudah klik dengan universitasnya, 
maka langsung saja kunjungi website univer-
sitasnya. 
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Segera cari kurikulum perkuliahan di bidang 
studinya, cocok atau tidak.

-          Kalau tidak cocok, ulangi riset dari 
awal, sampai menemukan universitas yang 
menawarkan kurikulum yang bener-bener co-
cok dengan kriteriamu.

-          Kalau perlu, langsung kontak profesor di 
bidang terkait. Minta rekomendasi dari beliau 
untuk kamu supaya bisa studi disana. Hal ini 
bisa jadi penguat dokumen kamu saat seleksi 
administrasi, bahkan saat sesi wawancara.

7. Apa yang Kamu Tulis, itu Adalah 
Kamu, Bukan Orang Lain

Pada sesi interview, kamu akan ditanya 
seputar CV yang sudah kamu isi di form on-
line, dan tentang  essay yang kamu tulis. Jadi, 
usahakan kamu sudah hapal, mengerti, dan 

paham betul apa yang sudah kamu tulis. Ber-
latihlah berulang-ulang dengan membaca dan 
memperagakannya di depan kaca. Wawancara 
adalah tentang meng-interpretasikan kemam-
puan menulis menjadi kemampuan verbal. So-
alnya tulisan bagus belum tentu bisa ngomong 
dengan baik dan lancar.

8. Tuhan adalah Sang Penentu

Interview udah kamu lakukan, nah kalau 
sudah kamu tinggal pasrah aja. Seberapa 
besar usahamu, Tuhan yang akan ber-
peran setelahnya. Jadi, berdoalah agar 
usahamu benar-benar sukses dan im-
pianmu kuliah ke luar negeri menggu-
nakan beasiswa LPDP terkabul. Amin.
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12.10 Tips Penting Saat Wawancara LPDP

Ruangan Wawancara

Jangan membayangkan bahwa interview 
LPDP dilakukan di sebuah ruangan kecil dima-
na hanya akan terdapat kamu dan interviewer. 
Wawancara dilakukan di sebuah ruangan be-
sar yang di dalamnya dibagi menjadi beberapa 
kelompok interview yang tidak dibatasi oleh 
apapun. Jadi ketika masuk ke dalam ruangan, 
kamu bisa melihat calon peserta lain yang se-
dang diwawancara oleh interviewernya mas-
ing-masing.

Seperti inilah kira-kira posisi dalam inter-
view

Pada setiap kelompok wawancara, akan 
terdapat sebuah meja panjang, 3 kursi untuk 
interviewer, dan satu kursi untukmu. Sebagai 

bayangan, kamu akan berhadapan dengan 3 
orang interviewer dan diantara kamu dan in-
terviewer akan terdapat sebuah meja panjang 
yang digunakan oleh interviewer untuk me-
lihat informasi tenteng dirimu berdasarkan 
data dari panitia LPDP serta untuk mencatat 
jawaban-jawaban yang kamu berikan selama 
proses wawancara sedang berlangsung.

Interviewer

Dalam sesi wawancara LPDP akan ter-
dapat 3 orang interviewer yang akan bertanya 
kepada kamu. 3 orang interviewer tersebut 
terdiri dari 2 orang dosen dan 1 orang psiko-
log. Dosen akan bertanya tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan akademis seperti alasan 
dibalik pemilihan jurusan dan universitas se-
dangkan psikolog akan memberikan pertanyan 
terkait kehidupanmu seperti terkait keluarga 
yang kamu miliki dan bagaimana kehidupan-
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mu selama ini. Setiap peserta akan mendapat-
kan dosen interviewer sesuai dengan bidang 
yang dipilih. Jika kamu akan memasuki juru-
san yang berkaitan dengan bidang ekonomi, 
maka dosen pewawancaranya pun akan mem-
punyai latar belakang di bidang akademik 
ekonomi. Hal ini berbeda dengan kamu yang 
memilih jurusan yang masuk dalam kategori 
“lainnya” dan “teknik”, dosen yang melakukan 
wawancara tidak akan selalu sesuai dengan 
bidang yang teman-teman pilih. Katakanlah 
kamu memilih jurusan di bidang seni, bisnis, 
atau lingustik, maka kamu tidak akan selalu 
mendapatkan pewawancara yang mengerti 
di bidang tersebut. Hal ini juga berlaku pada 
bidang teknik yang mempunyai percabangan 
yang sangat luas.

Bahasa dalam Interview

Bahasa yang digunakan dalam interview 
akan sangat tergantung dari interviewer yang 
melakukan wawancara. Pada test interview 
yang saya jalani, Bahasa Inggris hanya digu-
nakan di tahap awal wawancara ketika saya 
diminta untuk memperkenalkan diri dan me-
nyebutkan alasan mengapa saya memilih ju-
rusan dan universitas yang saya tuju. Setelah 
itu, wawancara dilakukan dengan menggu-
nakan bahasa Indonesia. Meskipun demikian, 
ada juga peserta yang 90% test interview nya 
menggunakan bahasa Inggris. Salah saeorang 
teman saya yang berasal dari Solo bahkan ber-
cerita bahwa ia sempat menggunakan Bahasa 
Jawa dalam interview karena kebetulan inter-
viewer-nya orang jawa dan beliau memberi-
kan pertanyaan dalam bahasa Jawa. Bagi te-
man-teman yang negara tujuan studinya tidak 
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 
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utama (walaupun kuliahnya menggunakan ba-
hasa inggris), ada kemungkinan bahwa teman-
teman akan diminta untuk menunjukkan ke-
mampuan teman-teman dalam menggunakan 
bahasa utama di negara tersebut. Semisal te-
man-teman ingin melanjutkan studi ke Jepang, 
maka teman-teman akan diminta untuk mem-
praktekkan kemampuan dalam bahasa Jepang 
. Oleh karena itu, teman-teman bisa berlatih 
sedikit tentang bahasa di negara tujuan, paling 
tidak untuk memperkenalkan diri sehingga ke-
tika nanti diminta untuk berbicara dalam ba-
hasa tersebut ketika interview, teman-teman 
bisa melakukannya.

Berikut tips-tips untuk menjawab pertan-
yaan dari Interviewer

a. Berusaha menjadi diri sendiri

Jawablah semua pertanyaan seperti kamu 

menjawab pertanyaan yang dilontarkan 
oleh gurumu, dosenmu, pembimbing skrip-
si, dan lain-lain. Jawablah dengan tegas dan 
jadiliha diri sendiri, dan merasanya nya-
manlah dengan hal itu.

b. Berpikir positif

Sebenarnya ini adalah permainan mental, 
the power of faith. Apa yang kamu yakini 
akan menjadi doa, dan ketika kamu yakin 
kamu pasti bisa menghadapi semua pertan-
yaan, insyallah semua akan berjalan lancar.

c. Jangan pernah panik

Panik, grogi, nervous, atau apalah yang lain-
nya biasa banget terjadi ketika kamu meng-
hadapi hal-hal seperti lomba, bertemu 
pacar, wawancara kerja, terlebih lagi wawa-
ncara beasiswa LPDP. Ketika kamu merasa 
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panik, kakimu gemetar, badanmu bergoy-
anag, atau melakukan gerakan-gerakan 
yang tidak terduga, cubitlah tanganmu agar 
kamu kembali fokus.

d. Apa yang kamu katakan selalu jujur

Bohong hanya akan mempersulitmu, dit-
ambah lagi ada satu orang psikolog yang 
akan menjadi interviewer. Kamu bohong? 
Pasti dia akan paham dan bisa jadi itu 
adalah kegagalan untukmu.

e. Persiapkan sebanyak-banyaknya per-
tanyaan yang mungkin akan ditan-
yakan

Kamu bisa mempelajari pertanyaan dari 
situs-situs atau blog teman-teman yang su-
dah meng-share pengalamannya saat inter-
view beasiswa LPDP. Itu akan sedikit mem-

bantumu. Kenapa hanya sedikit? Ya karena 
belum tentu kamu mendapatkan pertan-
yaan yang sama, semua tergantung pada 
dirimu sendiri.

f. Jangan lupa tersenyum

Bukan bermaksud untuk lebay, terlalu me-
narik perhatian, atau apapun. Senyum akan 
membuatmu lebih tenang dan membuat 
interviewer bisa merasakan aura positif 
darimu. Tersenyumlah dengan ikhlas.

g. Hafalakan lagu-lagu nasional dan 
daerah, Pancasila, dan perbanyak 
pengerahuan umum

Kenapa ini muncul? Karena ini akan seb-
agai tolak ukur seberapa besar rasa nasion-
alismemu.
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h. Sebelum dan sesudah wawancara 
beri salam dan jabat tangan para in-
terviewer

Mungkin ini tidak menjadikan patokan, tapi 
karena penerima LPDP diharapkan men-
jadi pemimpin nantinya. Maka, hal ini perlu 
kamu lakukan untuk menambahkan image 
yang baik dalam diri kamu.

i. Jangan memotong pembicaraan in-
terviewer, jawab setelah interviewer 
selesai berbicara

Sudah sejak dulu kamu diajari tidak boleh 
memotong pembicaraan orang lain. Berbi-
caralah ketika sudah pada waktunya. Ke-
cuali dalam LGD, kamu wajib mengambil 
peran.

j. Tunjukkan kalo kamu pribadi yang 
punya kualitas, bukan hanya dalam 
bidang akademik, tapi juga dalam ke-
giatan sosial.

Pandai dalam bidang akademik belum tentu 
sukses di kehidupan sosial. Kamu akan me-
miliki keseimbangan bahkan menjadi leng-
kap ketika dalam bidang akademik pandai 
tapi dalam bidang sosial juga tidak kalah 
peranan dan manfaat.

k. Jika dikritik, jawablah kalau anda 
akan berusaha memperbaikinya, jan-
gan terlalu mendebat interviewer.

Ketika kamu mendebat kritik bisa jadi 
kamu malah dinilai sebagai seseorang yang 
tidak menerima pendapat atau masukan. 
Alangkah baiknya, 
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terimalah setiap kritik dan masukkan, jan-
gan lupa ucapkan maaf  dan terimakasih.

l.  Ada beberapa pertanyaan yang 
bersifat agak pribadi seperti seputar 
pernikahan, masa depan, kondisi ke-
luarga

Jika kamu mendapatkan pertanyaan sepu-
tar keluarga dan pertanyaan-pertanyaan 
pribadi, maka jawablah dengan apa adanya, 
dan jujur. Jangan mengada-ada, merubah, 
atau mungkin memperburuk suasana. Inti-
nya jawab apa adanya dan buatlah dirimu 
sendiri menjadi mudah.

m.  Jangan lupakan kata-kata sakti:

Ada empat kalimat yang wajib kamu kuasai 
dan kamu gunakan untuk pada saat-saat 
tertentu. Hafalkanlah!

Baik, akan saya terima pendapat bapak/
ibu tetapi sepengetahuan saya ….

Saya sangat senang apabila bapak/ibu….

Terima kasih atas kesempatan yang di-
berikan,….

Apakah sudah menjawab pak/bu?

n. Berdoa sebelum dan setelah inter-
view

Semuanya atas kehendak Allah. Jangan lupa 
berdoa sebelum dan sesudah interview. 
Agar semua perjalananmu ini mendapat-
kan Ridho-Nya.
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12.11 Tips Penting Dalam Seleksi Leader-
less Grup Discussion (LGD)

Setelah ditetapkan lolos seleksi, kamu 
pasti akan mendapatkan email tentang jadwal 
seleksi wawancara dan LGD yang dilaksanakan. 
Di email itu, terdapat detail teknik pelaksanaan 
wawancara dan LGD. Biasanya dalam email su-
dah ada nama-nama dari temanmu yang akan 
satu kelompok saat pelaksanaan LGD.

Pada prinsipnya, LGD dari LPDP ini akan 
serupa dengan seleksi group discuss yang 
mungkin pernah kamu temui saat kuliah S1 
atau mungkin saat SMA. Intinya sama-sama 
diskusi, namun topik pembahasan dan metode 
jalannya diskusi yang bakal membedakan den-
gan diskusi lainnya. Bedanya kalau di LGD ini 
tidak ada moderator seperti biasanya.

Pada sistem LGD, kita disajikan suatu 
permasalahan yang HOT & HITS di akhir min-
ggu itu, mungkin dari berita politik, sosial, 
ekonomi, selebritis, dan lain sebagainya. Bi-
asanya tim LPDP ambil beberapa permasala-
han dari koran atau media elektronik. Nah, 
pada saat LGD berlangsung, kita diminta un-
tuk mendiskusikan permasalahan tersebut 
beserta mengeluarkan satu solusi konkrit dan 
realistis. Jadi usahakan kamu juga sudah baca-
baca artikel berita di forum-forum seperti de-
tik, okezone, kompas, dll.

Tantangn dalam diskusi ini adalah 
bagaimana diskusi tersebut bisa menjadi 
berkualitas tanpa adanya moderator, tanpa 
ada arahan sebelumnya, dan bagaimana caran-
ya kamu dan teman-teman bisa melebur me-
nyatu menyajikan satu solusi konkrit yang juga 
berkualitas. Bayangkan, kamu akan  diperte-
mukan dengan orang-orang yang belum per-
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nah kamu kenal. Kemudian selama 20 menit 
berdiskusi, bagaimanapun caranya kamu ha-
rus bisa se-frekuensi dengan teman-temanmu 
itu.

Teknis Leaderless Group Discussion (LGD):

1. Kamu akan dibagi menjadi kelompok-ke-
lompok dimana satu kelompok akan terdiri 
dari 8-10 peserta seleksi.

2. Sebelum memulai LGD, kelompok diberikan 
waktu tunggu selama kurang lebih 15 menit 
untuk mempersiapkan diri. Biasanya dalam 
waktu ini banyak yang menggunakannya un-
tuk kenal lebih dekat dengan sesama anggota 
group.

3. Saat LGD berlangsung, akan ada briefing 
singkat dari psikolog sekaligus pembagian ka-
sus. Awalnya kamu akan diberikan waktu 5 

menit untuk membaca dan memahami kasus.

4. Kemudian kamu dan teman-teman akan di-
berikan waktu 40 menit untuk diskusi.

5. Di akhir waktu diskusi, akan ada 1 orang 
yang me-review seluruh kesimpulan/garis be-
sar diskusi.

LGD ini bertujuan menilai bagaimana 
karakteristikmu dalam berkomunikasi. Jangan 
terlalu pasif, jangan juga terlalu mendominasi. 
Hormati orang yang sedang berbicara, jangan 
sekali-kali menyela pembicaraan. Pastikan 
semua orang mendapat porsi sama rata dalam 
beropini. Persilakan dan dorong orang yang 
sekiranya sedikit berpendapat untuk menge-
mukakan pendapatnya agar mendapat porsi 
bicara yang pas dan sama dengan yang lainnya.
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Untuk topik yang akan dibahas dalam 
LGD, tentunya setiap periode seleksi akan me-
miliki topik yang berbeda-beda. Karena LPDP 
memberikan topik sesuai dengan berita ter-
kini dan paling baru. Biasanya berita tersebut 
dimuat di koran Kompas atau media elektron-
ik seperti detik.com.

Di bawah ini adalah hal-hal yang harus 
kamu lakukan dan tidak boleh kamu laku-
kan selama kegiatan LGD berlangsung.

Yang wajib kamu lakukan:

1. Bawa alat tulis

Jangan lupa untuk membawa buku catatan. 
Paling tidak kamu membawa satu pena dan 
satu lembar kertas kosong. Dua alat ini akan 
berguna untuk mencatat idemu, opinimu, dan 
pendapat dari teman lainnya, 

sehingga akan memudahkanmu dalam 
membuat kesimpulan.

2. Baca kasusnya dengan hati-hati dan anal-
isalah!

Dalam LGD ini kamu akan diberi sebuah 
kasus yang harus dipecahkan, dan sebelum-
nya akan diberi waktu selama 5 menit untuk 
membaca dan memahaminya. Gunakan waktu 
5 menit itu untuk membaca dengan teliti dan 
seksama, kemudian analisalah. Kamu bisa 
membuat coretan-coretan sederhana, buatlah 
5W+1H. Dengan hal ini kamu bisa menganali-
sa dengan baik setiap masalah yang ada.
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3. Kasus yang harus dipecahkan tersebut 
sangat kompleks, maka ambillah sudut 
pandang tertentu

Kasus yang harus kalian pecahkan akan 
menjadi sangat luas konteksnya. Maka dari itu, 
agar kamu lebih mudah dalam menganalisa, 
pilihlah satu sudut pandang saja. Dengan satu 
sudut pandang, itu sudah lebih dari cukup un-
tuk merumuskan satu solusi kongkrit.

4. Kalau kamu sudah paham, maka mulai-
lah!

Jika kamu sudah merasa paham dan 
mengerti sekali, maka beranjaklah untuk ber-
bicara. Utarakan semua ide, opini, dan pema-
hamanmu terhadap kasus yang sedang kamu 
hadapi. Kamu sebagai calon pemimpin harus 
berhasil merumuskan solusi dari semua hal 
tersebut. Sebisa mungkin kamu menjadi orang 

pertama yang membuak diskusi. Kebanyakan, 
ketika juri menyatakan dimulai, maka yang 
terjadi adalah keheningan, perang batin, lirik 
sana sini yang itu sangat jelas membuang wak-
tu. Jadi, harus yakin dan percaya terhadap diri 
sendiri.

5. Belum paham? Jangan terburu-buru. 
Tunggu. Ikuti Alur, pelajari kemudian ung-
kapkan!

Jangan menjadi pribadi sok tahu, dan 
jangan terburu-buru mulai jika kamu belum 
benar-benar memahami apa yang ada di de-
panmu. Take a time, tapi jangan kelamaan.
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6. Ingin berbicara? Tunggu. Berikan apresi-
asi pada yang lainnya terlebih dahulu

Ketika kamu ingin mengutarakan 
pendapat, gunakan tiga kunci ini “Senyum, So-
pan, dan Simpel”.

Berikan senyuman terbaikmu ketika 
kamu menguatarakan pendapat, dan jangan 
lupa kamu juga harus dengan sopan saat men-
gucapkan pendapatmu. Setelah itu, utarakan 
pendapat secara simpel, dan to the point.

Jangan lupa untuk selalu memberikan 
apresiasi kepada teman-teman yang sudah 
menguatarakan pendapatnya. Jangan me-
nyangkal atau menyanggah, lebih baik meneri-
ma dan evaluasi, lalu menambahkan. 

Ketika kamu ingin mengucapkan 
pendapat atau ingin mengevaluasi pendapat 
teman, gunakan kalimat berikut:

- 

- Terimakasih atas kesempatan yang su-
dah diberikan oleh Mas/ Mbak X. Saya 
juga sependapat dengan Anda, maka 
dari itu saya ingin menambahkan.......... 
Apakah ada tambahan dari rekan-rekan 
lainnya?

- Saya cocok sekali dengan ide yang Anda 
sampaikan Mas/ Mbak...... Dan menurut 
saya, ada beberapa faktor lain seperti ..... 
..... .....  yang juga perlu dipertimbangkan 
karena .... .... .... .... (Kalimat ini bisa digu-
nakan untuk menyampaikan pendapat 
lain dengan sudut pandang yang berbe-
da).
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7. Masih nggak tahu mau ngomong 
apa? Bingung? Jadilah Analis dan Per-
angkum!

Tidak dipungkiri bahwa akan ada 
beberapa orang yang nggak ngerti mau 
ngomong apa, nggak ngerti mau men-
gutarakan apa. Berbahaya jika hal ini 
terjadi pada diri kamu. Alasannya ada 
banyak, mungkin karena kurang memb-
aca sehingga pengetahuan minim, tidak 
belajar, kasus tersebut tidak sebidang, 
tidak suka membaca, dan lain-lain. Ka-
lau kamu mentok diam, maka juri tidak 
akan meloloskanmu. TENANG. Masih 
ada satu jalan lain, yaitu kamu harus 
menjadi summarizer.

Dalam diskusi akan ada banyak 
sekali pendapat yang bermunculan dan 
dari berbagai macam sudut pandang. 

Kadang bisa juga keluar dari topik per-
masalahan yang sedang dibahas. Di 
sinilah peran kamu. Catatlah semua 
pendapat yang sudah diutarakan oleh 
rekan-rekanmu. Setelah itu kamu bisa 
menarik satu kesimpulan yang itu bisa 
dijadikan solusi konkrit dari permasala-
han yang sedang kalian cari solusinya.

Hal yang tidak boleh kamu lakukan:

1. Jangan mendominasi

Sebagai calon pemimpin kamu 
harus bisa mendengar semua aspirasi 
dan mengapresiasinya. Maka dari itu, 
jangan sekali-kali kamu menjadi orang 
yang overtalk dalam diskusi. Karena jika 
kamu terlalu mendomuinasi maka kamu 
akan dianggap egois, arogan, tidak bisa 



355

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

354

mengakomodir pendapat teman, tidak 
memberikan kesempatan, dll.

2. Jangan memotong pembicaraan 
rekan lainnya

Jika kamu memotong pembicaraan 
rekanmu, kamu akan dianggap orang yang ti-
dak bisa mengendalikan emosi. Seorang pe-
mimpin harus bisa mengontrol emosinya. 
Kamu harus bisa mendengarkan.

3.      Jangan sampai tidak berbicara

Hal yang paling parah jika kamu sampai 
tidak ngomong atau tidak mengucapkan sepa-
tah katapun dalam diskusi tersebut. Jika sam-
pai hal itu terjadi, maka dipastikan kamu tidak 
akan lolos.

12.12 Tips Penting Dalam Seleksi On The 
Spot Essay Writing

Essay on the spot adalah salah satu taha-
pan seleksi beasiswa LPDP yang baru diadakan 
pada periode 3, tahun 2015. Dalam On the Spot 
Essay Writing ini, para peserta akan memasu-
ki sebuah ruangan dengan beberapa bangku 
yang ditata agak berjauhan.

Panitia akan membagikan selembar ker-
tas untuk menulis esai dan selembar soal. Per-
hatikan dan baca baik-baik petunjuk penger-
jaan yang ada di soal tersebut. Setiap soal 
mempunyai kode. Artinya, LPDP sudah me-
nyiapkan banyak tipe soal. Sepertinya, setiap 
peserta tidak akan ada yang mendapat kode 
soal yang sama, mungkin untuk menghindari 
kebocoran dari obrolan antar peserta.
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Setiap soal terdiri dari 2 nomor  pertan-
yaan dan peserta tidak harus menjawab ked-
uanya, tapi hanya memilih salah satu. Masing-
masing pertanyaan mempunyai ulasan singkat 
sebanyak satu paragraf pendek. Waktu yang 
diberikan kepada peserta untuk menulis esai 
adalah 30 menit (sudah termasuk membaca 
soal). Pertanyaan yang ada dalam soal-soal itu 
biasanya berhubungan dengan wacana terhan-
gat saat ini ataupun yang pernah booming be-
berapa waktu sebelumnya atau sedang boom-
ing dalam minggu tersebut.

Kriteria yang dinilai dalam tes penulisan 
essay ini adalah penggunaan bahasa Indone-
sia yang baik dan benar, ide/ gagasan/ solusi 
yang kita tulis, dan keselarasan antar paragraf. 
Dalam membuat essay, alangkah baiknya jika 
ada paragraf pembuka yang bersifat pengan-
tar, paragraf-paragraf inti yang berisi pendapat 
kamu mengenai tema yang kita pilih itu, lalu 

terakhir simpulan. Panitia tidak memberi ba-
tasan tertentu untuk menulis essay. Jadi, se-
berapa panjang atau pendek essay ini terserah 
peserta masing-masing, yang terpenting ide 
yang kamu tulis tersampaikan semua dan 
dapat selesai dalam waktu yang ditentukan 
(30 menit).  

Sebelum mengikuti On the Spot Essay 
Writing, ada baiknya jika kamu berlatih men-
ulis dengan tema-tema isu terhangat yang 
sedang terjadi. Berlatih dengan menggunak-
an stopwatch juga bisa membantu. Sebelum 
tes, coba berkunjung ke portal berita online 
seperti detik.com, kompas, okezone, dll, untuk 
sekadar membaca berita-berita yang pernah 
atau sedang nge-hits.  

Ini beberapa tips untuk melewati tahapan Es-

say on The Spot Seleksi Beasiswa LPDP:
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1. Jangan lupa persyaratan essay yang baik. 

Essay on The Spot pada dasarnya Essay 

juga. Sama halnya seperti tes writing ke-

tika tes TOEFL IBT dan IELTS. Jangan lupa 

susunan introduction, isi, penutup serta 

kohesi dan koherensi dari kalimat maupun 

paragrafnya.

2. Ketika menyampaikan pendapat, jangan 

bimbang, abu-abu, maupun ragu-ragu. 

Berikan ketegasan dalam opini-opini yang 

dibuat. Perlihatkan dengan jelas kamu be-

rada di pihak mana. Alasan-alasan yang 

objektif juga sebaiknya digunakan untuk 

menguatkan opini-opini kita. Di sini wa-

wasan kamu akan diuji. Gunakanlah ban-

yak fakta yang nantinya bisa menguatkan 

argumenmu.

3. Jangan lupa cek jumlah kata yang diminta. 

Jangan mengabaikan syarat-syarat kecil 

karena bisa jadi hal-hal seperti itu akan 

mengurangi poin kalian.

4. Baca isu-isu terkini. Topik yang diberikan 

LPDP biasanya berupa isu-isu terbaru yang 

muncul di koran-koran, televisi dan tabloid 

online. Mulai sekarang, kalau meu lolos 

seleksi beasiswa LDPD, jangan apatis terh-

adap isu-isu yang berkembang atau kasus-

kasus yang terjadi.

5. Untuk dapat lolos seleksi on the spot essay 

writing LPDP, kamu harus terlatih dalam 

hal menulis. Waktu yang diberikan san-

gat singkat sehingga kamu harus menulis-

kan ide-idemu secepat mungkin. Biasakan 

dalam menyusun ide-ide sehingga ketika 
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tulisanmu tertuang, kamu sudah menulis-

kan ide-ide yang runut dan berhubungan 

satu sama lain.

6. Sebaiknya selalulah berpikir mengenai apa 

yang terbaik untuk Indonesia. Dalam tulisan, 

sebaiknya kamu juga menuangkan ideal-

isme ini. Meskipun tidak tersurat, minimal 

cara berpendapatnya dapat memperlihat-

kan kalau kamu adalah warga negara yang 

memikirkan apa yang terbaik untuk bangsa. 

 
12.13 Tips Sebelum Berangkat Menuju 
Tempat Ujian Seleksi LPDP

Tips ini berlaku untuk semua taha-
pan seleksi yang ada di dalam LPDP. Terlebih 
seleksi Wawancara, LGD, dan On The Spot Es-
say Writing.

 Sebelum berangkat ke tempat ujian atau 
tempat seleksi sebaiknya kamu melakukan 
hal-hal berikut:

a. Menyiapkan semua berkas asli dan 
foto kopi yang diperlukan dan yang 
sudah tertera dalam persyaratan, 
serta jangan lupa alat tulis baik ker-
tas/ buku dan pena. Hal ini harus 
kamu lakukan agar nantinya kamu ti-
dak perlu bolak-balik ke rumah misal 
ada persayaratan yang tertinggal. 
Mending kalau rumahnya deket, lah 
kalau rumahnya jauh itu hanya akan  
menghampat peluangmu mendapat-
kan beasiswa LPDP.

b. Mandi, ini tujuannya untuk member-
sihkan dan merapikan diri. Jangan 
lupa memakai pakaian yang sopan, 
rapi, dan menarik. Pakaian yang pas 
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dapat mendukung performance. Jika 
diperlukan minyak wangi, silakan 
pakai minyak wangi tapi jangan ber-
lebihan.

c. Sarapan, intinya kamu harus makan 
terlebih dahulu, jangan sampai pergi 
dalam kondisi perut kosong, kecuali 
bagi yang tidak biasa sarapan. Sara-
pan dapat membuatmu lebih tenang, 
ingat jangan berlebihan, dan jangan 
makan sambal, santan terlalu kental, 
atau makanan yang bisa membuat 
perut merasa kurang nyaman.

d. Berpamitan dengan orang tua dan 
saudara-saudara dekat. Jangan 
lupa juga meminta doa restu mer-
eka, terlebih lagi doa orang tua. 

e. Berdoa, ada baiknya kamu sholat 
Dhuha terlebih dahulu, dan berdoa 
sebelum berangkat. Setelah itu pasti-
kan semuanya beres, tidak ada yang 
tertinggal, dan semoga sukses.
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12.14 Tips Menuju Lokasi Tempat Tes atau 
Seleksi

Kenapa ada juga ya tips seperti ini?

Banyak orang gagal ikut ujian, terlambat 
masuk sekolah, terlambat ikut rapat, terlam-
bat interview kerja, gagal dapat kerja karena 
tidak memperhatikan aspek ini. Hal ini ber-
hubungan sekali dengan jarak, waktu, dan cara 
menuju suatu tempat tujuan.

1. Usahakan kamu sudah tahu pasti dima-
na lokasi untuk ujian seleksi beasiswa 
LPDP. Lebih baik dicari satu atau dua 
hari sebelumnya. Agar kamu tidak ter-
buru-buru dan istilah jawanya “nggak 
kmrungsung”.

2. Jika sudah tahu tempatnya, pastikan 
kamu juga tahu bagaimana cara tercepat 

untuk sampai ke tempat tersebut. Jika 
menggunakan angkutan umu berupa 
bus atau angkot kamu harus naik ang-
kot/ bus apa, terus turun dimana. Jika 
kamu menggunakan kendaraan sendiri, 
pastikan kendaraanmu dalam kondisi 
yang baik, jadi tidak akan ada masalah 
di jalan.

3. Jika sudah paham menggunakan trans-
portasi apa kamu bisa mengira-ira, jam 
berapa sebaiknya kamu berangkat, leb-
ih baik di antar atau sendiri, kecepatan 
berapa yang harus dipakai, dll. Alangkah 
baiknya jika kamu ada seleksi jam 11.00 
kamu bisa datang pukul 09.00, ya satu 
atau dua jam sebelumnya lah. Supaya 
kamu punya waktu untuk istirahat, be-
lajar, kenalan dengan teman satu group 
atau teman lainnya, sahring, dll.
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4. Jika sudah sampai tempat seleksi, pas-
tikan kamu beristirahat, menenangkan 
pikiran dengan caramu, dan meriview 
kira-kira apa saja yang nanti akan diuji-
kan dan bagaimana strategi-strategimu. 
Buat dirimu seceria mungkin ya!

12.15 Contoh-Contoh Pertanyaan Dalam 
Sesi Wawancara LPDP

Di bawah ini kami sajikan contoh-contoh 
pertanyaan yang dilontarkan oleh para inter-
viewer LPDP. Mungkin setiap orang berbeda-
beda, bahkan kamu nanti saat melamar dan 
saat interview pasti ada pertanyaan yang ber-
beda. Daftar pertanyaan di sini hanya sebatas 
gambaran saja.

Terkait Studi:

1. Mengapa anda memilih jurusan tersebut?

2. (Jika jurusan S2 anda berbeda dengan juru-
san S1) Mengapa anda tertarik di jurusan A, 
padahal S1 anda di jurusan B?

3. (Jika jurusan S2 anda berbeda dengan juru-
san S1) Adakah keterkaitan antara jurusan 
yang anda tuju dengan jurusan yang anda 
ambil ketika S1?
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4. Bagaimana rencana studi anda ketika men-
gambil S2? Topik thesis apa yang anda pilih?

5. Apa yang anda rencanakan setelah lulus 
dari S2?

6. Apa yang bisa anda lakukan untuk Indone-
sia setelah lulus dari S2?

----------------------------------------------------------

Terkait dengan Kepribadian 

1. Ceritakan tentang puncak kesuksesan kamu 
sampai saat ini?

2. Sebutkan kelebihan dan kekurangan anda.

3. Pengalaman organisasi apa yang telah anda 
miliki saat ini ?

4. (bagi yang sudah menikah) Suami bekerja 
dimana? Bagaimana tanggapan suami men-
genai rencana kuliah anda ke luar negeri? 
Sanggup meninggalkan keluarga selama 2 
tahun?

5. Jika anda ditawari untuk bekerja di perusa-
haan asing dengan gaji yang menjanjikan, 
apakah anda akan mengambil tawaran itu 
atau bekerja di Indonesia dengan gaji yang 
lebih kecil?

6. Siapa orang yang berjasa dalam kehidupan 
anda?

1. Mengapa ingin melanjutkan s2 ke Jerman 
dan kenapa memilih jurusan Global Pro-
duction Engineering di TU Berlin?

2. Apa kegagalan terbesar dalam hidupmu?

3. Pertanyaan mengenai keluarga.

4. Rencana setelah lulus S2.

5. Apakah telah mendapatkan LoA? ( Kondi-
si saya pada saat itu telah mendapatkan 
LoA unconditional, sehingga interview-
er meminta untuk melihatnya)
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6. Apa kegiatan di luar kampus yang pernah 
kamu lakukan?

7. Pertanyaan seputar esai yang kita buat 
juga akan menjadi pertanyaan.

Pewawancara 1 (Kemungkinan Psikolog):

1.       Siapa nama kamu?

2.       S1 kamu tempuh berapa lama?

3.       Negera Tujuan kemana?  Universitas Tu-
juan kamu dimana?

4.       Mengapa kamu memilih negara dan uni-
versitas tersebut

Pewawancara 2 (Bapak Prof, seorang Akade-
misi)

1.       Apakah ada Universitas lain yang kamu 
minati?

2.       Punya skor TOEFL/IELTS?

3.       Pernah ikut tes GMAT?

4.       Apakah ada surat rekomendasi? dari sia-
pa?

5.       Apakah kamu mendaftar beasiswa yang 
lain?

6.       Apa yang kamu lakukan semenjak lulus 
kuliah hingga sekarang?

Pewawancara 3 (Bapak Prof, seorang akade-
misi):

1.       Berapa jumalah saudaramu?

2.       Coba jelaskan apa yang akan kamu laku-
kan di masa depan setelah lulus S2?

3.       Kalau kami tawarkan universitas lain, 
apakah mau mau?
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4.       Kenapa di Luar Negeri? Di Indonesia ban-
yak universitas yang bagus juga?

Pertanyaan selanjutnya kurang lebih seperti 
yang saya rangkum di bawah pertanyaan be-
sarnya:

– Apa yang anda teliti ?

– Mengapa begitu penting untuk dikaji ?

– Apa implikasinya tesis Anda nanti untuk ma-
syarakat ?

– Organisasi apa saja yang pernah diikuti, baik 
akademis atau dalam masyarakat ?

– Apakah RABP sesuai dengan yang Anda teliti 
dan butuhkan ?

– Apa rencana kedepan setelah lulus program 
Magister ?

– Apa yang anda lakukan atau kontribusi ke-
pada masyarakat ?

Nah itu dia beberapa pertanyaan saat proses 
seleksi wawancara.

1. Apa motivasi kamu mengambil S2? 
 
2. Kenapa mengambil jurusan X di Universitas 
X? 
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3. Kenapa mengambil jurusan yang berbeda? 
(Kalau beda ama S1 kamu) 
 
4. Ceritakan pekerjaan kamu sehari-hari! 
 
5. Apa kontribusi kamu untuk Indonesia? 
6. Apa yang akan kamu lakukan setelah pulang 
dari sekolah? 
 
7. Ceritakan kegagalan terbesar yang pernah 
kamu alami! 
 
8. Apa penyesalan yang pernah kamu rasakan 
dalam hidup? 
 
9. Kenapa kamu layak mendapatkan beasiswa 
LPDP? 
 
10. Apa hobi dan passion kamu? 
 

11. Ceritakan kembali kesuksesan terbesar 
dalam hidup kamu!

1. Ceritakan tentang dirimu.

2. Mengapa memilih Negara X Kampus Y? 
Kamu mendapat info dari mana? Kena-
pa nggak milih Negara Z?

3. Apakah sudah dapat LoA? Apakah re-
search plan yang seperti itu ngga bisa 
dilakukan jika kamu kuliah di dalam 
negeri? Mengapa harus ke luar negeri?

4. Apa visi/misimu ke depan?

5. Organisasi apa yang sangat berkesan 
untukmu dan yang membentukmu me-
miliki pribadi seperti ini?

6. Ekspresikan rasa cintamu kepada Bang-
sa Indonesia!

7. Mengapa kamu memilih LPDP? Apakah 
menurutmu mendapatkan beasiswa 
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LPDP ini mudah? Kamu yakin akan ket-
erima LPDP?

1. Identitas diri: Nama? Lulusan mana? Kerja 
dimana? 
 
2. Kenapa pilih negara/universitas tersebut 
sebagai negara tujuan? Kenapa pilih jurusan 
itu? 
 
3. Kenapa ga milih jurusan statistika di UI? 
 
4. Setelah lulus kuliah, apa yang akan anda 
lakukan kaitannya dengan pekerjaan? 
 
5. Setelah lulus kuliah, apa yang akan anda 
lakukan kaitannya dengan masyarakat? Keg-
iatan konkretnya? 
 
6. Ceritakan tentang puncak kesuksesan kamu 
sampai saat ini? 

 
7. Sebutkan kelebihan dan kekurangan anda. 
8. Suami bekerja dimana? Bagaimana tangga-
pan suami mengenai rencana kuliah anda ke 
luar negeri? Sanggup meninggalkan keluarga 
selama 2 tahun? 
 
9. Ceritakan tentang keluarga anda. Anda 
dari keluarga yang seperti apa? Punya berapa 
saudara? 

10. Bagaimana tanggapan anda tentang ban-
jir yang saat ini sedang menimpa Jakarta. 
Dan apa hal konkret yang telah anda lakukan 
berkaitan dengan hal tersebut. 
 
11. Organisasi yang anda ikuti kebanyakan 
kognitif. Apa konkret kegiatan sosial yang 
telah anda lakukan selama ini, hubungannya 
dengan masyarakat? 
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12. Apa rencana anda 5 th dan 10 th ke de-
pan? 
 
13. Menurut anda berapa nilai kualitas data 
bps, dengan rentang 1-10? 
 
14. Apa yang anda lakukan kaitannya dengan 
peningkatan kualitas data bps? 
 
15. Mengapa data pemilu banyak yang tidak 
valid? 
16. Nilai writing anda hanya 5.5, padahal writ-
ing sangat penting untuk studi di luar negeri. 
Bagaimana?

1. Siapa Kemenkeu, Kemendiknas, Ke-
menag, Presiden, Wapres sekarang!

2. LPDP itu apa? Kepanjangannya apa? Tu-
juan LPDP apa? | semua yang berkenaan 
dengan LPDP. Pake metode jembatan 

keledai buat ngapal point2nya (jitu buat 
ngapal cepet)

3. Lirik lagu Padamu Negeri, Indonesia 
Raya dan satu lirik lagu daerah asalmu 
dan umum!

4. Buat pengenalan diri sendiri selama 2-3 
min (english)

5. Background pendidikan dan 
kerja, apakah masih relevan! 

6. Gaji terakhir, kepala direksinya? Perusa-
haan/instansi apa?

7. Rencana kedepan setelah lulus? Ngajar? 
Professional worker?

8. Apa goal utama dalam hidup ini?

9. Mengapa memilih univ/jurusan

10. Apakah pernah apply bea-
siswa sebelumnya selain LPDP? 
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11. Galilah pertanyaan - pertan-
yaan yang bersumber dari proposal 
risetmu, rencana studimu atau lain se-
bagainya. | Untuk pertanyaan yang ini 
akan memakan waktu berhari - hari. 

12. CV dipelajari! Yang dianggap akan 
menjadi pertanyaan dari CV anda, co-
balah dipikirkan jawabannya!

13. Background orang tua, penghasi-
lan! 

14. Keadaan keluarga, kakak, adik dll! 

15. Mengapa memilih LPDP? Pantas-
kah anda mendapatkan LPDP scholar-
ship? Yakinkan para interviewers, bah-
wa anda berhak mendapatkan LPDP. 

16. Model kepemimpinan seperti apa 
yang ada dibenak anda untuk Indone-
sia kedepannya? Berikan dengan sosok 
kalau perlu. Pemimpin itu apa? Tugas 
pemimpin? Sanggupkah anda dalam 
memimpin nantinya? Kepemimpinan 
macam apa yang telah anda lakukan? 
Pernahkah anda menjadi pemimpin? 
Bagaimana mekanisme penunjukan 
pemimpin.  
 
soal ini termasuk sulit dan banyak jawa-
bannya.

17. Mengapa kuliah lanjut? Buat apa? 
Apa tidak cukup dengan yang diraih! 

18. Baca baik2 essay anda, cari dan 
galilah pertanyaan yang menurut anda 
akan muncul dan carilah jawabannya! 
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19. Apa yang bisa kamu bagi buat 
lingkungan baik dari hasil risetmu, dari 
ilmumu, dari pengalamanmu selama 
studi? 

20. Belajar dan berorganisasi, 
bagaimana cara manage-nya? 
 

21. Pengalaman organisasi, urut dari 
tahun! 

22. Kuasai tentang ilmu yang akan 
dipelajari nantinya minimal garis be-
sarnya dan orang umum pun paham 
mendengarnya! 
 

23. Prestasi – prestasi berdasar ta-
hun. Ingat berdasar tahun! 

24. Prestasi terbaik anda dan alasan-
nya! 

25. Weakness dan strength dari kita! 

26. Sosok dalam keilmuwanmu yang 
kau kagumi! Ex ambil kedirgantaraan = 
habibie 

27. Pertanyaan seputar surat reko-
mendasi, ingat – ingat bagaimana kamu 
bisa dapat surat rekomendasi tersebut! 

28. Hafalkan isi dari surat pernyataan! 

29. Konkret pekerjaan setelah lulus 
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kepada masyarakat. Ex: jadi ketua DKM 
Masjid 

30. Konkret produk setelah lulus ke-
pada Negara. Ex: Mau buat antibodi dari 
moncong rayap. 

31. Rencana 5 tahun, 10 tahun dan 50 
tahun kedepan! Konkretnya. 
 

32. Menurut anda nasionalisme itu 
apa? Bagaimana cara membuktikannya? 
Apa anda sudah memiliki rasa nasional-
isme? 

33. Kerja di LN atau DN hubungkan 
dengan rasa nasionalisme? 

34. Sosok pahlawan menurutmu? 
Dan siapakah dia? 

35. LPDP akan mengumumkan tang-
gal wawancara. Carilah hari – hari ber-
sejarah sekitar tanggal segitu dan apa 
maknanya! |Relevansikan dengan LPDP 
(kalau bisa) 

36. Mengapa anda tertarik memilih 
topik riset tersebut? 

37. Apa studimu sebelumnya masih 
relevan? Mengapa kamu berfikir bahwa 
kuliah di Negara XX di Univ YY akan 
memberikanmu manfaat! 

38. Gali lagi manfaat konkret yang 
bisa kamu dapatkan apabila kamu ku-
liah di LN di univ YY. Ex: Mexico: bisa 
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ngenal bahasa spain. Untuk kerjasama 
dengan latin countries dll dst. 

39. Apa unique selling point dari dir-
imu? 

40. Hobi, hal2 favorit (buku, ton-
tonan, makanan dll dst). 

41. Permasalahan apa di Indonesia 
yang menurut anda paling krusial untuk 
diselesaikan terlebih dahulu?

42. Apa sudah contact/korespondesi 
dengan Prof? 

43. Bagaimana kamu dapat LoA? 

44. Beri sedikit gambaran bagaima-
na kamu akan beradaptasi di negara 

tersebut! Carilah pengalaman orang by 
googling! 

45. Siapkah hidup mandiri, jauh dari 
orang tua, makanan halal, dll? 

46. Anda mengenal anda seperti apa? 

47. Bedanya konferensi, seminar, 
workshop, symposium, proceeding! 
 
 

48. Bagaimana anda mendapatkan 
TOEFL anda? | ceritakan secara umum 
sehingga TOEFL anda ada ditangan 
anda sekarang.
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PENUTUP
SELAMAT!!!

Sekali lagi selamat buat kamu yang su-
dah menyelesaikan membaca ebook tentang 
beasiswa LPDP ini.

Sampai saat ini, beasiswa merupakan 
satu pilihan utama bagi banyak mahasiswa un-
tuk bisa melanjutkan studinya baik itu di dalam 
negeri maupun di luar negeri. Dari pemerintah 
Indonesia sendiri, beasiswa yang dikelola dan 
disalurkan oleh LPDP merupakan pilihan fa-
vorit banyak mahasiswa Indonesia. Cakupan 
yang luas dari beasiswa-beasiswa LPDP tentu 
merupakan keunggulan tersendiri untuk bisa 
diraih.

Inspira Book melalui ebook ini telah 
berusaha semaksimal mungkin untuk mem-

berikan informasi dan juga diikuti dengan 
panduan-panduan agar supaya kamu sebagai 
pembaca bisa selangkah demi selangkah untuk 
lebih dekat dengan beasiswa yang ditawarkan 
oleh LPDP. Segala informasi yang berkaitan 
dengan persyaratan-persyaratan yang harus 
dipenuhi, proses-proses seleksi, dan juga tata 
cara dalam membuat dan mengumpulkan ber-
bagai berkas demi keperluan mendaftar bea-
siswa LPDP semua ada dalam ebook ini.

Oleh karena itu, ketika kamu sudah be-
rada pada bagian ini, kami yakin bahwa kamu 
sudah sangat paham akan berbagai hal ten-
tang beasiswa LPDP. Setelah itu tentu maksud 
utmanya adalah agar kamu bisa terus ber-
juang dan pada akhirnya bisa mendapatkan 
kesempatan untuk melanjutkan studi dengan 
beasiswa dari LPDP. Selain itu, semoga juga 
adanya kisah-kisah inspiratif dari mahasiswa-
mahasiswa Indonesia yang sudah berhasil 
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untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa 
LPDP juga bisa menambah semangatmu untuk 
terus berjuang dalam meraih beasiswa LPDP.

Semoga berbagai hal yang ada dalam 
ebook ini akan bisa menjadikan manfaat un-
tuk kamu dan juga banyak lagi mahasiswa dan 
calon mahasiswa Indonesia.

TERIMA KASIH 

TIM INSPIRA BOOK

Satia Pradana

Berbahagialah jika kamu bertemu dengan 
orang ini. Akan ada banyak hal baru yang kamu 
dapat dan yang akan terjadi di hidupmu seke-
tika. Tugasnya di Inspira Book adalah memun-
culkan ide-ide untuk cepat dieksekusi oleh 
anggota tim yang lain. Peran lainya adalah juga 
sebagai motivator tingkat dewa yang membuat 
tim Inspira Book enggan beranjak dari kursi 
panas dan deadline ketika menggarap berb-
agai produk Inspira Book seperti yang sudah 
beredar saat ini.

Rizqi Akbar Syah

Pria satu ini hobinya adalah jalan-jalan dan 
juga menulis. Pengalamannya jalan-jalan ke 
berbagai negara sejauh ini sudah membuatnya 
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lebih peka terhadap berbagai perubahan yang 
terjadi khususnya dalam tim Inspira Book. 
Tugasnya adalah selalu memastikan bahwa 
produk Inspira Book bisa memberikan man-
faat yang besar bagi semua orang. Selain itu ia 
juga selalu memastikan bahwa setiap anggota 
tim Inspira Book sudah berada pada posisi 
yang tepat dalam setiap menggarap berbagai 
produk.

Wiku Pulangasih

Ia adalah seorang pria dengan kemampuan 
teknis dalam hal web programming dan inter-
net marketing yang sangat mumpuni. Ia tidak 
banyak bicara dan hobinya adalah bekerja. Ia 
sangat jago dalam hal berbagai hal termasuk 
coding, sulap, dan bahkan seni lukis. Ia juga 
menjadi anggota tim inti yang ikut merumus-
kan berbagai idea dasar dari produk-produk 
Inspira Book yang ada saat ini.

Afrig Wasiso

Branding strategist professional dengan karir 
yang sudah bertahun-tahun di ibukota. Sukses 
meraih gelar  S1 di Universitas Indonesia di-
lanjutkan dengan mendapatkan gelar S2 MBA 
di Osmania University India merupakan latar 
belakang kemampuannya dalam menciptakan 
sebuah brand yang kuat di pasar. Ia adalah pria 
yang baik hatinya, sangat ramah, dan yang pas-
ti low profile.

Namuri Migotuwio

Namuri adalah kependekan dari enam be-
las Januari yang merupakan tanggal lahirnya. 
Migotuwio adalah kependekan dari Mituhu 
Marang Negoro Tumuju Wijayaning Usoho. 
Dalam hal visual art, kemampuannya tidak 
perlu diragukan yang memang didasari dari 
studinya di ISI Yogyakarta. 
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Hampir semua ilustrasi produk Inspira Book 
adalah hasil karyanya dari awal bergabung 
dengan Inspira Book.

Denal Sukma Dewa

Pria satu ini adalah seorang peggemar berat 
Gundam yang jika kamu bertanya tentang gun-
dam, dirinya akan menjadi seperti Google atau 
Wikipedia dalam hal Gundam meskipun ia 
adalah lulusan Sastar Inggris. Tugasnya dalam 
tim Inspira Book adalah sebagai content writ-
er dan editor yang memastikan bahwa selalu 
ada materi-materi berupa tulisan yang cukup 
dalam hal jumlah dan kualitas untuk diikutkan 
dalam berbagai produk Inspira Book.

Imam Sulton Nursidiq

Pria yang pernah keliling Asia beberapa waktu 
yang lalu ini berperan sebagai koordinator ba-
gian content dari semua produk Inspira Book. 
Dedikasinya yang luar biasa membuat keti-
dakhadirannya berdampak sangat signifikan 
dalam berjalannya kinerja tim Inspira Book. 
Kegemarannya adalah olahraga khususnya 
sepakbola yang juga dibuktikan dengan keber-
hasilannya lulusa dari program studi olahraga.

Gumilang Fachrizal

Ia merupakan anggota tim Inspira Book ter-
muda saat ini. Meskipun usianya masih muda, 
semua orang memanggilnya Mas Gilang. Kepi-
awaiannya dalam hal desain grafis membuat-
nya dipercaya sebagai kuncian dalam semua 
hal yang berhubungan dengan dunia visual 
untuk produk-produk Inspira Book.
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 Selain ahli dalam hal desain, ia juga merupak-
an seorang master dalam hal bermain PES.

Gogor Teguh Bawono

Kepiawaiannya mengayomi banyak lapisan 
masyarakat yang sudah teruji sebagai seorang 
ketua RT membuatnya sebagai ujung tombak 
urusan rumah tangga dan operasional di Inspi-
ra Book. Berbagai aktifitas Inspira Book sep-
erti coaching clinic dan juga expo diberbagai 
kesempatan adalah tanggung jawab dari pria 
berbadan besar ini. 

Hastriana Mutiara Utami

Wanita ini punya panggilan unik di antara tim 
Inspira Book, Mbak Barbie. Hewan kesukaan-
nya adalah kucing. Dirinya hampir tidak bisa 
hidup tanpa kucing. Ia adalah salah satu Most 
Powerfull People dalam tim Inspira Book

Ayu Rohayati

Wanita cantik ini rela meninggalkan profesi 
sebelumnya yang prestisius demi bergabung 
dengan tim Inspira Book. Kemampuan komu-
nikasinya yang luar biasa membuatnya diper-
caya untuk membahagiakan customer Inspira 
Book. 

Aulia Rahman Alboneh

Ia adalah orang yang hobi kuliner. Kegema-
rannya kuliner (lebih tepatnya hobi makan) 
membuat dirinya menjadi salah satu referensi 
tim inspira book ketika hendak wisata kuliner. 
Tugasnya dalam tim adalah sebagai content 
writer merangkap editor dan juga technical 
support dengan kualitas hasil dari karyanya 
sudah tidak perlu diragukan lagi.
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Rusli Asmiyatun

Rusli adalah seorang yang sangat ceria dan 
hobi membuat orang lain bahagia. Ia sangat 
aktif dalam berbagai kegiatan. Passionnya 
dalam dunia film dan media sudah ia tunjuk-
kan dari berbagai karya yang sudah ia hasilkan 
bersama Inspira Book

Sri Rahmawati

Wanita yang satu ini akrab dipanggil teteh. Ho-
binya adalah makan kerupuk dan wisata kulin-
er. Di Inspira Book, ia paling suka dalam mem-
bahagiakan customer. Selain itu juga ia sangat 
berperan dalam memaksimalkan setiap ang-
gta tim Inspira Book agar bisa mengeluarkan 
potensi diri masing-masing.

Puri Candraditya

Wanita alumni seni tari UNY ini memiliki hobi 
menulis yang juga dibuktikan dengan blog 
pribadinya yang sangat luar biasa. Kontribus-
inya dalam produk-produk edukatif Inspira 
Book tidak bisa diremehkan. Beberapa karya 
Inspira Book merupakan sumbangsihnya 
dalam berbagai hal mulai dari materi dan juga 
konsep-konsep dasarnya.

Burcham Kamaludin

Mas BC, begitu ia biasa disapa, merupakan pria 
serba bisa di dalam tim Inspira Book.Berbagai 
tugas selalu ia kerjakan dengan sepenuh hati 
dan hasilnya selalu maksimal. Selain serba 
bisa, ia juga sangat cekatan dalam melakukan 
tugas-tugasnya. 

]
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 Satu hal lagi yang sangat penting darin-
ya adalah penuh semangat setiap waktu yang 
sering menular ke teman-teman yang lain di 
Inspira Book.

EBOOK 2

INSPIRASI
UNTUKMU PARA PEMBURU LPDP

JAMU LPDP

Inspirabook
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Bagaimana Perjuangan Masyithoh Meraih 
Beasiswa LPDP Untuk Kuliah di University 

of Birmingham

Hi sobat Berkuliah.com! ada yang punya 
impian kuliah di Inggris? Nah, pas ban-
get. Kali ini tim berkuliah.com berkes-
empatan untuk interview dengan salah 
satu teman kita yang sedang menem-
puh Master di  University of Birming-
ham, United Kingdom. Namanya mbak 
Masyithoh, dulu S1 nya di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta.

Nah, gimana ceritanya bisa kuliah Mas-
ter di Inggris? Bagaimana ia beradaptasi den-
gan lingkungan baru di Inggris? Bagaimana ia 
bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah dis-
ana?

Yuk simak interview kita bareng mbak 
Masyithoh berikut ini.

http://www.berkuliah.com/2014/11/perjuangan-masyithoh-meraih-beasiswa-lpdp.html
http://www.berkuliah.com/2014/11/perjuangan-masyithoh-meraih-beasiswa-lpdp.html
http://www.berkuliah.com/2014/11/perjuangan-masyithoh-meraih-beasiswa-lpdp.html
http://2.bp.blogspot.com/-LpFh1N7v08g/VGgEH-SUSsI/AAAAAAAAGDI/Zc7kqzE34KU/s1600/1891524_10203768251465166_2407214013364549213_o.jpg
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Halo, Mbak Masyithoh. Biar bisa mengenal 
lebih dekat, bisakah diceritakan tentang 
profil diri Anda? Baik nama, kota asal, nama 
kampus serta jurusan yang diambil saat ku-
liah, tempat tinggal selama di Birmingham.  

Halo! Nama panjang Saya Masyithoh 
Annisa Ramadhani Alkatiri, panjang sekali ya 
hehehe. Biasa dipanggil Masyithoh atau Nisa. 
Asal campuran Jogja-Ambon tapi dari lahir di 
Jogja, jadi ya bisa dibilang orang Jogja saat ini. 
Saat ini sedang menempuh studi Master di Uni-
versity of Birmingham, Master of International 
Security. Alamat rumah di 160 Hubert Road, 
Birmingham, West Midlands, United Kingdom 
B29 6ER. Ditunggu kedatangan teman-teman 
kesini ya!

Lalu, apakah kuliah di kampus tersebut 
melalui beasiswa? Bagaimana proses awal 
dari mengetahui informasi kuliah di Bir-
mingham, penyeleksian, persiapan bahasa, 
berkas-berkas, sampai bisa diterima ku-
liah disana?

Alhamdulillah, Saya berkesempatan 
menempuh program S2 melalui program 
beasiswa sepenuhnya dari LPDP (Lem-
baga Pengelola Dana Pendidikan) Kement-
erian Keuangan Republik Indonesia. Untuk 
semua informasi kampus maupun beasiswa 
LPDP, Saya selalu mencari info sendiri, mis-
al browsing tentang list universitas ter-
baik di United Kingdom atau mencari ber-
dasarkan bidang studi yang Saya cari, di 
bidang Ilmu Sosial atau HI pada khususnya. 
 Proses sampai masuk kuliah bulan Sep-
tember 2014 kemarin ini dimulai sejak No-
vember 2013. 
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Persiapan yang Saya lakukan seperti 
: kursus & tes IELTS, menyiapkan dokumen 
berupa referensi dari dosen sewaktu kuliah S1, 
membuat essay tentang Study Objective atau 
Personal Statement bagi Universitas tujuan. 
 
Selama pendaftaran tersebut, hal apa yang 
paling menantang menurut Mbak Masy-
ithoh? 

Hal yang paling menantang adalah fase 
awal tes IELTS karena biaya tes yang luma-
yan tinggi, jadi merasa ada beban kalau sam-
pai tidak lolos. Pada umumnya, kampus di UK 
mensyaratkan IELTS minimal 6,5 untuk overall 
band. Walaupun ada juga yang mensyaratkan 
IELTS 7 seperti Oxford dan Cambridge.

Namun, alhamdulillah University of Bir-
mingham mensyaratkan IELTS 6,5. Di samping 
itu, IELTS sangat beda dengan TOEFL test yang 
sering kita lakukan. 

Tapi insyaallah kalau kita sudah yakin 
dan melakukan usaha yang terbaik, hasil ter-
baik pun akan mengikuti

Saat memilih tempat kuliah, apakah 
Mbak Masyithoh memilih berdasarkan 
negaranya dulu, berdasarkan jurusan-
nya dulu, atau berdasarkan kesempa-
tan beasiswanya dulu, atau ada hal lain? 

http://4.bp.blogspot.com/-0RF0zBSY6_8/VGgEU9FVk4I/AAAAAAAAGDQ/2BN1zYGQiEw/s1600/10648245_10203589465875638_4657586480596189674_o.jpg
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Dulu Saya melakukan pencarian kam-
pus berdasarkan bidang studi terlebih dahulu. 
Waktu itu Saya juga diterima di 2 universitas 
lain di UK namun bidang studinya masih HI 
secara general, sedangkan Saya ingin mencari 
studi yang lebih spesifik yaitu mengenai ke-
amanan dan perdamaian, maka Saya putuskan 
untuk memilih University of Birmingham.

Untuk pilihan negara, Saya memilih UK 
karena proses pendaftaran, aplikasi, dan ad-
minsitratif lain cenderung lebih mudah bila 
dibandingkan dengan negara lain. Tapi mung-
kin setiap orang memiliki preferensinya mas-
ing-masing. Kalau Saya memilih UK karena UK 
adalah salah satu negara dengan asas toleransi 
yang tinggi, itulah kenapa Saya sangat tertarik 
menempuh pendidikan disini.

Sebelum akhirnya memilih University 
of Birmingham, Saya juga apply ke beberapa 
universitas lain di UK (total 5 universitas), 
dan akhirnya pilihan akhir adalah di Univer-
sity of Birmingham. Saya melakukan aplikasi 
sekolah dan beasiswa bersamaan. Saat itu 
LPDP membuka kesempatan untuk aplikasi 
beasiswa dan Saya masukkan berkas-ber-
kasnya sembari menunggu Letter of Accep-
tance (LoA) dari University of Birmingham. 
 
Tentang bidang studi yang sudah Anda 
ambil, mengapa memilih jurusan terse-
but? Peluang apa yang Anda lihat di 
masa depan sehingga mantap untuk 
memilih jurusan yang sudah diambil? 

Saya lulus dari Jurusan Ilmu Hubungan 
internasional (HI). Sejak kuliah di HI, Saya se-
lalu tertarik dengan pembahasan dan masalah 
lain terkait interaksi bidang hubungan 
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diplomatik antar negara di dunia. Indo-
nesia adalah negara yang memiliki posisi strat-
egis di dunia, dan juga didukung dengan sum-
ber daya yang melimpah.

Namun kenyataannya, masih memi-
liki bargaining position yang belum terlalu 
kuat di bidang state to state diplomacy. Saya 
ingin terlibat langsung dalam proses tersebut 
dengan berkarier melalui bidang akademisi 
ataupun praktisi. Terlebih, jumlah perempuan 
yang terlibat dalam proses ini mungkin masih 
dibilang sedikit jika dibanding pria. Namun, 
salah satu hal yang membanggakan adalah ke-
tika saat ini kita memiliki seorang Menteri Luar 
Negeri perempuan pertama yaitu Ibu Retno. 
Saya sangat tertarik dengan isu di bidang ke-
amanan (security) dan perdamaian (peace).

Syukur alhamdulillah, Saya mendapat 
kesempatan untuk mengikuti sebuah event di 
NATO dan EU Headquarter di Brussels, 

Belgium besok Januari bersama 33 
rekan dari berbagai negara dari University 
of Birmingham. Saya rasa ini salah satu wu-
jud tindakan nyata yang bisa Saya lakukan 
saat ini. Belajar dari strategi keamanan dan 
kebijakan yang diambil negara maju di Er-
opa sehingga nantinya dapat disaring dan 
diaplikasikan di Indonesia di masa depan. 
 
Bagaimana Mbak Masyithoh bisa beradap-
tasi dengan lingkungan baru, teman-teman 
baru, system pendidikan yang baru, di tem-
pat kuliah? Atau, ketika Mbak Masyithoh 
menemui kesulitan, kemana Anda akan 
mencari bantuan?

Birmingham merupakan salah satu kota 
di UK dengan populasi WNI yang lumayan 
tinggi, jadi alhamdulillah Saya memiliki ban-
yak saudara baru yaitu rekan-rekan yang se-
dang sama-sama menempuh pendidikan Mas-
ter atau Doktor disini.
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Di samping itu, banyak juga WNA dari 
berbagai negara di University of Birmingham. 
Saya sangat senang bisa bergaul dengan ban-
yak sahabat baru dari berbagai belahan du-
nia seperti Eropa, Amerika, Afrika, dan juga 
negara lain. Saya berprinsip bahwa ketika kita 
berada di luar negeri, kita bertugas sebagai 
“duta” untuk membawa nama baik Indonesia. 
Oleh karena itu, 

Saya selalu mencoba membangun inter-
aksi yang dekat dengan sesama teman mau-
pun Professor yang mengajar di University of 
Birmingham.

Hal paling menantang adalah mengenai 
sistem kuliah yang mungkin sedikit berbeda 
dengan Indonesia. Dulu sewaktu S1, Saya juga 
mengikuti program Kelas Internasional di HI 
UMY, namun ternyata disini sistemnya sangat 
berbeda. Disini Kami diharuskan membaca 
banyak buku dan membuat tugas dengan san-
gat hati-hati agar tidak terkena masalah pla-
giarisme.

Sistem pendidikan di Inggris sangat ket-
at dalam hal ini. Bahkan terdapat software yang 
dapat mendeteksi langsung jika kita melaku-
kan copy paste dalam pengerjaan tugas, tentu 
saja ini akan berakibat fatal bagi nilai dan pre-
dikat kelulusan kita nantinya. Sewaktu S1, 

http://2.bp.blogspot.com/-IGMO6j1SZcg/VGgEpGBEZcI/AAAAAAAAGDg/x5Myzzznlfo/s1600/1402180_10203783458045321_8942272566319908005_o.jpg
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Saya jarang ke perpustakaan, namun di 
UK, perpustakaan adalah rumah kedua kare-
na hampir setiap hari Saya berkunjung untuk 
mengerjakan tugas maupun mencari buku ref-
erensi.

Ketika menemui kesulitan dalam hal 
urusan perkuliahan, Saya biasa menemui aca-
demic tutor yang memang ditugaskan untuk 
membantu Kami jika terdapat gangguan tek-
nis. Namun tidak jarang juga Saya dan beber-
apa teman memilih untuk bertemu sambil mi-
num kopi sembari berdiskusi mengenai topik 
atau hal yang Kami rasa susah.

Apakah ada hal-hal tentang Inggris yang se-
lama ini salah dipersepsikan oleh masyara-
kat Indonesia, menurut opini Mbak Masy-
ithoh? 

Apa ya? Mungkin orang berpikir bahwa 
orang Inggris atau pada umumnya orang luar 
negeri adalah orang yang sombong atau susah 
diajak berinteraksi. Namun Saya rasa itu semua 
hanyalah masalah communication skill yang 
dimana kita memang harus menantang diri 
sendiri untuk bisa membaur dengan mereka, 
tapi tentunya dengan tidak melupakan jati diri 
kita sendiri sebagai bangsa Indonesia.

Bagaimana karakter mahasiswa-maha-
siswa internasional di kampus Mbak Masy-
ithoh? Apakah mereka friendly? Bagaima-
na supaya bisa berbaur dengan mereka, 
dengan melihat perbedaan budaya kita dan 
mereka?

Birmingham memiliki lebih dari 2000 
international students yang tersebar di semua 
jurusan. Di jurusan Saya, HI, mayoritas adalah 
mahasiswa dari Eropa dan beberapa berasal 
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dari Asia dan Timur Tengah. Sifat mereka pun 
bervariasi. Ada yang pendiam, suka membaur, 
dan lain-lain. Tapi Saya rasa semuanya baik 
dan sangat welcome terhadap kami sebagai 
orang Indonesia.

Saya punya pandangan bahwa di luar 
negeri adalah masa untuk membangun jarin-
gan dan relasi seluas-luasnya. Bukan berarti 
Saya tidak mau membaur dengan sesama WNI, 
tapi Saya rasa salah satu bagian pokok diplo-
masi bangsa terletak pada kita sebagai WNI 
yang tersebar di banyak negara, bagaimana 
kita bisa membawa diri dan nama bangsa den-
gan baik di mata dunia.

Saya pribadi waktu ke UK membawa 
beberapa post card bergambar Indonesia dan 
beberapa souvenir yang bertuliskan nama Jog-
ja. Saya gunakan hal tersebut untuk starting 
point dalam membangun relasi dengan rekan 
dari berbagai negara. 

Dan itu ternyata sangat efektif karena mer-
eka jadi mengenal kita lebih mudah dan dekat. 
 
Di manakah kira-kira pilihan jenis tem-
pat tinggal terbaik di Birmingham menu-
rut Mbak Masyithoh? Apakah di aparte-
men, asrama, atau lainnya? Dan bagaimana 
prosedur memesan tempat tinggal disana, 
berdasarkan pengalaman mbak. Karena 
tempat tinggal adalah hal yang menjadi 
pertimbangan pertama saat akan kuliah di 
luar negeri.
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Hmmm, semua tempat sebenarnya nya-
man disini. Birmingham hampir mirip den-
gan Jogja. Kotanya nyaman dan banyak pela-
jar yang menempuh studi di sini. Saat ini Saya 
tinggal di rumah bersama keluarga Indonesia 
yang sedang menempuh Ph.D di University of 
Birmingham juga. Lokasinya 20 menit ditem-
puh dengan jalan kaki untuk menuju ke kam-
pus. 

Rata-rata disini orang berjalan kaki un-
tuk ke kampus, bahkan jarang melihat mo-
tor dan mobil yang dipakai karena jarak yang 
dekat dan tentunya berjalan kaki lebih menye-
hatkan.

Universitas juga menyediakan university 
accomodation dengan tarif yang variatif. Rata-
rata rumah dan university accomodation beru-
pa apartement sudah dilengkapi dengan ba-
rang pokok seperti kasur, lemari, kompor gas, 
kulkas, dll. Harganya bervariasi tergantung 
model rumah atau furnishing-nya. Saran Saya 
kalau bingung mencari tempat tinggal, coba 
bergabung dengan grup atau milis PPI di neg-
ara yang kita tuju dan mintalah informasi dis-
ana karena pasti banyak akses informasi yang 
rekan-rekan PPI disana. Mereka pasti akan 
membantu merekomendasikan tempat ting-
gal untuk kita selama disana. Saya dulu juga 
melakukan hal yang sama.

http://4.bp.blogspot.com/-wzP4F7GZBPM/VGgILDN7_HI/AAAAAAAAGEI/3qQ3Slm69QI/s1600/1383648_10203756741457423_7529708039484346554_n.jpg
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Untuk biaya hidup nih mbak, porsi terbe-
sar yang paling menguras dompet itu un-
tuk porsi pengeluaran apa menurut mbak 
Masyithoh?

Porsi terbesar di tempat tinggal. Kisa-
ran di Birmingham tempat tinggal adalah 250-
600 pounds per bulan. Ada yang lebih juga sih, 
tapi rata-rata adalah dengan harga itu. Kalau 
masalah biaya sehari-hari seperti makan dan 
transport, Saya rasa lumayan relatif murah jika 
kita bisa melakukan manajemen dengan baik 
seperti menghindari jajan makanan diluar ter-
lalu banyak dan lebih banyak memasak sendiri 
di rumah. Pengalaman pribadi, hehe.

Pulsa telepon dan harga bus atau kereta 
juga relatif terjangkau.

Apakah ada tips dan trik spesial un-
tuk mendapatkan pemasukan tam-
bahan selama kuliah di Inggris? 

Banyak sekali peluang yang bisa kita 
ambil. Jika kita Ph.D, kita bisa melakukan kerja 
part time dengan menjadi asisten Professor 
yang sedang melakukan penelitian bersama 
kita dengan membantu mengoreksi ujian atau 
pekerjaan terkait lainnya. Peluang lain adalah 
bekerja di beberapa tempat seperti restoran 
atau hotel seperti yang banyak dilakukan be-
berapa rekan disini.

Di setiap kampus juga pasti memiliki ca-
reer information center yang berisi informasi 
mengenai tawaran part time bagi mahasiswa. 
Namun kalau kita bisa melakukan saving 
pengeluaran dengan baik, insyaallah tetap bisa 
untuk menabung.
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Ketika sedang masa kuliah, terus mera-
sa kangen dengan Indonesia, entah 
itu makanannya, orang-orangnya, apa 
yang biasa Anda lakukan? Kegiatan 
apa yang bisa dilakukan selain kuliah? 

Nah ini hal yang paling sering Saya ra-
sakan di masa awal kuliah. Alhamdulillah lama 
kelamaan perasaan seperti itu akan hilang 
kok seiring dengan kesibukan dan interaksi 
dengan teman-teman yang semakin sering. 

Kalau kangen dengan orang tua, Saya 
biasa menelepon, apalagi saat ini teknologi se-
makin mudah, ada Line atau Skype yang dapat 
sangat bermanfaat. Kalau makanan, Saya biasa 
membuat masakan sendiri jika tiba-tiba ingin 
makanan Indonesia yang tidak bisa dibeli disi-
ni seperti sop buntut sapi, rendang, dan lain-
lain. 

http://1.bp.blogspot.com/-tUwXIyX-6S4/VGgE2R1rXmI/AAAAAAAAGDo/jbaslMslv-4/s1600/10704298_10203589469475728_1687440181166430352_o.jpg
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Tapi jangan khawatir, mie instan favorit 
yang terkenal di Indonesia atau saos sambal 
juga bisa ditemukan kok disini :D

Mbak Masyithoh kan muslimah, apakah 
ada kesulitan dalam bergaul dengan ma-
syarakat setempat? Mungkin ada cerita 
menarik tentang memakai jilbab di Ing-
gris yang mbak alami, bisa diceritakan?  
 
 Alhamdulillah disini banyak juga WN UK 
yang merupakan muslim, rata-rata adalah imi-
gran yang berasal dari Pakistan maupun warga 
UK sendiri. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada 
halangan berarti dengan jilbab Saya.

Cerita menarik sebenarnya berhubun-
gan dengan nama Saya yang terdapat nama 
marga Arab di belakang (Alkatiri). Satu min-
ggu disini Saya membuka account bank dan 
minggu berikutnya Saya mendapat surat dan 

email pemberitahuan bahwa Saya tidak bisa 
menggunakan account Saya untuk sementara 
waktu dan pihak pemberi beasiswa pun tidak 
bisa mengirim, karena nama Saya dianggap 
mirip teroris atau pelanggar HAM berat dunia 
yang Saya sendiri pun juga tidak tahu siapa 
yang dimaksud :D

Tapi alhamdulillah semuanya bisa ber-
hasil beres atas bantuan LPDP Kementerian 
Keuangan dan BRI yang berusaha melakukan 
komunikasi dengan bank disini mengenai 
status Saya sebagai mahasiswa dengan sta-
tus government-funded dari Indonesia.

Saat Saya menceritakan hal ini kepada 
teman-teman Saya di kelas, mereka mencoba 
menghibur Saya dan di sisi lain juga dianggap 
lucu karena disini Saya sedang belajar men-
genai International Security yang notabene 
mata kuiah yang Saya ambil berupa Terror-
isme, Violence, Security Studies, etc. Namun 

Saya malah diduga teroris :D
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Oke, menarik sekali ini. By the way, su-
dah kemana aja jalan-jalannya mbak? :D 
 

 Tiga bulan di Birmingham, Saya baru 
keliling Birmingham, Oxford, dan Liverpool. 
Sebenarnya sudah punya rencana mau pergi 
kemana-mana tapi karena banyak tugas yang 
menuntut deadline dalam waktu dekat ini, 
jadi Saya menunda untuk berjalan-jalan ter-
lalu banyak dan merencanakan jalan-jalan 
saat nanti sudah libur di bulan Desember.  
 
Menurut mbak, seberapa besarkah per-
an ‘memiliki pengalaman kuliah di luar 
negeri’ dalam dunia kerja sekarang ini? 

Berdasar pengamatan yang Saya lihat 
dan rasakan sendiri, orang yang pernah ber-
sekolah keluar negeri pasti memiliki jiwa yang 
tangguh dan tidak gampang menyerah. Kami 
selalu “dituntut” untuk melakukan yang ter-
baik dalam bidang akademik maupun praktek 
selama menempuh studi di kampus luar neg-
eri.

http://2.bp.blogspot.com/-4_vdpmRyGn8/VGgGNa5G2DI/AAAAAAAAGD0/-xsk3fzNkf4/s1600/1234266_10203783302841441_2395554012262381566_n.jpg


429

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

428

Dalam dunia kerja, sangatlah pent-
ing kita memiliki kemampuan yang tidak 
hanya berupa hard skillnamun juga soft skill, 
Saya rasa kuliah ke luar negeri merupakan 
pilihan yang tepat jika kita ingin melakukan 
self improvement  di dua bidang tersebut. 
 
Hal hal apa saja yang dirasakan oleh 
Mbak Masyithoh karena bisa kuliah di 
LN? Lebih percaya diri, bisa memiliki 
pandangan yang optimis jauh ke depan 
tentang masa depan Indonesia? Atau 
hal positif apa yang Mbak Masyithoh pe-
lajari selama belajar di Birmingham? 
 
 Traveling membuat kita semakin man-
diri dan tentu saja memiliki cara pandang 
yang lebih luas. Kita harus belajar untuk bisa 
lebih menumbuhkan empati terhadap sesama 
karena disini Saya berinteraksi dengan banyak 
orang dari berbagai negara dengan latar be-

lakang suku, agama, pandangan yang berbeda.

Hal ini membuat kita semakin “kaya” 
dalam cara pandang karena perbedaan terse-
but. Saya juga semakin optimisi bahwa Indo-
nesia akan menjadi negara maju di masa de-
pan. Hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa 
Indonesia yang belajar di luar negeri (UK khu-
susnya) sangatlah besar, mungkin lebih dari 
1000 orang bahkan. Hal ini merupakan presta-
si yang sangat luar biasa. 

Bangsa kita memiliki SDA dan SDM 
yang sangat berkualitas, semua hanya tinggal 
bagaimana kita mengelola dan berkontribusi 
nyata untuk kemajuan bangsa di masa depan.

 
Pertanyaan terakhir, Adakah nasehat dari 
Mbak Masyithoh untuk adik-adik yang ma-
sih sekolah atau sedang menempuh kuliah 
S1, yang memiliki impian kuliah di Inggris. 
Terutama di kampus mbak di Birmingham? 
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Satu hal yang jangan pernah hilang saat kita se-
dang berjuang menempuh cita-cita adalah im-
pian kita. Saya dulu merasakan sendiri bahwa 
proses selama kurang lebih satu tahun untuk 
sampai disini lumayan menantang. Dimulai 
dari harus membagi waktu antara bekerja dan 
menyiapkan berkas pendukung kuliah mau-
pun beasiswa, melakukan persiapan tes IELTS, 
dan persiapan teknis lainya. Semua harus di-
lakukan dengan manajemen waktu yang baik. 
Jika tujuan teman-teman adalah UK, persiap-
kan untuk tes IELTS jauh-jauh hari sebelum-
nya. Selain itu, rajin-rajin untuk selalu brows-
ing baik berupa informasi beasiswa maupun 
sekolah.

Kunci pokok lainnya adalah do the best in 
everything. Saat menempuh tes IELTS, mengir-
im aplikasi ke University of Birmingham, saat 
mengikuti tes beasiswa LPDP, Saya selalu beru-
saha untuk memberikan yang terbaik. Hasil 
akhir biarlah Tuhan yang menentukan, tapi itu 

pasti yang terbaik. Saya dulu tidak pernah ber-
pikir ingin ke Birmingham, Saya cuma ikhtiar 
untuk ditunjukan yang terbaik. Cita-cita Saya 
dulu adalah ke Amerika. Namun Tuhan berke-
hendak lain, Saya melakukan aplikasi ke ban-
yak kampus dan akhirnya Birmingham adalah 
pilihan yang terbaik yang Tuhan berikan. 
 

 
 
Oya, aku tambahkan informasi, men-
genai beasiswa yang aku ambil, LPDP. 

http://4.bp.blogspot.com/-LJv8hnCbTY4/VGgEfJ6YJmI/AAAAAAAAGDY/Lr5Mzsi137U/s1600/1794824_10203766719306863_2702437962349357501_n.jpg
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Alhamdulillah Saya berkesempatan 
mendapat beasiswa dari Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuan-
gan Republik Indonesia. Program ini merupak-
an salah satu program beasiswa yang diberikan 
Pemerintah RI yang berasal dari dana abadi. 
Jadi, LPDP tidak mengenal sistem kuota dalam 
melakukan seleksi beasiswa. Semua orang dari 
latar belakang profesi apapun bisa mendaf-
tar. Hal yang menarik lainnya adalah, LPDP 
memperbolehkan kita untuk mencari Let-
ter of Acceptance selama rentang waktu satu 
tahun jika nantinya kita diterima beasiswa. 

Setelah diterima beasiswa LPDP, Kami 
mengikuti rangkaian acara berupa PK (Persia-
pan Keberangkatan) yang terdiri dari sekitar 
120 rekan sesama awardee yang akan menem-
puh pendidikan lanjut ke berbagai negara. Salah 
satu kesempatan yang sangat berharga dalam 
hidup Saya karena Saya dapat bertemu dengan 

banyak tokoh yang sangat mengispirasi dalam 
setiap sesi, dan juga tentu saja bertemu dengan 
sahabat-sahabt baru dengan berbagai pengal-
aman dan bidang ilmu yang membuat Saya be-
lajar banyak dari mereka. Terima kasih LPDP! 
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Terimakasih banyak, Mbak Masyithoh :)

Sama-sama! Terima kasih banyak sudah diberi 
kesempatan untuk berbagai di Berkuliah.com. 
Sangat senang bisa berbagi dengan rekan-
rekan yang luar biasa di Berkuliah.com.

http://1.bp.blogspot.com/-Du4PHWCRW3I/VGgG3Y54E3I/AAAAAAAAGD8/td-VafrEIM4/s1600/lpdp.jpg
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Beasiswa LPDP dan Kuliah di Denmark, Ini 
Sedikit Cerita dari Thafhan Muwaffaq

Aarhus University

Salam kenal. Nama saya Thafhan Muwaf-
faq, asal dari Tangerang Selatan. Saya kuliah di 
Aarhus University, mengambil jurusan Cogni-
tive Semiotics. 

Mengapa memilih Denmark? Ya, alasan-
nya simpel saja, karena studi Cognitive Semiot-
ics adanya di Denmark. Hehe.  

Gimana cerita kamu sebelumnya saat man-
daftar kuliah di Denmark? Apa semua pros-
es pendaftarannya dilakukan sendiri?

Cara mendaftarnya melalui website, dan 
sepengalaman saya semua proses bisa dilaku-
kan sendiri, maka itu bisa saja berlaku bagi 
semua.

http://www.berkuliah.com/2014/12/beasiswa-lpdp-dan-kuliah-di-denmark-ini-cerita-thafhan-muwaffaq.html
http://www.berkuliah.com/2014/12/beasiswa-lpdp-dan-kuliah-di-denmark-ini-cerita-thafhan-muwaffaq.html
http://1.bp.blogspot.com/-Bz2YXiV8Pl4/VJuIb1S2o-I/AAAAAAAAGGY/ub2whiukQNE/s1600/egsgvsb.png
http://www.umsl.edu/services/abroad/MAUI-Utrecht%20Network/maui_pix/Aarhus%20bldg.jpg
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Kuliah di Denmark, apakah kamu melalui 
beasiswa? Jika iya, bisa dijelaskan perilah 
tentang beasiswanya dan bagaimana sifat 
beasiswa tersebut? Gimana cara applynya 
dari awal sampai kuliah sekarang?

Ya, saya penerima Beasiswa Pendidikan 
Indonesia dari LPDP program Kemenkeu, yang 
sifatnya sebagai sponsor. Cara pengajuan diri 
bisa dicek langsung di website resmi LPDP. Bi-
arpun ada uji seleksi, namun kesempatan ter-
buka lebar untuk siapa saja. 

Apakah ada ketentuan dan menjadi syarat 
mutlak agar beasiswa terus didapatkan 
sampai akhir dan lulus?

Syarat mutlaknya IP tidak boleh lebih 
rendah dari 3.25.

Bagaimanakah cara kamu menyikapi kuri-
kulum dan kegiatan belajar mengajar disa-
na? Apakah kamu menemukan perbedaaan 
dan masalah? Bagaimana cara kamu men-
gatasinya?

Menyikapi kurikulum, saya lakukan den-
gan cara menggiatkan volume belajar. Jelas ada 
perbedaan dalam segi cara belajar, khususnya 
bagaimana orang-orang Eropa bisa lebih per-
caya diri mengemukakan pendapat dan pema-
haman karena telah terbiasa. Lalu, masalah 
paling utama adalah tidak digunakannya Ba-
hasa Indonesia di sini. Solusinya adalah ber-
adaptasi sesegera mungkin dan jangan pernah 
mau tertinggal pelajaran. 
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Seberapa aktifkah Perhimpunan Pelajar 
Indonesia (PPI) di Denmark? Kegiatan apa 
yang biasanya dilakukan oleh PPI di Den-
mark?

Saya sendiri tidak begitu tahu, ya. Mung-
kin karena saya sendiri kurang aktif di forum 
jejaring sosial PPI Denmark.

Bagaimana tentang gambaran biaya hidup 
di Denmark? Mulai dari tempat tinggal, 
makanan, dan transportasi?

Biaya hidup di sini lumayan tinggi. Tapi, 
asal mau berhemat dalam segi gaya hidup, saya 
kira relatif murah.

Apa kamu pernah mengalami culture shock? 
Jika iya, seperti apa itu dan bagaimana cara 
kamu mengatasinya?

Saya kira tidak merasa culture shock. Ka-
lau umpamanya iya, adaptasi lagi-lagi menjadi 
solusi.

Apa kamu punya tips buat mahasiswa In-
donesia yang sudah mau berangkat ke 
Denmark? Baik dari dokumen yang harus 
benar-benar disipakan, barang yang harus 
di bawa, dan kemampuan bahasa asing?
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Yang paling pertama adalah kesadaran 
bahwa kamu yang akan datang ke sini, teru-
tama penerima beasiswa, bukan bertamasya. 
Maka, jangan heran jika mengalami kesulitan 
atau kesusahan apapun. Diri kamu dituntut 
harus siap ketika sudah sampai di sini. Karena 
jika tidak, yakinlah kalau kamu akan kalah ter-
tinggal jauh. Dan jika misalnya hal itu terjadi, 
sebaiknya kamu pulang atau tidak usah ke sini, 

ganti negara tujuan saja. Soal dokumen pasti 
akan dijelaskan pihak universitas. Lalu, bahasa 
pasti minimal sudah lumayan kuasai bahasa 
Inggris, karena toh jika tidak tidak mungkin 
kamu sampai di sini, kan? Hehe. Mungkin itu 
saja dari saya. Semoga memberi manfaat.

Salam berkuliah.com!

http://4.bp.blogspot.com/-_ZIZ91kSeeM/VJuIZhNwoOI/AAAAAAAAGGQ/kJfubaZJqzs/s1600/wfgfsgvwsg.png
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Mahasiswa Kedokteran Studi S2 di Belanda 
Menggunakan Beasiswa LPDP, Ini Cerita 

Nada Ristya

Halo semua! Perkenalkan nama saya 
Nada Ristya Rahmani (panggilan Nada). Saya 
berasal dari Bandung, kuliah S1 di Fakultas 
Kedokteran UNPAD angkatan 2006, dan tamat 
pendidikan dokter umum tahun 2012. Saat 
ini saya sedang melanjutkan S2 di Vrije Uni-
versiteit Amsterdam jurusan Biomedical Sci-
ence. Alhamdulillah mendapatkan beasiswa 
LPDP (Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan) 
waktu masih awal bangedlaunching, jadi saya 
LPDP angkatan ke-2.

Saat memilih tempat kuliah, apa Nada me-
milih berdasarkan negaranya dulu, ber-
dasarkan jurusannya dulu, atau hal lain? 
Bisa diceritakan alasannya? 

http://www.berkuliah.com/2014/12/mahasiswa-kedokteran-studi-s2-di-belanda-pengalaman-nada-ristya.html
http://www.berkuliah.com/2014/12/mahasiswa-kedokteran-studi-s2-di-belanda-pengalaman-nada-ristya.html
http://www.berkuliah.com/2014/12/mahasiswa-kedokteran-studi-s2-di-belanda-pengalaman-nada-ristya.html
http://3.bp.blogspot.com/-JNELJb7t3NM/VJev0Y5YbVI/AAAAAAAAGCE/Tc2YuDgBBIc/s1600/wggbvsb.png
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Kenapa saya ada di Belanda? Ada be-
berapa alasan, yang utamanya adalah karena 
suami saya udah duluan memulai master di TU 
Delft (ITB-nya Belanda) dan saat itu saya seb-
agai fresh graduate dokter umum wajib beker-
ja setahun dulu di rumah sakit daerah yang 
telah ditentukan pemerintah. Subhanallah, be-
tapa Allah merencanakan dengan sangat baik, 
bulan agustus 2011 minggu ke-3 suami saya 
berangkat ke Belanda, minggu ke-4 nya saya 
berangkat untuk bertugas di RSUD Pelabuhan 
Ratu. Jadilah semacam win-win solution, kami 
berdua berpisah setahun tapi produktif dalam 
tugas masing-masing.

Nah, lanjut. Selama setahun di Pelabu-
han Ratu itulah saya mencari kesempatan un-
tuk S2, agar bisa belajar bersama suami di be-
landa. 

Nah, saya paham bahwa untuk melan-
jutkan studi spesialis kedokteran akan susah 
karena harus lulus ‘TOEFL’nya bahasa Belanda, 
lulus ujian nasional kedokteran mereka pakai 
bahasa Belanda, belum lagi ‘gaya’ mengobati 
yang berbeda. Jadilah saya memutuskan untuk 
fokus mencari riset master. Alhamdulillah-nya 
saya menemukan jurusan paling cocok di VU 
Amsterdam : Biomedical Science Research Mas-
ter. Master ini 2 tahun dengan masing-masing 
tahunnya dapat memilih  sub-jurusan yang 
kita minati. Maka tahun pertama saya pilih Im-
munologi, ini untuk mendalami sisi kedokter-
an yang ilmiahnya, dan tahun kedua saya ambil 
International Public Health, untuk memahami 
sisi ‘sosial’ dari kedokteran. 

Bisa diceritakan tentang biaya hidup di 
Belanda terutama di daerah Nada tinggal? 
Mulai dari biaya makan, transportasi, ako-
modasi, dan lainnya.
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Tahun pertama saya di Belanda, saya 
tinggal di Den Haag (pusat pemerintahan). 
Memang beda kota dengan kampus saya (Am-
sterdam), tapi ini agar bisa tinggal bersama 
dengan suami yang kuliah di kota Delft. Di satu 
sisi kami sangat hemat karena sewa 1 kamar 
untuk berdua (sewa kamar 400-600 Euro/
bln), tapi menambah biaya transport untuk 
saya pulang-pergi naik kereta ke Amsterdam. 
Tahun kedua saya tinggal di Amsterdam, nah 
baru disini saya bisa memotong biaya bulanan 
hampir 30% tanpa tiket kereta. 

Sebenarnya, transportasi utama di Be-
landa adalah sepeda! Seluruh negara Belanda 
terhubung dengan jalur sepeda. Jalur sepeda 
terpisah dari jalur mobil ataupun jalur peja-
lan kaki. Jalur itu juga dipakai motor scooter 
dan orang-orang dengan disabilitas pengguna 
kursi listrik, oleh karena itu di jalur sepeda 
ada macam-macam orang dari anak SD sam-

pai kakek-nenek, yang pakek baju sehari-hari 
sampai yang pakek jas lengkap untuk ke kan-
tor. Belanda pun negara yang relatif datar, jadi 
nggak banyak tanjakan. Bersepeda antar kota 
sesuatu yang umum dilakukan (tergantung 
kekuatan fisik masing-masing aja). 

http://1.bp.blogspot.com/-2DBYs4FrJvw/VJev82CUH3I/AAAAAAAAGCQ/JsHsS9RrKOo/s1600/afrwfv.png
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Kalau butuh belanja barang? Well, yang 
paling hemat dan mudah adalah bergabung di 
grup facebook mahasiswa di kampus. Hampir 
setiap Univ punya grup FB untuk menjual ba-
rang-barang yang sudah tidak dipakai. Maha-
siswa kan datang dan pergi setiap saat jadi se-
lalu ada yang dijual/dikasi: yang utama sepeda 
ini hampir selalu beli second dari grup FB (mu-
lai dari 40 -120 Euro), lemari, kursi, lampu, 
meja, bahkan hape atau gantungan baju juga 
dijual. Grup ini paling rame di akhir semester 
pas banyak yang mau balik ke negara masing-
masing, kalau udah mepet mereka biasanya 
ngasi kesempatan buat siapa aja untuk datang 
ke kamar dan ambil gratis atau dengan harga 
yang sangat murah (kasur pun bisa gratis). 

Bagaimana dengan belanja? Di Belanda 
itu sebenarnya sangat enak, supermarket dari 
harga paling murah ke mahal (mahal standar) 
ada. 

Ini yang paling terkenalnya (dari murah 
ke mahal): Market (pasar), LIDL, ALDI, DIRK, 
JUMBO, ALBERT HEIJN. Banyak kan ya, murah 
bukan berarti kualitasnya buruk hanya saja 
mereka menjual produk-produk yang lebih 
lokal. Lalu ada juga toko oriental dimana kita 
bisa beli produk asia, termausk tempe. Saya 
bersama suami habis kira-kira 25-50 Euro/
minggu berdua tergantung lagi pengen jajan 
atau nggak. Terus, karena Belanda dan In-
donesia punya hubungan historis yang kuat, 
disini banyak restaurant Indonesia (termasuk 
restoran padang) dan  makanan Indonesia di 
supermarket (serundeng, emping, bumbu sate, 
etc.). Biasanya mahasiswa-mahasiswa Indone-
sia yang berkunjung dari negara Eropa yang 
lain datang ke Belanda untuk makan makanan 
Indonesia. 
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Makanan halal? Itupun tidak sulit, ban-
yak toko turki dan maroko yang menjual 
makanan dan daging halal. Bahkan di super-
market pun ada rak kecil yang menjual daging 
halal. Asalkan ada freezer di rumah, mudah 
kok tinggal nge-stok aja dan belanja daging 
cukup 2 minggu sekali. Ohya, Islam di Belanda 
cukup dikenal, orang-orang paham kita tidak 
makan babi atau alkohol, jadi terkadang berin-
isiatif duluan menjelaskan menu mana yang 
vegetarian, atau bisa jadi mereka duluan yang 
mengingatkan kalau ini ada kandunngan alko-
holnya. Mereka juga tahu tentang Ramadhan 
dan menghargai kita yang puasa.

Total saya berdua suami habis 1000-
1100 Euro/bulan (beasiswa LPDP 1100 Euro/
orang/bulan).

Apa kamu pernah mengalami culture 
shock selama di Belanda? Kalau iya, bisa 
diceritakan? Atau adakah pengamalan yang 
paling berkesan selama kuliah disana?

Kayanya culture shock pertama saya 
adalah : individualitas! Indonesia itu negara 
sosial, kita biasa punya teman, nyapa orang di 
jalan, atau tiba-tiba ngobrol dengan orang yang 
tidak kenal di angkot. Di Belanda tidak begitu. 
Hal-hal seperti membiasakan makan sendirian 
di kantin, kemana-mana sendirian, tidak saling 
kenal antar tetangga, tidak menyapa siapapun 
seharian, dan seterusnya. Ini bukan berarti saya 
tipe orang yang selalu nge-geng atau kemana-
mana bareng teman. Selama S1 di Indo saya 
cukup tergolong orang yang individual juga, 
hanya saja disini levelnya beda. Di kelas teman-
teman sibuk bercanda dalam bahasa Belanda, 
kita harus biasa untuk nyantai (main hape kek 
atau baca buku) biar nggak terlalu awkward. 
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Setelah beberapa bulan kita akan mulai biasa 
dengan ini insyallah. Lucu juga pas ada maha-
siswa-mahasiswa baru Indonesia yang datang, 
mereka tanya ke saya “mba, gimana sih caran-
ya dapet temen?” Ternyata cukup banyak juga 
yang merasakan culture shock  ini saat baru 
datang. 

Tentang berjilbab. Saya pikir saya akan 
merasakan semacam kultur shok saat menjadi 
orang minoritas, ternyata tidak! Disini banyak 
juga orang-orang yang berjilbab. Bahkan di 
kampus saya ada 2 musholla yang bagus den-
gan tempat wudhu di dalam dan juga menjadi 
tempat shalat jumat.

Apa kamu punya tips untuk pelajar Indone-
sia yang ingin kuliah di kampus kamu? 

Apply ke Vrije Universiteit Amsterdam 
tidak sulit, cukup melalui langkah-langkah 
yang tertera di website http://www.vu.nl/en/
programmes/about-vu/admission-and-appli-
cation/

1. Saat akan daftar S2 saya sarankan daftar ke 
beberapa universitas, karena bisa jadi kita ti-
dak diterima di salah satu. 

2. Baca setiap keterangan persyaratan baik-
baik dan jangan ragu untuk email. Email per-
tanyaan paling bodoh sekalipun, tidak masalah, 
mereka biasanya balas segera karena ada satu 
department khusus international student. 

3. Pendaftaran awal ke semua universitas Be-
landa terintegrasi dalam Studielink https://
app.studielink.nl/front-office/, jadi jangan bin-
gung saat disuruh daftar dulu via website ini. 
Kita akan mendapatkan username dan pass-

http://www.vu.nl/en/programmes/about-vu/admission-and-application/
http://www.vu.nl/en/programmes/about-vu/admission-and-application/
http://www.vu.nl/en/programmes/about-vu/admission-and-application/
https://app.studielink.nl/front-office/
https://app.studielink.nl/front-office/
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word untuk daftar via studielink. Semua infor-
masi adminstrasi (kapan harus bayar, apakah 
dokumen sudah diterima, dll) ada dalam akun 
kita di studielink. Setelah memastikan kita 
terdata di studielink, lanjutkan proses admin-
istrasi dengan universitas tujuan (sesuai web-
site).

4. Biasanya kita email dulu semua persyaratan 
berupa soft copy lalu mereka akan memper-
timbangkan. Kalau ragu mereka bisa meminta 
wawancara via skype atau beberapa infor-
masi lain tentang kita. Dulu saya memberi list 
semua text book yang digunakan selama kuliah, 
karena mereka ingin tau dasar akademik saya.

5. Kalau mereka setuju dengan aplikasi kita, 
baru kita diminta mengirim semua dokumen 
hardcopy via pos. Sebelum menerima per-
syaratan administrasi status kita baru Condi-
tionally Accepted . 

Kalau semua sudah diterima baru dikeluarkan Let-
ter of Acceptance (LOA).

Sederhana kan sebenarnya? Padahal 
ini proses yang panjang, dan kita harus san-
gat teliti dengan waktu. Setiap dokumen yang 
diminta butuh proses. TOEFL IBT/IELTS ha-
rus dipertimbangkan butuh berapa lama, su-
rat rekomendasi pun bisa berminggu-minggu 
jadinya tergantung kita minta ke siapa. Apakah 
ijazah kita sudah diterjemahkan ke bahasa In-
ggris oleh sworn translator apa belum. Maka, 
tips saya bagi yang mau kuliah ke luar negeri 
dan juga hunting beasiswa. Kumpulkan semua 
informasi dan pastikan timeline. Bisa jadi ga-
ra-gara kita nggak lulus IELTS pertama semua 
rencana kita undur 3 bulan untuk tes berikut-
nya. 
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Untuk informasi beasiswa Belanda silah-
kan manfaatkan website Perhimpunan Pelajar 
Indonesia (PPI) Belanda http://ppibelanda.
org/info-beasiswa/

Informasi lebih lengkap tentang kuliah 
di belanda dapat dilihat di http://ppibelanda.
org/kuliah-di-belanda/Semoga bermanfaat! 
Salam berkuliah.com.

Kuliah di LN dengan Beasiwa LPDP? Yuk, 
Ikuti Pengalaman Aurora Dias Lokita Ku-

liah di Belgia

 

http://2.bp.blogspot.com/-D8kvRYwfip8/VJev8th7uoI/AAAAAAAAGCM/Bdm81Eyz7dc/s1600/fwsvzfaf.png
http://ppibelanda.org/info-beasiswa/
http://ppibelanda.org/info-beasiswa/
http://ppibelanda.org/kuliah-di-belanda/
http://ppibelanda.org/kuliah-di-belanda/
http://www.berkuliah.com/2014/12/kuliah-di-ln-dengan-beasiswa-lpdp-pengalaman-aurora-dias-kuliah-di-belgia.html
http://www.berkuliah.com/2014/12/kuliah-di-ln-dengan-beasiswa-lpdp-pengalaman-aurora-dias-kuliah-di-belgia.html
http://www.berkuliah.com/2014/12/kuliah-di-ln-dengan-beasiswa-lpdp-pengalaman-aurora-dias-kuliah-di-belgia.html
http://4.bp.blogspot.com/-Vf9uY6TEScg/VIFipnNZxMI/AAAAAAAAFpw/fs0D0nba05o/s1600/3.png
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Salam kenal, Aurora! Sebelumnya, bisa 
ceritakan sedikit profil tentang diri kamu? 
Mengapa menjatuhkan pilihannya di Bel-
gia?

Nama lengkap saya Aurora Dias Lokita, 
asal dari Bandung. Kuliah di KU Leuven ambil 
master of human settlements.

Kenapa ambil Belgia? Hmm.. Saya emang 
tertarik dengan urban design sejak kuliah. 
Background kuliah S1 saya memang urban 
planning. Dan saya lihat urban design di KU 
Leuven cukup bagus, termasuk 100 besar kam-
pus terbaik kalau tidak salah. Dan studi di sini 
fokus pada pengembangan dan penyelesaian 
masalah di negara berkembang. Jadi, akhirnya 
saya coba peruntungan apply dan ternyata 
diterima.

Sudah berapa lama Aurora kuliah di negara 
Belgia? Apakah sudah betah dan bisa ber-
adaptasi baik dari kehidupan atau sistem 
perkuliahannya?

Program yang saya ambil itu advance 
master yang hanya 1 tahun. Dan sekarang baru 
saja saya menyelesaikan pendidikan di Leuven. 
Awalnya memang agak sulit ya. Sistem perku-
liahan yang sangat berbeda dengan di indo. 
Agak keteteran juga. Di Indo, biasanya kita cu-
kup datang ke kelas, duduk manis mendengar 
dosen ngasih penjelasan. Di Leuven nggak bisa 
kaya gitu. Kita yang harus aktrif. Diskusi, pre-
sentasi, itu hal biasa. Mungkin sama juga pen-
galaman adaptasinya dengan teman-teman 
yang kuliah di negara-negara Eropa lainnya.

Untuk kehidupan, sebenernya saya lebih 
suka di Leuven daripada di Indo. Kita dituntut 
on time!
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 Lalu segala sesuatunya, prosedurnya 
semua jelas, kita tinggal mengikuti sistem, jadi 
tidak terlalu susah untuk adaptasi. Beda den-
gan Indonesia yang ibaratnya terlalu berdin-
amika harus coba-coba sesuatu yang baru. 

Yang susah ya mainstream, ya makanan. 
Hehe. Biasa dengan makanan yang kaya akan 
rasa, sekarang harus makan yang kalo bahasa 
anak-anak Indo di sini ‘terlalu tasteless’, hehe.

Saat memilih tempat kuliah, apa Aurora 
memilih berdasarkan negaranya dulu, ber-
dasarkan jurusannya, atau hal lain? Apa 
kelebihan jurusan yang saat ini sedang di-
pelajari?

Waktu memutuskan untuk S2 dulu, saya 
berpegang pada jurusan yang saya inginkan. 
Leuven bukan pilihan pertama saya sih. Dulu 
saya ngotot ingin ke Belanda ke TU delft. Tapi, 

ya mungkin jalannya dikasih ke KU Leuven. 
Dan saya betah-betah aja di sini. Profesor te-
man-teman semuanya menyenangkan dan dis-
kusi pun bisa berjalan lancar dengan mereka. 

Saya di sini ambil kelas internasional, 
jadi teman-teman pun tidak hanya sebatas 
orang Belgia, tapi dari seluruh penjuru dunia 
seperti , Asia, Amerika Latin, Afrika, Eropa. 
Mengenal mereka itu sebuah pengalaman yang 
menarik. Belajar budaya berbeda, belajar cara 
handle orang dengan latar belakang berbeda.

Saat ini Aurora kuliah dengan beasiswa 
atau biaya sendiri? Jika dengan beasiswa, 
apa nama beasiswanya? Bagaimana cara 
kamu mendapatkan beasiswa tersebut?
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Biaya kuliah di Eropa tidak murah, apa-
lagi kuliah di jurusan Urban Design yang me-
mang terkenal cukup mahal. Kalau biaya send-
iri sih saya nggak sanggup, hehe. 

Saya dapat beasiswa dari LPDP, program 
dari Kementerian Keuangan Indonesia. Saya 
juga nggak nyangka bisa dapet ini. Saya ter-
masuk angkatan awal yang mendapatkan bea-
siswa ini, angkatan ke 2.

Dulu informasi mengenai beasiswa ini 
belum begitu gencar, dan saya hanya dapat 
sedikit info saja. Sebelumnya saya sudah ket-
erima di KU Leuven, sehingga tinggal menca-
ri dana untuk berangkat. Saya coba apply ke 
beasiswa lain, tapi sayangnya belum ada yang 
nyangkut, dan akhirnya di detik terakhir saya 
dengar LPDP dan coba untuk daftar. 

Saat itu beberapa hari saja sebe-
lum deadline pengumpulan berkas dan saya 
belum mempersiapkan apa-apa, bahkan essay 
syarat LPDP pun belum saya buat. Akhirnya 
nekat dengan persyaratan seadanya saya up-
load data-data di hari terakhir batas pengum-
pulan dan ternyata.. ehh.. keterima.

Apakah ada lembaga/komunitas negara 
Belgia di Indonesia yang bisa kita ikuti 
dalam rangka mempersiapkan keberang-
katan ke sana?

http://2.bp.blogspot.com/-KhR_pk_a_MA/VIFi0F8joLI/AAAAAAAAFqA/9Eurov6hht8/s1600/1.png
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Sepertinya ini berlaku untuk yang mau 
sekolah ke negara manapun. Hubungi PPI se-
tempat itu sangat membantu loh! Dulu saya 
coba hubungi PPI Leuven dan mereka san-
gat welcome. Kita anak-anak baru jadi bisa 
baca situasi di Leuven, kota yang sangat asing 
bange. Malah dulu kami anak-anak baru sam-
pai dijemput di bandara oleh anggota PPI. 

Dan beberapa hari saya ditampung di 
salah satu kamar anggota PPI karena belum 
mendapatkan tempat tinggal sendiri. Urusan 
peralatan rumah tangga juga PPI sangat mem-
bantu. Biasanya orang-orang yang baru sele-
sai kuliah akan mewariskan barang-barang 
ke anak-anak baru. Lumayan bisa menghemat 
uang settlement di awal.

Berapakah biaya hidup minimalis di kota 
Aurora tinggal? Dimana pilihan jenis tem-
pat tinggal terbaik menurut Aurora? Apak-
ah asrama, apartemen atau lainnya?

Kalau biaya sepertinya tergantung dari 
kitanya sendiri ya. Makanan itu pengeluaran 
tertinggi. Yaa kalo mau hemat, memang harus 
selalu masak sendiri. Kalo makan di luar ya 
tekor. Boleh lah sekali-kali, tapi kalo tiap hari 
dijamin pengeluaran pasti bengkak. Kalo saya 
mending rela-rela masak di rumah, dan uang-
nya ditabung buat jalan-jalan mengunjungi 
kota-kota lain, atau bahkan negara-negara tet-
angga. 

Untuk kamar, preferensi tiap orang juga 
beda. Buat yang suka privasi lebih milih stu-
dio (kamar dengan kamar mandi dalam dan 
kitchen). Untuk yang suka interaksi, sebaiknya 
milih kamar biasa. 
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Dapur atau sekedar papasan saat mau 
ke shower atau wc bisa jadi ajang interaksi 
dengan student lain. Kalau apartemen, biasan-
ya dipilih oleh student-student yang sudah 
berkeluarga karena biayanya yang dibutuhkan 
dan deposit kamarnya juga sangat tinggi.

Adakah pengalaman menarik, unik, menye-
balkan, menjengkelkan, dan pengalaman 
yang paling tidak bisa dilupakan?

Pengalaman unik, saat pindahan kamar. 
Saya kurang tahu di negara lain begini atau ti-
dak. Jadi di Leuven yang terkenal sebagai kota 
pelajar memang udah biasa kalau di awal ta-
hun ajaran atau awal semester ada orang go-
tong-gotong kasur, atau rak buku besar, atau 
korsi, sofa dan lainnya dengan berjalan kaki 
melintas kota. Karena memang kalau harus 
sewa kendaraan itu terlalu mahal.

 Jadi biasanya kita mengerahkan teman-
teman untuk bantu angkat barang, dan itu ti-
dak hanya berlaku di student Indonesia, tapi 
juga student-student dari negara lain, bahkan 
student Belgia sendiri.

Saya juga mengalami ini. Semester kedua 
saya dan 1 teman dari building yang sama ha-
rus pindah kos karena ada masalah di building 
lama. Barang-barang kita udah beranak pinak, 
dari yang tadinya hanya 1 koper besar dan 1 
koper kecil untuk setiap anak, sekarang men-
jadi beberapa koper untuk 1 orang ditambah 
rak buku, meja, dan kasur. Perlu diketahui ka-
sur adalah barang yang jarang ada dipaket ka-
mar baru. Ranjang disediakan, tapi matrasnya/
kasurnya kita harus beli sendiri. Nah, dengan 
bantuan beberapa teman, kita angkut semua 
barang itu ke kos baru.
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Beberapa kali bolak balik karena barang 
yang sangat banyak, peralatan dapur, printilan 
tapi kalo digabung bisa jadi ber tas-tas. Iya bi-
asa kita liat orang bawa-bawa kasur di kepala, 
atau gotong-gotong sofa. Dan karena kotanya 
juga kecil, semua dilakuin jalan kaki.

Well, demikian cerita dari Aurora Dias Lokita 
tentang pengalamannya selama menjalani ku-
liah dan tinggal di Belgia. Semoga menginspi-
rasi!

Simak Pengalaman Menarik Mahar Nir-
mala Kuliah di Korea Selatan dengan Bea-

siswa LPDP !!

Mendaki Namhansanseong Fortress di 
Gyeonggi-do

http://3.bp.blogspot.com/-jxo9lolHV-k/VIFiuH9qr-I/AAAAAAAAFp4/lFETKzZINik/s1600/2.png
http://www.berkuliah.com/2014/12/simak-pengalaman-menarik-mahar-nirmala.html
http://www.berkuliah.com/2014/12/simak-pengalaman-menarik-mahar-nirmala.html
http://www.berkuliah.com/2014/12/simak-pengalaman-menarik-mahar-nirmala.html
http://1.bp.blogspot.com/-ZukP3W8sXSw/VI7M7dy6WHI/AAAAAAAABfo/4MkkBnFUtQE/s1600/Snap+2014-12-15+at+17.19.26.png
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Korea menyimpan sejuta budaya yang 
sayang untuk di lewatkan begitu saja. Keraga-
man budayanya menjadikan korea sebagai 
salah satu tujuan pendidikan bagi siswa dari 
berbagai negara. Indonesia  bahkan kini ten-
gah di landa demam korea  (K-Pop) yang be-
gitu digandrungi oleh kawula muda. Yuk simak 
pengalaman Mahar Nirmal berikut ini dalam 
menjalani perkuliahan di Korea Selatan.

Halo mbak Mahar, mungkin bisa menye-
butkan nama lengkapnya, asal kota, kuliah 
dimana, jurusan apa, dan mengapa Korea 
Selatan menjadi pilihan?

Halo, nama saya Mahar Nirmala, bi-
asa dipanggil Mahar. Saya lahir dan besar di 
Yogyakarta. S1 kuliah di UGM jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, angkatan 2009. 

Sekarang kuliah di Graduate School of In-
ternational Studies (GSIS), Seoul National 
University (SNU), jurusanInternational Area 
Studies. Saya baru mulai kuliah Fall 2014 ini. 
Saya memilih sekolah di Korea Selatan karena 
dulu pernah exchange ke SNU tahun 2012, 
jadi sudah lumayan kenal lingkungannya. 

Apakah mbak Mahar mendapatkan bea-
siswa? jika iya, apa beasiswanya, dan 
bagaimana cara apply sesuai dengan pen-
galaman mbak Mahar step by step? Bea-
siswanya full/ half ?

Saya sekolah di sini dengan beasiswa 
LPDP. Tahapan seleksinya ada 3, yaitu seleksi 
administrasi, wawancara, dan Program Kepe-
mimpinan. Di tahapan administrasi kita wajib 
mengupload dokumen-dokumen seperti ijazah 
S1, transkrip, KTP, TOEFL, rencana study, dan 
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essay ke web LPDP. Setelah lolos, kita akan 
diwawancara di kota yang sebelumnya sudah 
kita pilih. Waktu itu saya wawancara di Yogya-
karta, tepatnya di UIN Sunan Kali Jaga. Pewaw-
ancaranya terdiri dari 3 orang, yakni 2 orang 
akademisi dan 1 orang psikolog. Setelah lulus 
tes wawancara, kita akan mengikuti Program 
Kepemimpinan. Informasi lebih lengkap bisa 
dilihat di http://www.lpdp.depkeu.go.id.

Beasiswanya full mencakup biaya 
pendaftaran, Settlement Allowance, Living Al-
lowance, dana buku, dana seminar dan penu-
lisan jurnal, tunjangan keluarga, asuransi, da-
nairfare.

Apa kelebihan dari kampus tempat mbak 
Mahar kuliah? mungkin dari segi fasilitas, 
kurikulum, birokrasi, dan suasana ?

Seoul National University (SNU) adalah 
universitas terbaik di Korea Selatan. SNU juga 
menduduki ranking 31 universitas terbaik 
dunia berdasarkan QS World Ranking tahun 
2014. Dari segi fasilitas, menurut saya library 
adalah salah  satu hal yang dapat dibanggakan 
dari SNU karena koleksinya yang lumayan dan 
sistem pengelolaannya yang baik. Sedangkan 
untuk suasana, saya senang walaupun bera-
da di Asia, banyak mahasiswa dari Eropa dan 
Amerika, sehingga suasana multikulturnya 
tetap terasa. Tidak hanya dari negara-negara 
Barat, di sini juga banyak teman-teman dari 
Asia Tenggara dan Afrika. 

http://www.lpdp.depkeu.go.id
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Selain suasana multikulturnya, saya hal 
yang membuat saya senang karena kampus 
lumayan dekat dengan tempat-tempat ramai, 
karena kampus saya berada di Seoul.

Apa menariknya jurusan yang mbak Mahar 
ambil, dan apakah pernah menemukan ke-
sulitan? Mungkin bisa disebutkan jurusan 
terfavorite di kampus mbak Mahar ?

Saya mengambil jurusan International 
Area Studies di  GSIS SNU karena berkaitan 
dengan studi S1 saya di jurusan Ilmu Hubun-
gan Internasional. Di sini saya belajar menge-
nai sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan 
sistem masyarakat di Asia Timur, khususnya di 
Jepang, Korea, China, dan Taiwan. 

Semester pertama bagi saya adalah se-
mester untuk beradaptasi karena menurut 
saya kuliah S2 jauh berbeda dengan kuliah S1. 
Kuliah S2 menuntut kita untuk lebih banyak 
membaca, meningkatkan skill, menulis pa-
per dan research, dan lebih aktif dalam berb-
agai kelas karena jumlah mahasiswanya yang 
lebih sedikit daripada ketika kuliah S1.

Apakah mbak Mahar pernah mengala-
mi Culture Shock? Jika iya, dalam hal apa? 
dan bagaimana cara mengatasinya?
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Penutupan Round Table yang diadakan oleh 
GSIS SNU

Mm.. belum pernah saya rasa. Mungkin 
bukan culture shock tetapi lebih ke bagaimana 
beradaptasi dengan teman-teman yang seba-
gian besar belum tahu tentang Islam, jadi mer-
eka sering bertanya mengapa ada beberapa re-
striction dalam makanan yang saya makan, dll. 

Tapi alhamdulillah di sini ada beberapa 
teman yang paham, misalnya dari Filipina dan 
China, sehingga dapat membantu menjelaskan 
kepada yang lain.

Apakah mbak Mahar sudah bertemu den-
gan teman-teman PPI? Bagaimana tangga-
pan mereka dalam menyambut kedatangan 
teman yang baru ?

Ya, mereka sangat terbuka dan 
membantu kami mahasiswa baru dalam 
beradaptasi, misalnya dari cara me-
milih makanan, berbelanja, dan mengor-
ganisir berbagai kegiatan untuk refreshing. 
 
Tempat tinggal terbaik menurut mbak Ma-
har selama di Korea Selatan dimana ? Apak-
ah di Apartemen, rumah atau yang lain ?

http://2.bp.blogspot.com/-i9uLLyDhkpE/VI7QsqAHfOI/AAAAAAAABgA/0kGQHWGSV44/s1600/Snap+2014-12-15+at+19.12.43.png
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Di dormitory kampus hehe. Karena se-
lain dekat dengan kampus, biayanya relatif 
lebih terjangkau dibandingkan dengan di luar 
kampus. Keamanannya juga terjaga dan keti-
ka kami menemukan masalah terkait dengan 
kamar, kami dapat bertanya kepada Resident 
Assistance (RA) atau Main Control Office, ter-
masuk ketika ada beberapa fasilitas yang perlu 
diganti, misalnya lampu meja belajar.

Mbak Mahar kan muslimah nih, ada ken-
dala tidak dalam memakai jilbab di korea 
? mungkin ada pengalaman menarik me-
makai jilbab di Korea ?

Tidak ada, teman-teman di sini cukup 
terbuka sehingga tidak mempermasalahkan 
jika saya berpenampilan berbeda. Beberapa 
hal yang menarik antara lain ketika teman 
dan dosen menanyakan saya memiliki berapa 
jilbab, karena kelihatannya setiap ganti baju 

jilbabnya ganti-ganti dan ketika ke pasar saat 
summer ditanyai oleh salah satu penjual di 
pasar, Apa kamu tidak kepanasan menggu-
nakan seperti itu?. Ada juga beberapa teman 
yang iseng mengikuti gaya saya menggunakan 
jilbab, hehe

Untuk makanan nih, bagaimana mbak Ma-
har menyiasati dalam memilah makanan 
yang halal di Korea?

Di sini saya tidak makan daging ayam 
dan sapi, jadi sebatas seafood dan sayur-say-
uran. Jika saya ingin makan daging ayam dan 
sapi, saya membelinya di Itaewon, yakni dae-
rah yang menjual makanan-makanan halal. 
 
Apakah ada tips dan trik spesial untuk 
mendapatkan pemasukan tambahan sela-
ma kuliah di Korea?
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Semester satu ini saya masih beradaptasi 
dengan kegiatan perkuliahan, sehingga belum 
terlalu memikirkan pemasukan tambahan. 
Tetapi untuk mendapatkan pemasukan tam-
bahan ada beberapa hal yang dapat dilakukan, 
misalnya dengan menjadi tour guide, membantu 
beberapa acara seperti pameran, dan mengajar. 
 
Ketika sedang masa kuliah, terus mera-
sa kangen dengan Indonesia, entah itu 
makanannya, orang-orangnya, apa yang bi-
asa dilakukan? Kegiatan apa yang bisa di-
lakukan selain kuliah?

Saya akan menelepon keluarga atau 
sekedar ngobrol dengan teman-teman di Indo-
nesia. Selain itu, bertemu dengan teman-teman 
Indonesia di Korea juga sangat membantu, 
karena membuat kita merasa tidak sendirian. 

Kegiatan yang bisa dilakukan selain kuli-
ah adalah hang out dengan teman-teman, mis-
alnya belanja, karaoke, atau sekedar jalan jalan 
dan minum kopi.

Selama kuliah di Korea, sudah berapa kali 
pulang ke Indonesia? Dan sudah kemana 
aja jalan-jalannya?

Belum pernah pulang ke Indonesia 
karena baru menjalani satu semester di sini. 
Saya rasa saya lebih banyak jalan-jalan ketika 
menjadi mahasiswa exchange tahun 2012 lalu 
daripada sekarang, hehe. Untuk saat ini saya 
belum banyak jalan-jalan ke luar Seoul, mung-
kin liburan winter ini baru akan jalan-jalan ke 
daerah lain.
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Apa pengalaman paling tidak terlupakan 
selama di Korea?

Berkenalan dengan banyak teman dari 
berbagai negara, belajar bahasa asing, mem-
pelajari budaya Korea.

Hal hal apa saja yang dirasakan karena bisa 
kuliah di Luar Negeri? Lebih percaya diri, 
bisa memiliki pandangan yang optimis jauh 
ke depan tentang masa depan Indonesia?

Untuk diri saya sendiri, saya merasa 
mendapatkan kesempatan yang luar biasa 
dapat tinggal di luar negeri, merasakan atmos-
fer dan lingkungan yang berbeda dari Indo-
nesia. Selain itu, tinggal sendiri di luar negeri 
tanpa keluarga membuat saya lebih mandiri. 
Untuk yang lainnya, di sini saya banyak men-

emukan orang-orang Indonesia yang hebat. 
Saya berpikir kalau mereka kembali ke Indo-
nesia dan pemerintah menghargai keberadaan 
mereka, Indonesia akan jauh lebih maju.

Adakah tips dan trik dari Mbak Mahar bagi 
kawan-kawan yang ingin melanjutkan pen-
didikan di Korea Selatan ?

Saat ini Korea Selatan telah menjadi 
salah satu tujuan belajar yang menarik bagi 
teman-teman di Indonesia. Selain itu banyak 
juga beasiswa yang dapat teman-teman cari. 
Dari Indonesia sendiri ada beasiswa LPDP 
yang akan mengcover semua kebutuhan te-
man-teman di Korea. Sedangkan dari Korea, 
pemerintah Korea juga banyak memberikan 
beasiswa, misalnya KGSP. Beberapa organisasi 
atau perusahaan seperti Samsung dan Posco 
juga memberikan beasiswa bagi jurusan-juru-
san tertentu. Untuk lebih jelasnya silakan cek 
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langsung ke web universitas dan jurusan yang 
akan teman-teman tuju. 

Satu hal yang penting adalah memasti-
kan mata kuliah akan diajarkan dalam bahasa 
Inggris atau Korea. Tidak semua universitas 
atau jurusan menuliskan keterangan mata ku-
liah tersebut akan diajarkan dalam bahasa apa. 
 
Pertanyaan terakhir nih, sudah bertemu 
artis Korea belum? :D hehehe

Belum hehe. Saya malah ketemu PSY ta-
hun 2012 lalu, ketika namanya belum booming 
seperti saat ini.

Seusai menonton pertunjukan tari tradisional 
Korea

Nah, bagaimana sobat ? Kamu tertarik 
untuk kuliah di Korea ? Semoga menginspirasi 
kamu untuk melanjutkan pendidikan di neg-
eri Ginseng tersebut.

Salam berkuliah.com

http://4.bp.blogspot.com/-GiQUV5-erMA/VI7OmhyK4AI/AAAAAAAABf0/2X_T0jRMmXM/s1600/Snap+2014-12-15+at+17.20.40.png
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Swedia: Memulai Cerita di Belahan Skandi-
navia, Bersama Putri Sarah

Peraih Beasiswa Pendidikan Indonesia 
(BPI) dari LPDP

Swedia merupakan salah satu negara 
maju di Eropa, yang dalam hal pelayanan pub-
liknya tentu juga maju. Nera ini juga menjadi 
salah satu negara tujuan kuliah karena me-
mang memiliki sistem pendidikan yang baik. 
Masyarakat Swedia dikenal memiliki keter-
bukaan yang tinggi dengan warga pendatang, 
terlebih lagi para mahasiswa. Namun, ketika 
warga negara asing ingin menjalani studinya 
di Swedia, satu hal yang seringkali menjadi 
masalah adalah cukup sulitnya untuk mencari 
tempat tinggal, dan memang biaya hidup di 
Swedia tergolong mahal. Untuk itu, jika kamu 
ingin kuliah di Swedia memang harus pintar 
mengatur berbagai hal dengan begitu baik, 
demi menudahan selama di sana.

Nah, berkenaan dengan Swedia, kali ini 
tim dari berkuliah.com telah berhasil mengin-
terview salah satu mahasiswa Indonesia yang 
saat ini menjalani studinya di negara ini. 

http://www.berkuliah.com/2014/09/swedia-memulai-cerita-di-belahan.html
http://www.berkuliah.com/2014/09/swedia-memulai-cerita-di-belahan.html
http://1.bp.blogspot.com/-k3onvDhl6RA/VBU4gJ953RI/AAAAAAAABxM/bFacl85g4Yo/s1600/sarah22.png
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Kamu penasaran, dengan bagaimana 
pengalaman dan kisah dia selama di sana? Si-
mak ulasan berikut ini.  

Hallo. Bisakah perkenalkan diri kamu, dan 
mengapa memilih Swedia menjadi tempat 
untuk studi? 

Nama saya Putri Sarah Sembiring, dan 
berasal dari Medan, Sumatera Utara. Di Swed-
ia, saya menjalani kuliah di Stockholm Univer-
sity, jurusan International and Comparative 
Education.

Alasan saya memilih kuliah di Swedia 
adalah jurusan yang saya ambil, yaitu Depart-
ment of Education di Stockholm University 
terintegrasi dengan Institute of International 
Education (IIE), 

yang merupakan institusi peletak dasar 
pilar-pilar pendidikan di dunia.

Apakah Putri kuliah melalui jalur beasiswa? 
jika iya, apa beasiswanya, dan bagaimana 
cara apply sesuai dengan pengalaman Put-
eri sendiri?

http://2.bp.blogspot.com/-_NCk2pqp33g/VBU4aF481yI/AAAAAAAABxE/IFvVfrWKTdc/s1600/sarah.png
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Ya, saya mendapatkan beasiswa full dari 
pemerintah Indonesia melalui Beasiswa Pen-
didikan Indonesia (BPI) yang dikelola oleh 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 
Dan beberapa tahapan yang saya lalui untuk 
mendapatkan beasiswa ini yaitu: 

- mendapatkan LoA (Letter of Acceptance) dari 
Stockholm University

- mendaftar BPI secara online melalui situs 
www.lpdp.depkeu.go.id

- mengisi formulir

- melengkapi persyaratan lain berupa:

- sertifikat TOEFL ITP

- ijazah

- transkrip nilai

- essay (dengan 3 tema berbeda, yaitu: Per-
anku Untuk Indonesia, Sukses Terbesar dalam 
Hidupku, Rencana Studi)

- surat pernyataan

- surat ijin dari atasan

- surat rekomendasi belajar dari atasan

- wawancara (jika seleksi dokumen dinyatakan 
lolos)

- mengikuti Program Kepemimpinan selama 
satu minggu (jika seleksi wawancara din-
yatakan lolos). 
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Bagaimana dengan biaya hidup di sana? 
Kira-kita untuk perbulannya berapa bi-
aya yang dibutuhkan? Mungkin dari biaya 
makan, transport, dan tempat tinggal?

Kebetulan, saya baru berada di Swedia 2 
minggu ini. Jadi, belum melakukan pengeluar-
an yang terlalu besar. Tapi, yang namanya ting-
gal di negara Skandinavia memang biayanya 
relatif mahal. Untungnya, untuk transportasi 
ada diskon khusus bagi pelajar dengan syarat 
menunjukkan kartu anggota Student Union 
dari kampus. Dan dalam hal untuk menyiasati 
biaya makan yang mahal, harus membuat send-
iri. Jadi, intinya kamu harus masak sendiri, dan 
membawa makan siang ke kampus. Di kam-
pus sendiri, sudah disediakan microwave yang 
bisa digunakan untuk memanaskan makanan. 
Karena harga makan siang dan makan malam 
di Stockholm itu berbeda. 

Harga untuk makan malam (dinner) leb-
ih mahal daripada makan siangnya. 

Nah, untuk tempat tinggal, di Stockholm 
terkenal dengan susahnya untuk mendapatkan 
tempat tinggal untuk pelajar. Bahkan, banyak 
mahasiswa yang terpaksa tinggal di hostel dulu 
karena belum mendapatkan akomodasi untuk 
ditempati. Hal ini akan sangat menguras biaya. 
Jadi, jauh-jauh hari setelah mendapatkan LoA, 
silahkan mencari akomodasi di Stockholm 
melalui website-website yang menawarkan 
kamar atau apartemen untuk disewa. Perlu 
diingat untuk tidak mengirimkan uang dalam 
kondisi apapun sebelum kesepakatan tercapai 
atsebelumu  melihat kondisi apartemen atau 
kamar yang hendak disewa. Karena ada ban-
yak penyedia iklan yang menawarkan iklan 
palsu. Makanya, harus bijak dan teliti sebelum 
memutuskan. 
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Apa kelebihan dari kampus kamu di Stock-
holm University? Mungkin dari segi fasili-
tas, kurikulum, birokrasi, dan suasananya? 

Menurut saya, kelebihan yang dimiliki 
oleh Stockholm University adalah area hijau 
yang sangat luas dan dilestarikan, suasana be-
lajar yang akrab, di mana mahasiswa bisa me-
manggil dosen dan staf kampus dengan hanya 
nama depannya saja, jadi seperti teman sendi-
ri, serta diperbolehkan jika makan dan minum 
di dalam kelas. Selain itu, di setiap perkuliah-
an di sini memiliki kegiatan diskusi yang aktif. 
Kampus ini memiliki Departemen Pendidikan 
yang terintegrasi dengan Institute of Interna-
tional Education.

Apakah Putri pernah menemukan kesuli-
tan dalam belajar di jurusan yang diambil? 
jika iya, bagaimana cara kamu mengatasin-
ya?

Yang dihadapi mungkin seperti dalam 
tugas membaca buku, artikel dan jurnal yang 
ternyata super banyak! Hal ini membuat saya 
harus bisa mengatur waktu dengan lebih 
efisien. Jadi, sebelum masuk perkuliahan, saya 
harus sudah membaca materi terkait tema 
pada hari tersebut. Dan sesudah jam kuliah, 
saya harus mereview hasil perkuliahan dan 
membaca materi pengayaan yang terkait. Tapi, 
semua kesibukan ini tetap saya nikmati. 
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Apakah Putri pernah mengalami Culture 
Shock? jika iya, seperti apa, dan bagaimana 
cara kamu mengatasinya?

Masyarakat Swedia cukup terbuka un-
tuk pendatang baru. Dan saat ini, kebetulan 
saya juga tinggal di rumah milik orang Indone-
sia yang sudah lama tinggal di sini. Lantaran 
saya juga belum lama di sini, jadi belum men-
emukan culture shock yang berarti.

Menurut Putri, bagaimana karakter dosen 
dalam menyampaikan mata kuliah? Dan 
bagaimana sikap mahasiswa asli Swedia 
terhadap mahasiswa asing?

Dosen dari jurusan saya sangat berwa-
wasan luas, ramah dan bersahabat. Bahkan, 
banyak dari mereka yang berasal dari luar 

Swedia, tapi merupakan dosen senior di Stock-
holm University. Dalam menyampaikan perku-
liahan, mereka aktif memberikan waktu untuk 
berdiskusi dan bertanya. Jadi, kita harus ban-
yak membaca agar bisa mengimbangi teman-
teman lainnya dalam proses diskusi. Karena 
program yang saya ambil adalah International 
and Comparative Education, jadi teman-teman 
sekelas saya sangat multinasional. Jadi, setiap 
benua memiliki perwakilan mahasiwanya di 
sini. Mahasiwa Swedia bahkan hanya ada 2 
atau 3 orang saja. Dan sama seperti yang saya 
kemukakan tadi, mereka sangat terbuka dan 
ramah.
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Bagaimana dengan kurikulum di Swedia? 
Apa perbedaannya dengan kurikulum di 
Indonesia?

Saya tidak tahu begitu banyak tenyang 
sistem perkuliahan untuk S2 di Indonesia. Tapi 
di Stockholm University, kita banyak diberikan 
tugas individu maupun tugas kelompok, ter-
masuk tugas membaca jurnal, buku dan artikel 
terkait yang terbilang banyak. Perkuliahan 
teori dengan dosenpun diselingi dengan dis-
kusi kelompok kecil dan sesi tanya jawab yang 
cukup. Yang menarik adalah, suasana yang 
di dalam kelas yang sangat rileks. Kita boleh 
memanggil dosen hanya dengan nama depan-
nya saja, dan bebas untuk makan, minum dan 
duduk dengan gaya semaunya. Menyenangkan, 
bukan? 

Apakah Putri sudah bertemu dengan te-
man-teman PPI? Jika iya, dimanakah letak 
sekretariatnya, dan apa saja kegiatannya?

Sejauh ini, saya baru sekali bertemu 
dengan teman-teman PPI, dikarenakan saya 
yang seringkali berhalangan hadir di kegiatan-
kegiatan PPI Stockholm. Kegiatan PPI banyak 
sekali, dan sangat membantu dalam mem-
berikan informasi mengenai perkuliahan dan 
hala-hal yang perlu dipersiapkan sebelum be-
rangkat ke Swedia. Dan ketika mahasiswa baru 
sampai di Stockholm, biasanya dijemput oleh 
teman-teman PPI, acara penyambutan ma-
hasiswa baru, berkumpul bersama minimal 
seminggu sekali, dan kegiatan lainnya. 
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Apakah Putri mempunyai tips untuk teman-
teman di Indonesia, tentang apa saja yang 
harus dipersiapkan ketika hendak kuliah 
di luar negeri? Mungkin dari segi dokumen, 
keterampilan bahasa, dan mental.

Kamu harus mempersempit bidang apa 
yang ingin digeluti. Dan urusan bahasa, meru-
pakan hal yang sangat penting. Hal ini karena 
ada banyak sekali kegiatan perkuliahan yang 
meminta kita untuk menulis laporan, essay, 
presentasi dan juga mengasah kemampuan 
berpikir yang kritis.

Demikian pengalaman mengesankan 
dari salah satu mahasiswa Indonesia yang saat 
ini sedang menjalani pendidikan kuliahnya di 
Swedia. Apakah kamu tertarik untuk mengi-
kuti jejak keberhasilan Puteri ini? Lihatlah, 
betapa bersemangatnya ia menuntut ilmu, dan 
kamu juga harus seperti itu tentunya.

http://3.bp.blogspot.com/-I9OxLqWb4ZQ/VBU4mEqJSuI/AAAAAAAABxU/FbzRg_yiobo/s1600/pu3.png
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Menggali Dunia Perkuliahan di Belanda 
Bersama Arif Qodari

Peraih Beasiswa LPDP Kuliah di University 
of Amsterdam

Belanda, sebuah negara yang berdasar-
kan sejarah telah berhasil menjajah neg-
eri Indonesia selama 3,5 abad. Lama sekali 
memang, namun penjajahan tak selamanya 
meninggalkan luka. Dengan adanya penja-
jahan, Indonesia dapat memunculkan para 
tokoh nasional yang berjiwa patriotik, dan 
menumbuhkan persatuan dalam tubuh In-
donesia. Adanya penjajahan juga membuat 
para cendekiawan Indonesia lebih berpikir 
ke depan, tentang bagaimana cara mema-
jukan sebuah pendidikan di bumi pertiwi. 
 Hal pertama yang dilakukan oleh para 
cendekiawan Indonesia adalah dengan men-
curi ilmu di tanah orang lain, kemudian 
mengembangkannya di tanah air. Mungkin 
cara ini sampai sekarang masih ditiru oleh 
para penerus bangsa, yaitu belajar dengan 
cara merantau ke negeri luar, kemudian kem-
bali dengan segenap amunisi yang siap untuk 
ditembakkan dalam membangun Indonesia.

http://www.berkuliah.com/2014/09/menggali-dunia-perkuliahan-di-belanda.html
http://www.berkuliah.com/2014/09/menggali-dunia-perkuliahan-di-belanda.html
http://1.bp.blogspot.com/-2BQbiaIYFLk/VA2pfsUKSZI/AAAAAAAABPM/lsZgdI8iOjg/s1600/arif.png


507

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

506

Untuk itu, mari kita simak hasil inter-
view singkat dengan Arif Qodari, seorang pe-
lajar Indonesia yang memiliki semangat besar 
untuk menuntut ilmu, sehingga berhasil sam-
pai di negeri Belanda.

Bisakah diceritakan mengenai profil prib-
adinya?  

Nama saya Arif Qodari. Lahir di Yogya-
karta, 25 tahun yang lalu. Saat ini saya sedang 
menjalani kuliah S2 di University of Amster-
dam, mengambil jurusan Artificial Intelligence. 
Saya kuliah dengan menggunakan beasiswa 
LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). 
Masuk kuliah Februari tahun 2014, dan Insya 
Allah akan lulus Januari 2016. Saya merupak-
an alumni dan lulusan dari Institut Teknologi 
Telkom (Sekarang Universitas Telkom) tahun 
2011 lalu di jurusan Informatika.

Saat memilih tempat kuliah, apakah Arif 
memilih berdasarkan negaranya, jurusan-
nya, atau hal lain? Bisakah diceritakan ala-
sannya?   

Hal pertama yang saya cari adalah juru-
san yang saya minati, kemudian saya membuat 
daftar universitas yang menyelenggarakan 
jurusan tersebut. Pertimbangan berikut-beri-
kutnya adalah negara, bahasa, dan kampus 
yang bersangkutan.

Dari situ saya memilih Belanda, karena 
Belanda adalah negara yang multikultur, ter-
utama memiliki perkembangan masyarakat 
muslim yang pesat. Telah banyak ditemukan 
komunitas orang Indonesia di sana. Selain itu, 
universitas yang saya pilih menggunakan ba-
hasa Inggris sebagai bahasa pengantar, sehing-
ga cukup menguntungkan bagi mahasiswa In-
ternasional.
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Bisa diceritakan tentang biaya hidup di Be-
landa, terutama di daerah Arif tinggal? Mu-
lai dari biaya makan, transportasi, akomo-
dasi, dan lainnya.  

Biaya hidup di Belanda cukup bervari-
asi. Karena saya tinggal di Amsterdam, biaya 
hidupnya termasuk relatif lebih tinggi diband-
ing kota-kota yang lain. Namun, itu juga ter-
gantung pada pola hidup kita. Di Amsterdam, 
pengeluaran yang paling besar yang saya ra-
sakan adalah untuk tempat tinggal karena bisa 
mencapai hampir 50% dari uang beasiswa. 
Untuk transportasi publik, di sini sangat nya-
man tetapi juga cukup mahal. Namun, enaknya 
di Belanda adalah negara ini ramah pada pe-
jalan kaki dan pengguna sepeda. Jadi, saya bi-
asa kemana-mana naik sepeda. Kecuali kalau 
harus bepergian jarak jauh baru saya menggu-
nakan transportasi umum. Untuk makan, itu 
sangat tergantung dari masing-masing orang. 

Saya sangat menyarankan untuk bisa masak 
disini, sehingga dapat menghemat penge-
luaran. Sehari-hari saya juga masak, biasanya 
tiap pagi saya masak untuk satu hari. Bahkan 
kadang bisa sampai 2-3 hari. Berangkat kuliah 
pun membawa bekal masakan sendiri.

Pernahkan Arif mengalami culture shock 
di negara tersebut? Jikapun iya, bisakah 
diceritakan? Atau apa sajakah pengamalan 
yang paling berkesan selama kuliah disa-
na?

Mengenai culture shock tidak terlalu be-
rat. Memang ada beberapa pengalaman baru 
yang saya temui di sini. Seperti jalan harus di 
sebelah kanan. Saya juga pernah ditegur su-
pir bus karena tidak antri, dan hampir terta-
brak mobil karena menyeberang tidak di zebra 
cross. Pengalaman- pengalaman itu membuat 
saya menjadi warga yang lebih tertib dan 
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patuh aturan. Karena semua hal yang ada di 
sini telah terbentuk secara tertib, dan aturan 
benar-benar ditegakkan dengan tegas untuk 
kenyamanan bersama.

Selain itu, saya juga pernah merasa kaget 
dengan cuaca yang ada di sini. Ketika pertama 
kali datang ke Belanda, saat itu sedang musim 
dingin. Alhamdulillah tidak sampai sakit dan 
tetap bisa menjaga kondisi tubuh.

Perbedaan waktu juga hal yang paling 
saya rasakan setelah berada di sini. Perbedaan 
waktu 5 jam dengan Indonesia membuat saya 
harus mengatur waktu untuk berkomunikasi 
dengan istri dan orang tua di Indonesia.

Apakah ada tips yang bisa dibagikan dari 
Arif berdasarkan pengalaman yang sudah 
dijalani untuk pelajar Indonesia yang ingin 
kuliah di Belanda, khususnya di kampus 
yang sedang di ambil?   

Dari saya sebenarnya tidak ada tips yang 
spesial. Yang terpenting dari saya, gali dan car-
ilah  informasi sebanyak dan sedalam mung-

http://2.bp.blogspot.com/-CmTCgHHIhs4/VA2rPC-cR8I/AAAAAAAABPY/aW3UaBY6HJ8/s1600/aq.png
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kin tentang kampus dan negara tujuan. Untuk 
yang muslim, pertimbangkan juga bagaimana 
kehidupan muslim di negara tujuan. Kemudi-
an, jika memang kamu sudah mantap dengan 
tempat yang dipilih, jagan lewatkan untuk ter-
us berusaha maksimal sambil berdoa kepada 
Allah SWT agar ikhtiar kita dimudahkan.

Sekarang ini peluang dan kesempatan 
beasiswa di Indonesia sudah semakin banyak. 
Insya Allah bisa memudahkan dalam meraih 
cita - cita untuk bisa melanjutkan studi di luar 
negeri.

Demikian sepintas pengalaman dan 
kisah dari Arif Qodari yang telah berhasil ter-
bang dan menjalani pendidikan kuliah di neg-
eri Belanda. Kamu juga berminat kuliah di Be-
landa? Kuncinya tetap semangat untuk terus 
mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan 
jangan lupa untuk terus belajar!

Petualangan Belajar di Belanda, Amerika, 
dan China, Bersama Brian Yogie

LPDP Ikut Andil Dalam Kuliahnya

http://www.berkuliah.com/2014/09/petualangan-belajar-di-belanda-amerika.html
http://www.berkuliah.com/2014/09/petualangan-belajar-di-belanda-amerika.html
http://2.bp.blogspot.com/-AqX-J33hzmM/VA2eLstqqoI/AAAAAAAABOo/B4-WgqctDmU/s1600/yogie.png


515

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

514

Apa yang kamu pikirkan jika membaca 
kalimat ini: “Berkeliling ke 3 negara, mera-
sakan atsmosfer tempat yang berbeda-beda, 
dalam usia muda, dan bertujuan untuk menun-
tut ilmu”. Inilah kata-kata yang mewakili sosok 
dari seorang pelajar yang tidak hanya berani 
memiliki impian yang tinggi, namun ia juga be-
rani mewujudkannya. Sungguh sebuah cerita 
yang membuat iri, bukan? Bagaimana tidak, 
sejak masih di usia muda, ia telah berhasil 
menuntut ilmu ke negeri yang jauh dan ber-
pisah dengan keluarga. Tentunya kamu juga 
ingin melakukan hal yang sama. Kamu juga 
pastinya memiliki kesempatan yang sama, 
maka dari itu bergegaslah untuk segera mewu-
judkannya.

Pada kesempatan kali ini, tim berkuliah.
com telah berhasil mewawancarai seorang 
mahasiswa asal Indonesia yang telah berha-
sil memegang kuat mimpinya dan menapak-

kan kakinya di 3 negara berbeda, dan tentu-
nya benua yang berbeda pula yaitu Belanda, 
Amerika Serikat, dan China. Kamu penasaran? 
Mari simak ulasan berikut ini.

Bisa diceritakan tentang profil singkat ten-
tang Brian?

Nama saya Brian Yogie Prasetya, akr-
ab disapa Brian atau Yogie. Saya berasal dari 
Surabaya, dan lahir pada 1 Juni 1992. Saat ini 
saya menginjak usia 22 tahun. 

Bagaimana kisah perjalanan kuliah Brian 
hingga sampai di 3 negara? Bisakah diceri-
takan?  

Perjalanan menuntut ilmu saya yang cu-
kup panjang hingga sampai sekarang ini saya 
mulai dari kisah saya ketika masih duduk di 
bangku kelas 2 SMA. Ketika itu, saya melihat 
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brosur dari salah satu lembaga pendidikan di 
Belanda dan Itali yang menawarkan beasiswa 
studi S1 di Belanda. Setelah membacanya, tan-
pa berpikir panjang, sayapun kemudian segera 
menghubungi kontak yang tertera pada brosur 
tersebut. Nomor yang saya hubungi ternyata 
diangkat, lalu pada waktu itu saya berbicara 
dengan mas Arif, salah satu koordinator dari 
lembaga tersebut yang bertanggung jawab un-
tuk studi S1 di Belanda. Saya masih sangat ingat 
hal pertama yang dikatakan oleh mas Arif saat 
saya menyampaikan ketertarikan untuk ‘ap-
ply’ pada program tersebut, yaitu ketika beliau 
menanyakan “Kelas berapa kamu sekarang?” 
Setelah beliau mengetahui bahwa saya masih 
duduk di kelas 2 SMA, iapun menyarankan saya 
untuk mencoba menelpon lagi 1 tahun kemu-
dian, saat di mana saya telah duduk di bangku 
kelas 3 SMA. Beliau menjelaskan bahwa pro-
gram ini hanya diperuntukan bagi siswa yang 
telah duduk di bangku akhir SMA. 

Tapi, hal ini tidak membuat saya meny-
erah.

Setahun kemudian, sayapun melakukan 
hal serupa dengan mendatangi kantor lembaga 
yang sama. Berbekal berbagai dokumen yang 
telah dipersiapkan sebelumnya, seperti rapor, 
TOEFL, motivation letter, dan lainnya, sayapun 
langsung bergegas mengunjungi lokasi lemba-
ga tersebut, dan mengatakan bahwa saya ingin 
mendaftarkan diri untuk kuliah di luar negeri. 
Pada awalnya, saya ingin mengambil Product 
Design di Universitas Institute Europe di De-
sign (IED), yang berada di Milan. Namun say-
ang, ternyata IED tidak membuka kelas inter-
nasional pada tahun ajaran tersebut. Akhirnya, 
saya memutuskan untuk mendaftar ke Fontys 
University of Applied Science, yang kebetulan 
saat itu sedang menawarkan beasiswa untuk 
program Information Communication and 
Technology (ICT). 
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Setelah melalui proses administrasi do-
kumen serta wawancara singkat, beberapa 
minggu kemudian sayapun menerima kabar 
berhasil menerima beasiswa dari kampus 
tersebut! Dan dari sinilah perjalanan pertama 
saya dimulai!

Pada saat memasuki tahun ajaran ke-3 
perkuliahan di Belanda, saya mencoba untuk 
mengikuti program pertukaran pelajar yang 
diselenggarakan oleh pihak kampus saya di 
Belanda. Pada saat itu, besar keinginan saya 
untuk mengunjungi negeri ‘Paman Sam’ dan 
melihat bagaimana ke’adidaya’an negara yang 
terletak di benua Amerika tersebut. Bermo-
dalkan ‘motivation letter’ serta transkip ni-
lai perkuliahaan, saya memutuskan untuk 
mendaftar ke 3 universitas di Amerika yang 
memiliki kerjasama dengan universitas saya di 
Belanda. 

Beberapa bulan setelah pendaftaran, 
saya mendapatkan izin dari University of Cen-
tral Oklahoma untuk melakukan pertukaran 
pelajar. Program ini tidak dipungut biaya ‘tu-
ition fee’ sama sekali dan berlangsung selama 
kurang lebih 6 bulan. Dala kurun waktu terse-
but, saya menyempatkan diri untuk menelu-
suri berbagai kota di Amerika seperti New 
York, Chicago, San Francisco, dan lainnya. Per-
jalanan ini sungguh sebuah pengalaman men-
arik yang begitu memperluas pandangan saya 
terhadap dunia dan isinya! 

Kemudian, pengalaman ke USA ini me-
macu saya untuk terus berkunjung ke berbagai 
negara serta lokasi-lokasi menarik di dunia 
yang sebelumnya belum pernah saya saksikan 
secara langsung. Lalu terlintas di benak saya 
untuk melanjutkan studi S2 ke China dan men-
gambil jurusan Management. 
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Bertanya tentang mengapa saya memilih 
China? Saya bisa melihat bahwa saat ini China 
merupakan negara yang sangat potensial dan 
merupakan pusat bisnis di dunia ini setelah 
Amerika. Dalam kurun waktu 20 tahun tera-
khir, ekonomi di China berkembang pesat dan 
menduduki peringkat ke-2 di dunia, dan inilah 
salah satu alasan yang menjadikan saya ter-
tarik untuk meninjau dan mempelajari lebih 
dalam tentang seluk beluk dunia perbisnisan 
di China. Selain dengan kekuatan ekonominya, 
saya melihat bahwa China memiliki ‘business 
culture’ yang hampir mirip dengan Indonesia 
dibandingkan dengan negara-negara Eropa 
atau Amerika. Oleh karena itu, bagi saya ilmu 
bisnis yang telah dipelajari di China saat ini 
akan lebih bermanfaat untuk diterapkan di In-
donesia. 

Maka dari itulah, impian saya setelah 
menyelesaikan kuliah S2 nanti, saya berkeingi-

nan untuk kembali ke Indonesia dan menjadi 
seorang entrepreneur, untuk mengabdikan 
dan memanfaatkan ilmu yang telah saya dapat-
kan selama ini. 

Berbicara mengenai universitas, Peking 
University HSBC Bussiness School yang meru-
pakan kampus tempat saya menjalani pendi-
dikan saat ini memiliki prestasi dan reputasi 
yang cukup bagus di mata dunia. Peking Uni-
versity saat ini menduduki peringkat ke-46 di 
dunia, peringkat ke-4 di Asia, dan peringkat 1 
di China. Terlebih lagi, kampus bisnis ini meru-
pakan salah satu Top Business Universities. 
Jurusan favorit yang ditawarkan oleh Peking 
University HSBC Business School ialah Ekono-
mi, Finance, serta management, yang menjadi 
pilihan program yang saya ambil saat ini.
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Berhasil menjalani kuliah di China, apakah 
melalui jalur beasiswa atau biaya sendiri? 
Jika dengan beasiswa, apa nama beasiswan-
ya? Bagaimana cara Brian mendapatkan 
beasiswa tersebut?   

Saat ini saya terdaftar sebagai penerima 
beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pen-
didikan (LPDP) dari Kementrian Keuangan. 

Sebelumnya, saya mendaftarkan diri dan lolos 
pada seleksi administrasi di Beasiswa Pres-
iden Republik Indonesia gelombang pertama 
yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Akan tetapi, karena ada pemun-
duran jadwal seleksi untuk tahap wawancara 
beasiswa tersebut, saya memutuskan untuk 
pindah ke program beasiswa LPDP agar dapat 
tetap memulai kuliah tepat waktu. Karena 
apabila saya memutuskan untuk tetap berada 
pada Beasiswa Presiden Republik Indonesia, 
saya harus merelakan diri untuk memundur-
kan perkuliahan saya untuk tahun 2015.   

Cara untuk mendapatkan beasiswa 
LPDP ataupun BPRI dapat disimak di website 
www.lpdp.depkeu.go.id. 

Saya menghimbau kepada kamu yang 
tertarik, agar segera membuka website terse-
but dan mempersiapkan diri apabila ingin 

http://3.bp.blogspot.com/--LzNsYxjSl0/VA2ey1rXs1I/AAAAAAAABOw/i2_P9pRBDQM/s1600/by.png
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berkuliah ke luar negeri dengan beasiswa dari 
negara sendiri. Beasiswa ini sangatlah mem-
bantu para pelajar Indonesia yang ingin melan-
jutkan studi keluar negeri, karena beasiswa ini 
memberikan bantuan secara finansial, mulai 
dari biaya kuliah, akomodasi, asuransi, buku, 
tiket pesawat, dan lainnya.

Apakah memungkinkan kuliah sambil 
bekerja di negara tempat Brian kuliah? Ka-
lau memungkinkan, berapa jam batas ker-
janya? Dan pekerjaan apa yang bisa dilaku-
kan oleh mahasiswa Indonesia di sana?  

Di Belanda, part time bagi international 
students diperkenankan, namun hanya diper-
bolehkan untuk bekerja selama 10 jam dalam 
seminggu.Untuk di Amerika dan China, sepen-
getahuan saya para pelajar dari luar China ti-
dak diperkenankan bekerja part time di luar 
area kampus karena mereka memiliki paspor 

student yang memang secara hukum tidak 
memperbolehkan bekerja di luar kampus. 
Jadi, apabila ingin bekerja, bisa mencoba un-
tuk mencari lowongan kerja di kampus seperti 
menjadi assistant guru, ataupun berbagai pe-
kerjaan lainnya.

Berdasarkan pengalaman, berapa biaya 
tempat tinggal di ketiga negara tersebut? 
Khususnya di kota Brian tinggal?   

Untuk di Eindhoven (Belanda), biaya 
tempat tinggal (off campus) rata2 berkisar 
antara 300-400 Euro. Di Oklahoma (USA), bi-
aya tempat tinggal dorm/asrama (on campus) 
harus dibayar penuh selama satu semester se-
jumlah 1800 Dollar. Di Shenzhen (China), biaya 
dorm atau asrama on campus selama 1 tahun 
sekitar 9600 RMB, atau equivalent dengan 800 
RMB per bulannya.
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Apakah Brian mengalami culture shock? 
Bagaimana tips untuk mengatasi culture 
shock di tiga negara tersebut?  

Kalau culture shock sejauh ini belum, 
cuman beberapa kali merasa homesick dan 
kangen dengan Indonesia, terutama keluarga, 
teman, dan makanannya.  

Tips untuk mengatasi culture shock dari 
saya:

Pastikan untuk melakukan research dan 
mencari tahu betul bagaimana budaya di nega-
ra tujuanmu. Kenali budayanya, kenali perilaku 
orang-orangnya, dan kenali dengan betul 
bagaimana bentuk negara/kota tujuanmu. 
Dengan begitu, kamu akan tahu dan memiliki 
bekal yang cukup tentang negara tujuanmu, 
sehingga kamu tidak akan terlalu mengalami 
culture shock karena sebelumnya sudah me-

miliki pengetahuan dari hasil research terse-
but.

Organisasi apa saja yang biasa Brian ikuti 
di sana?

Sejauh ini, saya tergabung dalam beberapa or-
ganisasi seperti:

1.    Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). Or-
ganisasi ini dapat ditemukan di kebanyakan 
negara yang memiliki sejumlah pelajar indo-
nesianya. PPI tidak hanya mewakili negara 
saja, tapi ada juga PPI kota ataupun PPI per-
wakilan kampus.

2.    Organisasi pelajar internasional. Bisa dite-
mukan di seluruh kampus yang memiliki inter-
nasional students. Kedua organisasi ini sangat 
berguna untuk menambah wawasan dan juga 
jaringan.
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Apakah ada tips bagi mahasiswa Indone-
sia yang sudah mau berangkat ke luar neg-
eri? Apa saja persiapan terakhir yang perlu 
mereka lakukan? Atau, saat tiba pertama 
kali di luar negeri, apa saja yang perlu mer-
eka perhatikan?

Tips paling penting untuk para pelajar 
yang ingin melanjutkan kuliah keluar negeri 
kemanapun tujuannya, pastikan kamu sudah 
memiliki tekad dan mental yang kuat serta ke-
mandirian yang tinggi. Hal ini sangat penting, 

karena setibanya di negara tujuan, kamu ten-
tunya akan jauh dari orang-orang terdekatmu, 
dan diharuskan untuk menyelesaikan segala 
sesuatu permasalahan kamu sendiri tanpa 
bantuan dari orang-orang yang selama ini se-
lalu ada buatmu.

Selain itu, pastikan untuk selalu terbuka 
dan mudah bergaul dengan orang lain, ini akan 
sangat membantu anda dalam kehidupan se-
hari hari. Yang tidak kalah penting, pelajari ba-
hasa lokal negara tujuan, terutama bagi kamu 
yang ingin melanjutkan studi ke negara yang 
bukan merupakan english speaker, pastikan 
untuk menguasai basic communication skill 
bahasa lokal di negara tersebut untuk memu-
dahkan kamu dalam berkomunikasi dengan 
penduduk lokal.

http://2.bp.blogspot.com/-DqRXblaW4s0/VA2gHkLTweI/AAAAAAAABO8/3xw-nBe1Xrc/s1600/brian.png
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Bagaimana perasaan kamu setelah 
membaca kisah dari pengalaman Brian ber-
petualang dan berkeliling di tiga negara? Jika 
kamupun memiliki impian yang sama, maka 
bergegaslah untuk merealisasikannya. Sep-
erti yang dilakukan oleh Brian. Ia tidak hanya 
berani bermimpi, namun juga berani untuk 
mewujudkan mimpinya tersebut. Janganlah 
terlalu banyak menunda, karena kesempatan 
tidak datang dua kali. Bergegaslah mengejar 
impianmu!

Menggali Cerita dari Negeri Gajah Putih 
Bersama Dati

LPDP Beasiswa Istimewa Dari Indonesia 
Untuk Indonesia

http://www.berkuliah.com/2014/07/menggali-cerita-dari-negeri-gajah-putih.html
http://www.berkuliah.com/2014/07/menggali-cerita-dari-negeri-gajah-putih.html
http://2.bp.blogspot.com/-hoffej8L-nM/U89rExQ1jxI/AAAAAAAAD78/9W8f2lZ6eng/s1600/thailand.png
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Thailand merupakan salah satu negara 
tetangga Indonesia. Bersama dengan Indone-
sia, Singapura, Malaysia, dan Vietnam, pemer-
intah Thailand saat itu mendirikan ASEAN 
tepat pada tanggal 8 Agustus 1967.  Bangkok 
sebagai ibukota Thailand menjadi saksi bisu 
yang penting terhadap diumumkannya Deklar-
asi Bangkok. Deklarasi Bangkok merupakan 
penanda terbentuknya ASEAN. Thailand me-
miliki banyak cerita sejarah.

Banyak faktor yang menyebabkan Thai-
land menarik untuk dijadikan sebagai tujuan 
wisata maupun tujuan kuliah. Salah satunya 
adalah Murdiati Soedarno. Mahasiswi asal 
Jakarta yang biasa dipanggil Dati ini menem-
puh kuliah S2 atau master di Universitas Chu-
lalongkorn. Sejak Mei 2013, dia mulai belajar 
di universitas tersebut dengan program studi 
sains dan teknologi.

Universitas Chulalongkorn berlokasi 
di Bangkok, Univesritas ini sendiri merupak-
an universitas tertua di Thailand dan salah 
satu dari universitas terbaik di Asia Tenggara 
menurut beberapa survei. Hingga tahun 2014, 
universitas yang didirikan tahun 1917 ini su-
dah berusia 87 tahun. Terdapat sekitar 19 
fakultas dan institut yang bisa menjadi pilihan 
oleh mahasiswa.

Tempat wisata di Thailand

Menurut penuturan Mbak Dati, banyak 
tempat wisata yang bisa dikunjungi di Thai-
land.  Beberapa di antaranya seperti museum, 
pemandangan, dan candi. Banyak sekali mu-
seum dan galeri seni yang bisa dikunjungi di 
Bangkok. Misalkan mengunjungi museum Na-
sional Bangkok dan museum sejarah Bangkok. 
Candi yang bisa dikunjungi seperti Wat Arun, 
Wat Pho, dan Wat Prakeaw.
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Sedangkan wisata lainnya di Bangkok 
yang bisa dikunjungi adalah pasar terapung 
dan sungai Chao Phraya. Daerah wisata di luar 
Bangkok yang terkenal adalah Chiang Rai, Chi-
ang Mai, dan Chiang Saen. Chiang Saen disebut 
juga Segitiga Emas (Golden Triangle) karena 
menjadi daerah perbatasan tiga negara yaitu 
Thailand, Laos, dan Myanmar.

Secara keseluruhan, kondisi pariwisata 
di Thailand daripada di Indonesia. Kalau dini-
lai dari segi keanekaragaman budaya dan in-
formasi sejarah, Indonesia jauh lebih kaya. 
Namun adanya faktor pendukung yang mema-
dai membuat Thailand lebih menarik untuk 
dikunjungi. Faktor pendukung tersebut mis-
alnya kebersihan, tata kota yang indah, dan 
transportasi yang lancar. 

Masyarakat Thailand

Dari segi masyarakatnya sendiri, Thai-
land memiliki warga yang ramah. Terutama 
terhadap turis asing. Mereka sadar bahwa 
salah satu sumber pemasukan negara berasal 
dari pariwisata. Maka dari itu mereka bersi-
kap ramah pada semua orang. Mereka juga 
menyadari dan menghargai potensi sejarah 
negara mereka sendiri.

Populasi muslim terbanyak terletak di 
Thailand bagian Selatan. Sedangkan Thailand 
bagian utara didominasi oleh etnis Cina. Tidak 
mengherankan karena lokasinya yang dekat 
dengan negara Cina. Masyarakatnya pun ban-
yak memeluk agama Budha. Seperti Indonesia 
dengan kekentalan islamnya, nuansa kekenta-
lan budha di Thailand cukup terasa. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi warganya untuk 
bersikap ramah dan jujur adalah adanya keper-
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cayaan megenai reinkarnasi. Barangsiapa yang 
curang dan berbohong, kelak akan mendapat 
hukumannya sendiri. 

Tips, tips, dan tips

Mbak Dati memperoleh kesempatan 
melanjutkan studi ke Thailand melalui bea-
siswa LPDP. Beasiwa LPDP (Lembaga Penge-
lola Dana Pendidikan) ini biasanya diberikan 
kepada tenaga pendidik atau dosen untuk ber-
bagai bidang.  Dalam beasiswa ini, semua bi-
aya sudah dimasukkan dalam komponen pem-
biayaan.  Komponen tersebut mencakup biaya 
kuliah full hingga biaya wisuda, asuransi, visa, 
tiket pesawat pulang pergi, biaya hidup, dan 
biaya komunikasi. Menariknya lagi, beasiswa 
ini memberikan tunjangan keluarga bagi ma-
hasiswa yang sudah berkeluarga.

Sebelum melanjutkan studi di Thailand, 
Mbak Dati adalah salah satu mahasiswi Institut 
Pertanian Bogor (IPB) angkatan 2007 dengan 
program studi teknologi pangan. Dia memilih 
Thailand daripada negara lain adalah untuk 
mendukung risetnya. Karena memiliki dasar 
di bidang pertanian, Mbak Dati memutuskan 
untuk mencari negara yang berhasil di perta-
nian dan mirip dengan Indonesia. Dari semua 
negara, hanya Thailand yang memiliki iklim, 
potensi, dan keadaan geografis mirip dengan 
Indonesia. Selain itu, Thailand merupakan 
negara yang unggul di bidang pertanian.

Mbak Dati juga memberitahukan be-
berapa tips yang harus dilakukan sebelum ku-
liah di luar negeri. Pertama, persiapkan semua 
jauh-jauh hari sebelumnya saat masih kuliah. 
Pastikan dan putuskan apakah akan melanjut-
kan di luar negeri atau tidak. 
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Jika iya, paling tidak harus memiliki IPK 
minimal 3 atau 3.25 dalam skala 4. Kedua, 
perdalam bahasa Inggris.

Negara-negara di Asia pada umumnya 
tidak terlalu menerapkan standar yang tinggi 
untuk bahasa inggris. Meskipun demikian, ba-
hasa inggris merupakan alat yang wajib dikua-
sai. Usahakan minimal meraih skor 550 untuk 
TOEFL dan 6 untuk IELTS. Namun terkadang jika 
negara yang dituju masih dalam lingkup Aisia, 
masih ada keringanan untuk mahasiswanya. 
Itulah tadi ulasan dari Mbak Dati mengenai 
beasiswa di Thailand. Simak kisah intelektual-
intelektual muda lainnya hanya di berkuliah.
com.

Fadhilah Muslim : Kuliah di Perancis Pakai 
LPDP? Siapa Takut!

http://www.berkuliah.com/2014/08/kuliah-di-perancis-siapa-takut.html
http://www.berkuliah.com/2014/08/kuliah-di-perancis-siapa-takut.html
http://2.bp.blogspot.com/-OUxnTCnr5Q8/U_MJ868BNZI/AAAAAAAAE8A/9ljSaeg7J7M/s1600/Snap+2014-08-19+at+15.22.08.jpg
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Prancis merupakan salah satu negara 
yang layak untuk dikunjungi. Dari banyak segi, 
negara ini memiliki kelebihannya dibanding 
dengan negara lainnya. Dari bidang seni, Pran-
cis merupakan salah satu pusat kesenian di 
Eropa. Dari bidang fashion, negara ini sering 
disebut sebagai kiblat fashion dunia. Dari bi-
dang pendidikan, tidak kalah pula bagusnya. 
Ingin tahu cerita lebih banyak mengenai Pran-
cis? Yuk simak penuturan berikut ini dari Mbak 
Fadhilah Muslim.

Mohon diceritakan profil singkat Anda 
Mbak Fadhilah? 

Nama saya Fadhilah Muslim. Saya di-
lahirkan di Bandar Lampung, 23 tahun yang 
lalu. Saat ini saya sedang menempuh pendi-
dikan di S3, Concrete Durability Group, Civil 
Engineering and Environmental Engineering 
Department, Imperial College London dengan 

beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidi-
kan (LPDP). Sebelumnya, saya mendapat ge-
lar S2 dari Material Sciences for Sustainable 
Construction, Civil and Mechanical Engineer-
ing Department, Ecole des Ponts ParisTech 
(ENPC), Prancis di tahun 2013. Gelar S1 saya 
peroleh dari Teknik Sipil, Universitas Indone-
sia, di tahun 2012. 

Saat memilih tempat kuliah, Anda memilih 
berdasarkan negaranya dulu, berdasarkan 
jurusannya dulu, atau hal lain? Bisa diceri-
takan alasannya? 

Ketika saya mengikuti program S2 (mas-
ter) di Prancis, kebetulan hal yang pertama 
kali confirmed kepada saya adalah terkait 
beasiswa, dimana saya mendapatkan tawaran 
dari jurusan saya di UI untuk bisa melanjut-
kan program S2 dengan beasiswa DIKTI dan 
BGF dalam program Double Degree Indonesia 
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Prancis (DDIP-DIKTI). Ditambah lagi dengan 
pengalaman dari mayoritas dosen struktur 
(teknik sipil) di FTUI bahwa mereka mayori-
tas berasal dari lulusan di Prancis, sehingga 
memantapkan hati saya bahwa jurusan teknik 
sipil memang sangat menjanjikan dan berkual-
itas di Prancis. 

Dengan penuh keyakinan saya pun seri-
us mengikuti program ini dimana saya juga 
tergabung dalam program fasttrack di FTUI di-
mana tahun ke empat saya S1 sekaligus men-
jadi tahun pertama saya S2. Dengan kata lain 
di Prancis seolah-olah menjadi tahun kedua 
master saya. 

Ketika tawaran ini saya terima, saya pun 
memasang target untuk bisa diterima di kam-
pus terbaik di Prancis untuk jurusan teknik 
sipil. Kenapa harus terbaik? Alasan yang sama 
ketika kenapa mayoritas mahasiswa Indone-

sia ingin diterima di UI, ITB, UGM, dan lainnya, 
yaitu untuk mendapatkan yang terbaik juga 
baik dari segi ilmu maupun pengalaman. 

Melalui pencarian panjang akan infor-
masi dari berbagai kampus yang menyediakan 
jurusan teknik sipil, terutama program master 
terkait material struktur, baik melalui website 
maupun diskusi dengan dosen di sipil FTUI, 
akhirnya saya pun memasang target untuk 
bisa diterima dan menempuh pendidikan di 
ENPC, sebagai bapaknya teknik sipil di Prancis, 
dimana lulusan kampus ini terkenal sebagai 
berkualitas tinggi dan diburu oleh banyak in-
dustri dan perusahan di dunia.  Saya pun me-
milih jurusan “Material Sciences for Sustain-
able Construction”, dikarenakan sesuai dengan 
ketertarikan dan minat saya pada material 
struktur yaitu beton.
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Bisa diceritakan secara detail, tentang bi-
aya hidup di Perancis terutama di daerah 
Anda tinggal?

Sebenarnya kampus saya berada dalam 
wilayah Ille de France, atau berada di zone 4 
Paris. Pun untuk akomodasi, saya pun tinggal 
tepat berhadapan dengan kampus saya, yaitu 
di daerah Champs-sur-marne. Satu hal yang 
menarik di Prancis bahwa untuk biaya sewa 
akomodasi untuk mahasiswa akan diberikan 
potongan atau disebut CAF sebesar hingga 
70%, tergantung dari apakah mahasiswa terse-
but mendapatkan beasiswa atau self-funding. 
Dengan adanya CAF ini, biaya sewa akomodasi 
yang awalnya 400 euros per bulan, saya pun 
hanya membayar sekitar 170 euros saja per 
bulan. Murah bukan? 

Untuk transportasi, walaupun kampus 
dan akomodasi saya terletak berhadapan, saya 

pun tetap membeli paket transportasi yaitu 
zone 3-4 sebesar 36 euros tiap bulan. Sebena-
rnya alasan utama saya memberi kartu trans-
portasi dikarenakan keuntungan yang ditawar-
kan bagi pemilik kartu ini dimana untuk hari 
libur, seperti sabtu dan minggu dan hari libur 
lainnya, bisa digunakan gratis untuk semua 
zone, yaitu zone 1-5. Dikarenakan banyaknya 
kegiatan PPI dan KBRI di hari libur ini yang bi-
asanya diadakan di zone 1, dan pun keinginan 
saya yang tidak ingin melewatkan hari libur 
saya untuk menjelajah Paris dan sekitarnya, 
maka saya pun membeli kartu ini.  

Untuk biaya makan sebenarnya tidak 
terlalu mahal, biasa saja. Tapi kalau dikonversi 
ke nilai rupiah, tentu mahal, toh 1 euro pada 
saat itu sekitar Rp.13.000,- dan biasanya un-
tuk biaya sekali makan siang di kantin kampus 
dikenai sekitar 4-5 euros, dan makanan Indo-
nesia yang dijual di KBRI, seperti nasi padang, 
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soto nasi, sate, pecel, dll, satu kotak makanan 
dikenai 6.5 euros. Sementara untuk satu po-
tong baguette sebagai roti khas prancis, dike-
nai 1 euro. Namun tentu tips cara berhemat 
yang paling ampuh adalah masak sendiri di 
rumah. Hampir semua bahan makanan yang 
ada di Indonesia juga tersedia di Prancis. 

Jika ingin belanja kebutuhan sehari-hari, 
bisa ke belanja di Carrefour, dan beruntungnya 
ada slot khusus daging halal disini, sementara 
kalau ingin belanja bahan makanan yang Asi-
atik, di Paris sendiri ada beberapa toko Asia 
dan lumayan besar dan tentunya lengkap. 
Makanan seperti indomie bisa dibeli di toko 
India yang harganya 0.40 per satuan. Untuk 
menikmati makanan halal berkelas di Paris 
juga jangan khawatir, karena disana juga ban-
yak kita temukan restaurant halal yang terke-
nal dan harganya relatif terjangkau. 

Pernahkan Anda mengalami culture shock 
di negara tersebut? Kalau iya, bisa dicerita-
kan? Atau pengamalan yang paling berke-
san selama kuliah disana? 

Satu hal kebiasaan penduduk Prancis 
yang dikenal sebagai kebudayaan disini adalah 
dalam hal menyapa sesama teman baik berpa-
pasan di jalan maupun pada saat berpisah ke-
tika selesai perkuliahan adalah budaya salam 
dengan diikuti cipika cipiki. Satu kebiasaan 
yang tidak pernah saya lakukan di Indonesia 
kepada lawan jenis. Lantas bagaimana dengan 
saya selama di Prancis? Yap, dengan berpegang 
teguh akan prinsip islam yang saya pegang, 
maka Alhamdulillah sampai akhir hidup di 
Prancis, saya pun bisa tidak membiasakan ke-
biasaan ini. 

Dan tanda tanya pun muncul tiba-tiba 
oleh teman cowok saya yang berkewarnganeg-
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araan Kamerun yang menanyakan alasan saya 
tidak pernah mau cipika cipiki. Dua jam disku-
si panjang saya dengan dia membahas tentang 
hal ini dan satu hal yang saya ingat dari uca-
pannya yaitu mengatakan bahwa saya tidak 
boleh bersikap seperti ini, karena hal ini bisa 
membuat presepsi orang lain ke saya menjadi 
buruk dimana mereka akan mengganggap saya 
anti sosial dan mereka akan tidak suka dengan 
saya dan cenderung menjauh. 

Alhamdulillah hal itu pun tidak terjadi 
pada saya, hubungan saya dengan semua te-
man-teman saya baik-baik saja, dan saya pun 
melihat bahwa mereka sudah menerima ala-
san saya kenapa tidak mau cipika cipiki den-
gan lawan jenis. 

Tips untuk pelajar Indonesia yang ingin 
kuliah di kampus Anda? 

Menurut saya, dimanapun rekan-rekan 
ingin melanjutkan kuliah, terutama S2 di luar 
negeri, itu bukan hanya tentang satu perkara 
saja, akan tetapi mempertimbangkan banyak 
hal dan saling berhubungan satu sama lainnya. 

Pertama, tentukan jurusan atau materi 
atau ilmu yang Anda ingin kuasai berdasar-
kan ketertarikan dan bakat Anda. Hal ini tentu 
akan mempermudah diri sendiri ketika men-
empuh studi tersebut.

Kedua, pilihlah Negara dan Kota yang 
sesuai dengan keinginan Anda dan cocok den-
gan gaya hidup Anda. Perhatikan dan persiap-
kan juga tentang bahasa di Negara tersebut. 
Seperti saya di Prancis, maka sebelum berang-
kat ke Prancis saya pun mengikuti kursus in-



551

JAM
U

 LP
D

P

JAM
U

 LP
D

P

550

tensif bahasa Prancis selama satu tahun dan 
modal ini adalah modal yang sangat penting 
untuk kita dalam menjalankan kehidupan se-
hari-hari di Negara yang bukan berbahasa Ing-
gris. 

Ketiga, persiapkan semua persyaratan 
yang dibutuhkan oleh kampus dimana kita 
mendaftar, terutama persyaratan akademis 
dan bahasa. Jika kita mendaftar di kampus di-
mana persyaratannya saja kita tidak terpenuhi, 
maka alangkah baiknya untuk mempersiap-
kan semua persyaratan yang diminta, sebelum 
melakukan pendaftaran.  

Keempat, masalah beasiswa atau fund-
ing merupakan hal yang sangat penting untuk 
studi di luar negeri. 

Pastikan bahwa kita telah terdaftar se-
bagai penerima beasiswa tertentu sehingga 

hidup kita pun lebih terjamin dan ini men-
jadi point lebih untuk kita diterima di kampus 
tersebut. 

Kelima, mendaftarlah ke tidak hanya 
satu perguruan tinggi saja, tapi ke beberapa 
kampus dengan jurusan yang ditawaran sama 
atau hampir sama. Ketika mendaftar ini, jan-
gan lupa untuk mengirimkan email kepada 
penanggung jawab di jurusan Anda dengan 
menunjukkan bahwa Anda tertarik untuk 
mendaftar di jurusannya dan berharap beliau 
memberikan penjelasan kepada kita bagaima-
na prosedur pendaftarannya. 

Lantas pertanyaannya, apakah kuliah 
engineering di Prancis itu susah? Menurut saya 
tentu tergantung individu dan jurusan yang di-
ambil. Dan berdasarkan pengalaman saya, saya 
pun merasakan bahwa basic ilmu engineering 
saya sangat lemah. Sehingga saya pun harus 
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belajar mati-matian untuk bisa mengerti pela-
jaran di kelas dan tentunya agar bisa lulus ku-
liah dengan nilai yang memuaskan. 

Jika gaya belajar kita menyamai teman-
teman sekelas kita yang berasal dari Prancis 
maka jangan harap nilai kita bisa lebih bagus 
dari mereka, karena untuk mahasiswa Prancis 
sendiri yang bisa masuk ke “Ecole” harus su-
dah mengikuti kuliah di “Ecole Preparation” se-
lama dua tahun dan disanalah mereka belajar 
keras untuk menguasai ilmu basic engineering 
ini, sehingga ketika kuliah master, mereka ter-
lihat seakan-akan sangat mudah memahami 
setiap kuliah yang diajarkan.

Dan terakhir yang selalu menjadi prin-
sip saya : “Bermimpilah dengan niat yang baik, 
berusahalah dengan keras, dan berdoalah den-
gan khusyuk dan ikhlas. Maka apapun hasil-
nya, itulah yang terbaik untuk kita”.
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