
SEKOLAH LAGI YUK!!! 
 

 

       

      Ingat! :  

 Sekolah lah karena butuh, bukan untuk pelarian 
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KENAPA SIH SEKOLAH LAGI? 

dalam negeri / 

luar negeri 

1. Ilmu pengetahuan selalu berkembang dan kita ga mungkin gini-gini aja 
2. Pengembangan karir 
3. Self-achievement 
4. Satu ilmu yang sama sekalipun,  selalu tetep butuh perspektif lain.  
5. Kalaupun jadi IRT, jadilah ibu yang pintar dan istri yg cerdas mengimbangi suami 
6. Biar ga dibego-begoin (oleh media, orang lain, uang, issue, dsb) 
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PILIH JURUSAN 

Nah! 
Tentuin minatnya ke bidang 
apa? 
 

Note: 
Jangan asal pilih! 
Pilih yang disukain aja bisa bosan, 
apalagi asal pilih . 
Soalnya ga lucu kalo di tengah 
jalan mandek, belom lagi distraksi 
pasti banyak  
 

OK! 
Udah yakin nih mau sekolah! 
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NAKSIR AJA DULU SAMA KAMPUSNYA 
@pratiwanda 



CARI TAHU 

Nah, kalo udah naksir kampusnya, coba cek: 
- Jurusan yang kita mau ada apa ngga 
- Buka tahun ajaran barunya bulan apa aja 
- Syaratnya apa aja 
- Score IELTS / TOEFL yang diminta berapa 
- Cara daftarnya gimana (online / pos) 
- Cari tahu ini kampus / jurusan rank berapa di web timeshighereducation.com 
- Tuition fee nya berapa (tapi ga usah pusing, kan mau beasiswa) aamiin 
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BEASISWA 
Ada banyak pilihannya, langsung aja search: 
 
- Erasmus Mundus (Punya Belanda, sistemnya pindah sekolah 2-3 negara) 
- Fulbright (Punya Amerika, sepertinya jarang yang dapet full) 
- Chevening (Punya Pemerintah Inggris, mesti punya pengalaman kerja min 2 th) 
- LPDP (Punya Kementrian Keuangan Indonesia, nah ini FULL) 
- BU / Beasiswa Unggulan (Punya Kemendiknas) 
- BPP / Beasiswa Pendidikan Pascasarjana(Punya Dikti) 
- Pertamina Foundation  (ada ikatan dinas dan diutamakan  jurusan ttg lingkungan) 

 
 

Selain itu, yang swasta juga biasanya ada tapi jarang dan ga tentu: 
- Djarum 
- Sampoerna 
- Ciputra 
- Bakrie 
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LPDP 
(Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) 

Yang perlu diingat: 
- Pendaftaran buka sepanjang tahun (tiap Maret, Juni, 

September, Desember) 
- TIDAK ADA QUOTA (jadi selama peserta kompeten ya bisa 

aja diterima) 
- Beasiswa yang diberikan sifatnya full (tuition fee, living cost, 

uang buku, biaya penelitian, wisuda, tiket PP) 
- Pilih universitas yang ada di list LPDP (liat aja di web nya) 
- Pas daftar boleh udah keterima di suatu kampus itu 

ataupun belum. 
- Beasiswa ini berlaku satu tahun, jadi bisa dipake waktunya 

buat nyari kampus. 
 

Gue akan bahas tentang LPDP karena ini yang gue ikutin prosesnya. 

Tenang  
Lo sekarang lagi membaca sharing dari orang yang pernah gagal dan akhirnya 
dapet ini beasiswa. Jadi in syaa Allah membantu ya tips and trick nya. 
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STEP BY STEP OF LPDP 

1. Download dulu booklet panduannya : 
http://www.beasiswa.lpdp.depkeu.go.id/upload/dokumen/Booklet%20-
%20Beasiswa%20LPDP.pdf 

 
 2. Daftar online: 

http://www.beasiswa.lpdp.depkeu.go.
id/index.php/user/create 
 
- Bikin akun aja dulu 
- Isi data yang umum (nama, TTL, 

kampus & jurusan tujuan, dsb) 
- Bisa di save dulu terus lanjut besok 

(ga harus selesai sekali isi) 
- Jangan klik submit, kecuali kalo 

emang udah lengkap semua isian. 
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STEP BY STEP OF LPDP 

3. Poin-poin yang perlu disiapin buat daftar LPDP: 
 
- Luar Negeri IELTS 6,5 /TOEFL ITP 550 , Dalam Negeri IELTS 6 /TOEFL ITP 500  
- Surat Rekomendasi dari satu dosen kita sebelumnya pas S1 / S2 
- Surat rekomendasi dari bos di kantor (sekalian sebagai ijin ikut seleksi beasiswa) 
- Bkin essay 3 buah; 
 a. Rencana Studi (background pendidikan, kenapa ambil jurusan tujuan, 
 hubungannya sama kerjaan, dsb ). 
 b. Kontribusi Untuk Indonesia setelah pulang dari studi nanti. 
 c. Kesuksesan terbesar dalam hidup (ga harus akademis, atau 
  prestasi  yang gimana amat, yang penting menurut lo itu sukses). 
- Daftar LPDP ini ga harus udah keterima kampus manapun, karena 
 beasiswanya punya masa berlaku satu tahun. Kalo udah keterima sih ya lebih 
 bagus lagi. 
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STEP BY STEP OF LPDP 

•Data 
Online 

•Essay 

Seleksi 

Dokumen 

•Wawancara  

• LG D 
(Leaderless 
Group 
Discussion) 

Seleksi 

Wawancara 

Seminggu 
menginap 

dan 
pelatihan 

fisik mental 

Pelatihan 

Kepemimpinan 

Notes: 
- Wawancara 1 lawan 3 (ada 2 dosen/professor + 1 psikolog) 
- Wawancara banyak yg membahas essay kita,  kenapa jurusan itu, 

pokoknya pertahanin dan yakinin aja. Kalo ditanya mau pulang apa 
engga, BILANG : IYA SAYA LANGSUNG PULANG KE INDONESIA SETELAH 
SELESAI, karena LPDP males bayarin orang yg menetap di luar nantinya 

- LGD itu seperti FGD biasa tapi ga ada pemimpin diskusinya nah ntar atur 
sendiri. Selama diskusi akan diobservasi oleh 2 psikolog buat liat 
leadership, kestabilan emosi. Yang penting jangan pasif, usahain 
berpendapat 2-3 kali deh minimal. Nah TAPI JANGAN NGOTOT  

- PK itu wajib diikuti, tugasnya banyak, tapi asal ga macem-macem dan 
lancar in syaa Allah lolos kok. 
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PERSIAPAN IELTS / TOEFL 
Gue pribadi sih nyaranin ambil kelas preparation nya dulu sebelum ambil test. 

KENAPA???? 
Karena test nya mahal, sayang banget kan kalo udah bayar mahal tapi  ga nyampe di 
score yang diinginkan. 
 
Ya emang sih kelas preparationnya juga bayar, tapi menurut gue ngaruh banget  karena: 
- Listening berbagai accent (british, america, australia, scottish, dll) 
- Trick reading yang ok, biar ga ketipu bacaan panjang 
- Speaking kita juga dikasih masukan buat tes wawancaranya. 
- Writing skill (paling susah menurut gue), banyak vocab yang  

oke aja kalo buat ngomong, tapi ternyata ga formal buat 
tulisan, ngembangin ide jadi paragaraf, bikin kesimpulan, dsb.  

LOKASI TEST IELTS / TOEFL? BANYAK! 
 

So far yang orang banyak daftar, dan gue juga ambil di IALF 
- Gue durasi 6 minggu , Sen-Jum, 19.00-21.00, total 30 pertemuan 
- Biaya preparation +/- 4 jutaan, kalo test nya doang 2 jutaan. 
- Google aja web nya, lokasinya di rasuna said, kuningan. 
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REMINDER 
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SUPPORTING DOCUMENTS 

Buat gambaran aja, gue lampirin terpisah beberapa document yang diperluin: 
- Rencana Studi 
- Essay Kesuksesan Terbesar 
- Essay Kontribusi untuk Indonesia 
- Draft buat minta surat rekomendasi ke dosen / bos 
- Draft surat pengajuan pindah kampus (jika sudah dapet beasiswa LPDP tapi 

pengen pindah kampus sebelum masa keberangkatan) 
 
Nanti kalo ada butuh contoh apa lagi dan gue ada, monggo minta aja  
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