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Berbicara mengenai beasiswa (Scholarship) tidak akan lepas dari prestasi atau kepintaran. 
Kita tidak boleh terus berpikiran bahwa beasiswa hanya khusus untuk orang-orang yang pintar 
saja. Ada tiga hal yang perlu dicamkan bagi mereka yang ingin melanjutkan studinya, yaitu : 
Scholarship bukan untuk orang yang pintar, Adalah mudah di dapat, dan ini menjadi perihal 
rezeki dari masing-masing pelajar.  

 

Cita-cita melanjutkan pendidikan dengan 
beasiswa menjadi keinginan banyak orang. 
Tidak sekedar keringanan biaya yang 
dikejar tetapi  juga kualitas pendidikan 
yang dicari. Berbagai program beasiswa  
sudah ditawarkan untuk melanjutkan studi 
di luar negeri maupun dalam negeri untuk 
berbagai strata. Program-program 
beasiswa tersebut ditawarkan dengan 
berbagai fasilitas dan model pendananaa 
yang  beragam sehingga menarik banyak 
orang untuk memperebutkannya. 

Khusus beasiswa dari luar negeri  tersedia 
melalui tiga jalur. Yakni melalui program 
bantuan, lembaga internasional, dan 
tawaran beasiswa dari sejumlah universitas 
di negara maju.  Ada beberapa sumber 
beasiswa ke luar negeri yang bisa dipilih 
para intelektual muda. 

Pertama, beasiswa yang berasal dari 
program bantuan (grant) pemerintah 
negara-negara tertentu seperti beasiswa 
pemerintah Australia melalui program 

Australian Development Scholarship atau 
beasiswa pemerintah Inggris seperti 
Chevening Scholarship. Dan juga negara 
lain seperti Jepang, Jerman, Prancis, 
Amerika dsb (http://io.its.ac.id/) 

Sumber lainnya adalah beasiswa dari 
lembaga-lembaga internasional seperti 
Asian Development Bank, maupun dari 
lembaga-lembaga nirlaba internasional 
seperti Ford Foundation, Yayasan 
Sampoerna, dan Aminef.  Sumber ketiga 
atau terakhir adalah beasiswa yang 
disediakan universitas-universitas tertentu 
di negara maju bagi calon mahasiswa 
berbakat. Biasanya forum  alumni beasiswa 
akan mengajak dan mengajarkan informasi  
dari pengalaman yang telah dilakukan 
untuk diikuti calon penerima beasiswa 
berikutnya. 

Adapun lembaga penyedia beasiswa 
tersebut di antaranya adalah : 

• The Indonesian Education Foundation 
(IIEF) 
Situs http://www.iief.or.id , 
http://www.scholarshipandmore.org 

IIEF mengelola berbagai program beasiswa 
untuk belajar di perguruan tinggi di dalam 
dan luar negeri, misalkan saja Ford 
Foundation, GE Foundation, dan Exxon 
Mobile. Program beasiswa yang dimaksud 
adalah untuk studi perolehan gelar,serta 
program pelatihan jangka pendek 
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(nongelar) bagi para profesional dan 
akademisi. 

 

• Aminef  (Amerika) 
Situs http://www.aminef.or.id 
The American Indonesia Exchange 
Foundation (AMINEF) menawarkan 
beasiswa Fulbright untuk studi di 
Amerika Serikat. Fokus utama dari 
Program Fulbright di Indonesia adalah 
untuk mempromosikan pemahaman 
bersama antara Indonesia dengan 
Amerika melalui jalur pendidikan dan 
beasiswa akademik. 

 

 
• NESO (Belanda) 

Situs http://www.nesoindonesia.or.id/ ; 
http://www.studyinholland.nl/ 
Nuffic Neso Indonesia merupakan 
organisasi nonprofit yang ditunjuk 
resmi dan didanai pemerintah Belanda. 
Neso adalah kantor perwakilan Nuffic, 
organisasi Belanda yang menangani 
kerja sama internasional di bidang 
pendidikan tinggi. Neso Indonesia 

menangani berbagai hal yang berkaitan 
dengan pendidikan tinggi di Belanda. 
Nuffic Neso Indonesia menyediakan 
informasi mengenai lebih dari 1.400 
program studi berbahasa Inggris serta 
mengelola program beasiswa. Nuffic 
Neso Indonesia juga memprakarsai dan 
memfasilitasi kerja sama di bidang 
pendidikan tinggi antara institusi di 
Indonesia dan Belanda. Salah satu 
program beasiswa yang sedang 
dijalankan Nuffic Neso Indonesia 
adalah Studeren in Nederland (StuNed) 
atau studi di Belanda.  

 
 
Dan dibawah ini juga beberapa 
informasi beasiswa yang dapat kita 
lihat detailnya dengan mengunjungi 
situs pendukungnya. Yakni : 
 

• British Council  
Situs http://www.britishcouncil.org 

• IDP Education 
Situs http://www.idp.com 

• Tokyo Tech (Japan) 
Situs http://www.u-tokyo.ac.jp 

• Fuji Xerox 
Situs http://www.fujixerox.com 

• DAAD  (Jerman) 
Situs http://www.daadjkt.org 

• Dalian University of Technology (China) 
Situs http://fengxia.net 

• NTU (Nanyang Technological University) 
Situs http://www.ntu.edu.sg 

• BGF (Bourse du Gouvernement 
Français) 

http://www.nesoindonesia.or.id/
http://www.idp.com/
http://www.u-tokyo.ac.jp/
http://fengxia.net/
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Situs 
http://indonesia.campusfrance.org 

• Ancora Foundation 
Situs 
http://www.ancorafoundation.com.  

• Embassy of Japan (Education Section) 
Situs www.id.emb-japan.go.jp 

• Uni Eropa (Erasmus Mundus) 
Situs http://emundus.wordpress.com/ 

• CCF (California Community Foundation) 
Situs www.calfund.org 

• Fujitsu 
Situs http://www.fujitsu.com 

 

 

 

Berikut ini pula contoh lembaga/yayasan 
penyalur dan atau pemberi beasiswa dari 
dalam negeri baik dari Pemerintah 
(Government) atau NGO (Non-Government 
Organization):  

• PT Pertamina 
Situs http://www.pertamina.com 

• PT Astra International, Situs 
http://www.astra.co.id 

• PT. Djarum, Situs 
http://www.djarumbeasiswaplus.org 

• Bakrie Center Foundation (BCF), Situs 
http://bakriecenterfoundation.com 

• Habibie Center, Situs 
http://www.habibiecenter.or.id 

• PT. Sampoerna, Situs  
http://www.sampoernafoundation.org  

• PT. Panasonic, Situs 
http://panasonic.co.id/ 

 

  

 

http://indonesia.campusfrance.org/id/pages-transverses/membiayai-studi-anda/beasiswa-ke-prancis-bgf-146.html
http://www.ancorafoundation.com/programs/ntu/
http://www.fujitsu.com/
http://www.pertamina.com/
http://www.habibiecenter.or.id/
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Sementara yang dari pemerintah 
diantaranya adalah beasiswa yang 
ditawarkan oleh masing-masing 
departemen seperti : Deplu, Depkominfo, 
Depag dsb. Kita bisa check langsung 
tentang detail program-programnya 
didalam websitenya masing-masing. 

 

Hal yang selalu diingat dalam perjuangan 
memperolah beasiswa adalah rajin mencari 
informasi baik dari kampus/sekolah, media 
publik nasional dan internet (dalam link-
link yang bisa dipercaya). Seperti : 

• http://edukasi.kompas.com/beasiswa 
• http://www.dikti.go.id/ 
• http://io.its.ac.id/ 
• http://oia.ugm.ac.id 

• http://www.international.itb.ac.id/web 
• http://kampus.okezone.com/beasiswa 
Khusus beasiswa ke luarnegeri ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan yajni 
: rajin mendatangi atau mencari informasi 
melalui event atau expo scholarship. Akan 
lebih bagus mencari koneksi kepada yang 
telah menerima dan menjalani beasiswa 
yang dibidik, kita bisa mendapatkan 
informasi sharing bagaimana mendapatkan 
yang sama dan pengalaman seperti 
mereka. 

 

Yang kedua adalah mempersiapkan 
dokumen-dokumen standard, salah 
satunya adalah study objective. Study 
objective adalah tulisan mengenai tujuan 
mengajukan aplikasi beasiswa dan 
program studi yang dipilih. Yang terakhir 
adalah mewajibkan diri dalam mengasah 
skill berbahasa asing, walaupun nantinya 
akan ada pengkondisian sebelum 
menjalani beasiswa. 

Nah itulah sedikit ulasan dari situs-situs 
penyedia Beasiswa, masih sangat banyak 
yang bisa digali dan dicari. Semoga 
bermanfaat sobat 

 

http://edukasi.kompas.com/beasiswa
http://www.dikti.go.id/
http://io.its.ac.id/
http://oia.ugm.ac.id/
http://kampus.okezone.com/beasiswa

