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INFORMASI MENGENAI PERSYARATAN  
BEASISWA S2 LUAR NEGERI 

TAHUN 2012 
 

A. INFORMASI UMUM 
 
1. Beasiswa disediakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKominfo) bagi : 

a. PNS, yakni pegawai negeri sipil di lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian, termasuk anggota 
TNI/ POLRI, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  

b. Lembaga pendidikan, yakni pimpinan, dosen, dan staf pada lembaga-lembaga pendidikan, baik negeri 
maupun swasta. 

c. Karyawan Swasta, yakni karyawan dan karyawati perusahaan-perusahaan swasta, yang bekerja minimum 2 
(dua) tahun dalam bidang TIK.  

 
2. Beasiswa akan diberikan kepada para pelamar yang oleh Panitia Seleksi dinilai memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti program pendidikan S2 di perguruan tinggi di Belanda, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan 
Australia,  yang telah ditetapkan Kementerian Kominfo. 

3. Pelamar wajib memilih program studi sesuai dengan bidang-bidang studi yang telah ditetapkan Kementerian 
Kominfo, dan khusus bagi yang mendapatkan tugas akhir berupa penelitian, wajib menyelesaikan penelitian dengan 
tema / topik sesuai visi dan misi Kementerian Kominfo.. 

4. Pelamar wajib mengikuti ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan Kementerian Kominfo. 
 
B. INFORMASI KHUSUS  
 
1. Persyaratan 
 
 Umum 

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak sedang terlibat dalam masalah hukum dinyatakan dengan Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

2. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter 
3. Tidak sedang mendapatkan fasilitas beasiswa dari pihak lain 
4. Mengikuti ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan Kementerian Kominfo 

 Khusus:  
1. Lulusan S1  
2. Memiliki IPK minimum 2.90 ( dari skala 4,0) 
3. Memiliki nilai Institutional TOEFL  minimum 570 atau IELTS minimum 6.5 (batas waktu tes terakhir adalah 

tahun 2010) 
4. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimum 550 (batas waktu tes terakhir adalah tahun 2010). Bagi 

yang belum memiliki nilai TPA, dapat mengikuti tes yang akan diselenggarakan Bappenas. (hubungi: Unit 
Pelayanan dan Penyelenggara TPA Bappenas Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta, Telp. 021-3911627) 

5. 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) 

6. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi PNS dalam gelar S1 
pada instansi yang bersangkutan (bagi pelamar kategori PNS) atau memiliki pengalaman bekerja minimum 2 
tahun (bagi pelamar kategori karyawan lembaga pendidikan) 

7. Berusia maksimum 35 tahun  
8. Belum memiliki gelar dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan 

S2  
9. Mengisi Formulir Pendaftaran 
10. Menandatangani Surat Pernyataan yang telah disediakan 

Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan harus dikirim via pos atau diantar 
langsung dan diterima Panitia Seleksi dengan alamat tersebut di bawah ini paling lambat tanggal 29 Februari 2012. 
Panitia Seleksi tidak melayani pertanyaan atau komunikasi, baik secara langsung maupun via telepon dan 
Internet. 
 
Alamat Pengiriman Berkas Lamaran : 
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KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Panitia Seleksi Beasiswa S2 Luar Negeri 
Gedung Depan Kementerian Komunikasi dan Informatika Lt. 4 

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 
Jakarta – 10110 

 
 

2. Bidang Studi  
 
Bidang studi yang diutamakan dalam program beasiswa ini adalah: 

1. Hukum (Cyber, Satelit, Telekomunikasi, dan bidang hukum lainnya yang terkait dengan TIK) 
2. Ekonomi (e-Commerce, e-Business, Accounting and Financial Information System, dan bidang ekonomi lainnya 

yang terkait dengan TIK) 
3. Ilmu Komputer 
4. Teknik Informatika  
5. Teknik Elektro/Elektronika 
6. Teknik Telekomunikasi 
7. Digital Media dan/ atau New Media 
8. Ilmu Komunikasi: Penyiaran, Jurnalistik, Periklanan, Design Grafis, Animasi, Public Relations, Media Kreatif 
 

 
3. Negara Tujuan Studi 
 
Negara tujuan studi yang diutamakan dalam program beasiswa ini adalah: 
 
1. Belanda 
2. Jerman 
3. Korea 
4. Jepang 
5. Australia 
 
 
 
C. PROSES SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN  
 
1. Proses Seleksi 
Proses seleksi terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

1. Seleksi administratif, yakni tahap penilaian terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. 
2. Seleksi kemampuan akademik, yakni tahap penilaian terhadap kemampuan bahasa Inggris (nilai TOEFL/IELTS), 

TPA, dan aspek lain untuk menyusun daftar pendek berdasarkan peringkat prestasi, prioritas, dan potensi 
pelamar. 

3. Wawancara, yakni tahap penilaian terhadap tujuan studi dan motivasi belajar, sikap kepribadian, dan hal-hal 
lain yang berkaitan dengan tujuan program beasiswa. 

4. Psikotest. 
5. Tes mental dan ideologi, yakni penilaian terhadap wawasan kebangsaan dan mental ideologi. 

 
2. Proses Pemberangkatan  
1. Pemberangkatan ke negara-negara tujuan studi segera dilaksanakan bila pelamar: 

a. Selesai mengikuti seluruh proses persiapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo 
b. Memiliki Surat Penerimaan (Letter of Accepetence) dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan, dan surat 

tersebut telah diverifikasi oleh Kementerian Kominfo 
c. Memenuhi aturan keimigrasian negara tujuan studi 
d. Memiliki surat ijin belajar dari Pemerintah Indonesia  
e. Tidak sedang dalam keadaan hamil pada saat pemberangkatan ke negara tujuan studi 
 

2. Prioritas pemberangkatan diberikan kepada pelamar yang telah lulus seleksi dan telah memiliki Surat Penerimaan 
(Letter of Acceptance) dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan Kementerian Kominfo 

 
 
D. CAKUPAN DAN KEWAJIBAN PELAMAR 
 
1. Cakupan Beasiswa  
 
1. Biaya kuliah (tuition fee) 
2. Biaya perjalanan pesawat udara kelas ekonomi pergi-pulang dari dan ke negara tujuan studi (pada saat 

keberangkatan dan kepulangan) 
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3. Uang penempatan awal (establishment cost)  
4. Biaya hidup selama mengikuti pendidikan (living allowance)  
5. Asuransi kesehatan  
6. Biaya pengurusan visa pelajar (student visa) 
 

Catatan: 
1. Formulir pendaftaran harus diisi dengan jelas dibubuhi materai secukupnya dan disertai dengan semua 

dokumen sebagaimana tersebut dalam Daftar Kelengkapan Persyaratan. 
2. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat. 
 
 
 

2. Kewajiban Pelamar 
 
1. Mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kominfo berkaitan dengan program Beasiswa; 
2. Memberikan informasi yang benar dan akurat dalam seluruh dokumen yang diberikan dan/ atau 

dimintakan kepada Penerima Beasiswa; dan 
3. Mengikuti seluruh aktivitas persiapan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kominfo. 
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Lampiran 2 
SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini 

Nama                           :  

No. KTP :  
Kelompok pelamar  : (PNS /Karyawan Swasta) 
Alamat rumah :  
   
Nomor Telepon/HP :                                            /  

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi dan data yang saya tulis di dalam Formulir 
Pendaftaran ini adalah benar sebagaimana adanya. Apabila saya terpilih menjadi penerima beasiswa S2 
yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) untuk Tahun 
Anggaran 2012/ 2013, maka saya berjanji akan mematuhi hal-hal sebagai berikut: 

1. Memilih dan menempuh program studi yang disetujui oleh Kementerian Kominfo; 
2. Tidak mengubah program studi tanpa persetujuan dari Kementerian Kominfo; 
3. Tidak melanggar aturan pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa; 
4. Memberikan rencana studi kuliah yang diikuti di perguruan tinggi yang bersangkutan pada tiap awal 

semester dan melaporkan perkembangan hasil studi kepada Kementerian Kominfo; 
5. Mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan dalam program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan;  
6. Bersedia menulis tugas akhir dalam bentuk penelitian atau karya tulis lainnya sesuai dengan visi dan 

misi Kementerian Kominfo dan diserahkan kepada Kementerian Kominfo pada akhir masa studi, serta 
bersedia untuk dipublikasikan oleh Kementerian Kominfo;  

7. Tidak bekerja selama masa studi tanpa persetujuan Kementerian Kominfo; 
8. Segera kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi; 
9. Bersedia bekerja dan/atau terikat dalam suatu ikatan kerja di Kementerian Kominfo sekiranya 

diperlukan sesuai dengan peluang formasi penerimaan pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;  

10. Memberikan informasi yang benar dan akurat dalam seluruh dokumen yang diberikan atau dimintakan 
kepada Penerima Beasiswa; 

11. Menyetujui bahwa beasiswa dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh Kementerian Kominfo apabila 
melanggar ketentuan-ketentuan Perjanjian Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Kominfo 2012; 

12. Selalu menjaga sikap dan perilaku agar tidak merusak nama baik diri sendiri, Kementerian Kominfo, 
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perguruan tinggi yang bersangkutan; 

13. Mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo atas nama penerima 
beasiswa apabila: 
 Mengundurkan diri pada masa persiapan, pemberangkatan, dan/atau sebelum masa studi berakhir; 
 Menyatakan tidak mau terikat dalam ikatan kerja di Kementerian Kominfo sesuai dengan 

ketersediaan tempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 Tidak segera kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi; atau 
 Melanggar ketentuan-ketentuan lainya yang disepakati dalam perjanjian; 

14. Mengikuti seluruh aktivitas persiapan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kominfo; dan 
15. Mematuhi seluruh peraturan dan ketetapan yang diberlakukan oleh Kementerian Kominfo. 

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak 
manapun.      

…………..……,……….…………… 
Saya, 

 
               

(………………..…..…………… ) 

Meterai 
Rp. 6000,- 
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Lampiran 1 
PENGALAMAN AKADEMIK DAN MOTIVASI STUDI  

1. Pelatihan Yang Pernah Diikuti 

No Nama Pelatihan Tempat Pelatihan Lembaga Penyelenggara Lama Pelatihan Keterangan 
      
      
      
 

2. Orientasi Akademik 

Sebutkan tulisan, buku, jurnal, atau karya ilmiah yang pernah ditulis (jika ada). 
No Judul Jenis Tahun 
    
    
 

3. Pernyataan Tentang Motivasi Studi 

Pernyataan berikut ini harus diisi lengkap oleh setiap pelamar.  
Uraikan mengenai alasan atau latar belakang pemikiran Saudara memilih program studi yang akan Saudara 
tempuh dikaitkan dengan pekerjaan yang sedang dijalani, manfaatnya terhadap sektor pekerjaan, serta 
ambisi dan jenjang karir yang akan Saudara tempuh untuk jangka panjang. Saudara juga diminta 
menjelaskan kontribusi Saudara kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekembalinya 
Saudara ke Indonesia dan alasan Saudara layak mendapatkan beasiswa dari Kementerian Kominfo 
(maksimum 500 kata)* 
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Lampiran 4 
Daftar Dokumen Yang Harus Dilampirkan  

1 Fotokopi kartu identitas diri:  

 a. Akte Kelahiran   

 b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)   

 c. Passpor (jika sudah ada)   

    

2 Fotokopi ijazah pendidikan sarjana (S1) yang telah dilegalisasi:   

    

3 Fotokopi transkrip nilai pendidikan sarjana (S1) yang telah dilegalisasi:   

    

4 Fotokopi Sertifikat ITP TOEFL/IELTS    

    

5 Surat Keterangan Sehat-Dokter   

    

6 Fotokopi Sertifikat TPA dari UPP TPA Bappenas    

    

7 Surat Keterangan Catatan Kepolisian   

    

8 
Surat Penerimaan (Letter of Acceptance) dan Course Detail dari perguruan 
tinggi luar negeri sesuai ketetapan Kementerian Kominfo (bila sudah 
ada) 

  

    
9 Pengalaman Akademik dan Motivasi Studi (Lampiran 1)  
    

10 Surat Pernyataan Pelamar-bermaterai (Lampiran 2)   

    
11 Surat Rekomendasi Atasan  (Lampiran 3):  

 a. 
Pejabat pimpinan instansi serendah-rendahnya (setara dengan) 
Eselon II (bagi PNS, TNI, POLRI atau karyawan lembaga 
pendidikan)   

  

 b. 
Direksi atau pejabat yang berwenang di perusahaan (bagi 
karyawan/karyawati perusahaan swasta)  

  

    

12 
Fotokopi ijazah pendidikan sarjana (S1) yang diterjemahkan ke dalam 
Bahasa Inggris  

   

    

13 
Fotokopi transkrip nilai pendidikan sarjana (S1) yang diterjemahkan ke 
dalam Bahasa Inggris  

   

    

14 Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar  
 
Seluruh berkas di atas dimasukkan dalam map: 
 

a. Pelamar kategori PNS , TNI/POLRI  : map warna biru 
b. Pelamar kategori karyawan swasta  : map warna kuning 
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