APA bidang studi yang diutamakan dalam program
beasiswa ini?
Hukum (Cyber, Satelit, Telekomunikasi, dan bidang
hukum lainnya yang terkait dengan TIK)
Ekonomi (e-Commerce, e-Business, Accounting and
Financial Information System, dan bidang ekonomi
lainnya yang terkait dengan TIK)
Ilmu Komputer
Teknik Informatika
Teknik Elektro/Elektronika
Teknik Telekomunikasi
Digital Media dan/ atau New Media
IImu Komunikasi: Penyiaran, Jurnalistik, Periklanan,
Public Relations,
Design Grafis
Animasi
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yang menjadi persyaratan bagi para pelamar?

Umum
• Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak sedang terlibat
dalam masalah hukum dinyatakan dengan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
• Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan
Surat Keterangan Dokter
• Tidak sedang mendapatkan fasilitas beasiswa dari
pihak lain
Mengikuti ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan
Kementerian Kominfo
Khusus
Lulusan S1
Memiliki IPK minimum 2.90 (dari skala 4,0)
Memi liki nilai Institutional TOEFL minimum 570 atau
IELTS minimum 6.5 yang masih berlaku saat diterima
panitia
• Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimum
550 yang masih berlaku saat diterima panitia
• Mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang
(minimum dari pimpinan instansi setingkat Eselon II bagi
PNS, dari pimpinan perusahaan atau pejabat lain yang
berwenang bagi karyawan dan karyawati swasta)
• Bersedia menempuh studi di Un iversitas-universitas
yang telah menjalin kerjasama dengan Kemkominfo
• Bersedia mematuhi setiap prosedur dan peraturan yang
ditetapkan oleh Kemkominfo terkait program beasiswa

BAGAIMANA proses seleksi dilaksanakan?
Proses seleksi terdiri dari tiga tahap, yaitu:
"
Seleksi administratif, yakni tahap penilaian terhadap
kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan
Seleksi kemampuan akademik, yakni tahap penilaian
terhadap kemampuan bahasa Inggris (nilai TOEFL!
IELTS) dan TPA.
• Wawancara dan pSikotes, yakni tahap penilaian terhadap
tujuan dan motivasi belajar, sikap kepribadian,
wawasan kebangsaanl mental ideologi dan hal-hal lain
yang berkaitan dengan tujuan program beasiswa.
BILAMANA proses pemberangkatan dilaksanakan?
Pemberangkatan ke negara-negara tujuan studi segera
dilaksanakan bila pelamar:
Memiliki Surat Penerimaan (Letter of Acceptance) dari
perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Kemkominfo,
dan surat tersebut telah diverifikasi oleh Kemkominfo
Memenuhi aturan keimigrasian negara tujuan studi
Memiliki surat ijin belajar dari Pemerintah Indonesia
• Tidak sedang dalam keadaan hamil pada saat
pemberangkatan ke negara tujuan studi
APA saja yang menjadi cakupan dalam bantuan
Beasiswa?

APA saja tahapan untuk menjadi penerima beasiswa?
Setelah melalui seluruh tahapan seleksi dan dinyatakan
lulus, status pelamar akan berubah menjadi Calon Penerima
Beasiswa. Status sebagai Cal on Penerima Beasiswa berubah
menjadi Penerima Beasiswa setelah yang bersangkutan
tiba di Negara tujuan dan dapat dibatalkan apabila yang
bersangkutan tidak berhasil mendapatkan Letter of
Acceptance (LoA) serta VISA pelajar dari negara tujuan
studi.
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Biaya kuliah (tuition fee)
Biaya perjalanan pesawat udara kelas ekonomi pergipulang dari dan ke negara tujuan studi (pada saat
keberangkatan dan kepulangan)
Uang penempatan awal (establishment cost)*
Biaya hidup selama mengikuti pendidikan (living
allowance)*
Asuransi kesehatan
Biaya pengurusan visa pelajar (student visa)

Besarnya biaya yang diberikan untuk penerima beasiswa di masingmasing negara berbeda, sesuai dengan yang telah ditentukan
oleh Kemkominfo dengan mempertimbangkan standar biaya hidup
di masing-masing negara

