PRESTASI
PROGRAM TO EXTEND SCHOLARSHIPS AND TRAINING
TO ACHIEVE SUSTAINABLE IMPACTS

INFORMASI UMUM
Komponen utama program kemitraan pembangunan Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia adalah
dukungan berkelanjutan melalui pelatihan, serta kesempatan belajar baik jangka panjang dan pendek. Hal
ini sebagai sarana kuat untuk menolong individu, organisasi, dan institusi memperoleh pengetahuan,
kemampuan, dan meningkatkan kapasitas untuk mendukung pembangunan Indonesia yang sedang
berlangsung. Program to Extend Scholarships and Training to Achieve Sustainable Impacts (PRESTASI)
menyediakan kesempatan untuk warga negara Indonesia memperoleh g e l a r magister di bidang-bidang
terpilih yang tersedia di universitas-universitas di Amerika Serikat. PRESTASI membuka kesempatan
kepada seluruh warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan performa dan kemampuan kepemimpinan bagi kaum
profesional di Indonesia yang akan membantu mendorong pembangunan di negeri ini. PRESTASI,
khususnya, akan menyediakan pelatihan dan sarana teknis yang dibutuhkan untuk menguatkan serta
meningkatkan keahlian dasar dan kualitas kaum profesional dan institusi di Indonesia baik di sektor publik
maupun swasta.
PRESTASI akan terus mendukung pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia dengan menyediakan
kesempatan pendidikan ke jenjang akademis yang lebih tinggi. Program ini akan terus dibangun
berdasarkan keberhasilan pendahulunya: 257 penerima beasiswa telah berhasil memperoleh g e l a r
magister di Amerika Serikat sejak 2011.

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN BEASISWA
Pendaftar harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:

Warga
Negara
Indonesia,
tidak
memiliki
kewarganegaraan ganda

Bukan pegawai pemerintah Amerika Serikat/kontraktor
USAID atau pegawai yang menerima gaji secara
langsung dari pemerintah Amerika Serikat

Memiliki pengalaman kerja minimal DUA tahun dan sisa
masa kerja minimum SEPULUH tahun sebelum masa
pensiun setelah selesai masa studi

Memiliki pendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) atau
setara, dengan IPK minimal 2.75 (dari skala 4.0)

Memiliki nilai ITP TOEFL® minimal 450 (iBT TOEFL® 45
atau IELTS™ 5)

Belum memiliki gelar S2 sebelumnya dan tidak sedang
menempuh pendidikan S2

Sehat jasmani dan lulus tes kesehatan sebelum
keberangkatan

Wanita sangat disarankan untuk melamar

Difabel sangat disarankan untuk melamar

Mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkomitmen
untuk kembali ke Indonesia setelah selesai studi

Peserta tidak sedang menerima beasiswa lainnya

Ilmu-ilmu Lingkungan dan
Pembangunan Ekonomi

Pengumuman Aplikasi Tahun Akademik
2015-2016
Beasiswa tersedia untuk profesional di sektor publik/
Pegawai Negeri Sipil dan swasta yang memenuhi
kualifikasi untuk program Pascasarjana di Universitas
di Amerika Serikat pada bidang studi berikut ini:

Pendidikan Dasar
Beasiswa PRESTASI dalam bidang Pendidikan Dasar
adalah beasiswa untuk mendukung pemimpin masa
depan memperoleh gelar magister dari institusi
pendidikan di Amerika Serikat yang menawarkan
program terakreditasi pada bidang pendidikan dasar
dan menengah, dan bidang lainnya yang berkaitan.
Individu yang bekerja pada kantor pemerintahan,
seperti kementerian, badan, dinas, universitas, insitusi
penelitian, politeknik, dan sekolah kejuruan sangat
disarankan untuk melamar, tetapi tidak terbatas, pada
studi berikut ini:
1. Inklusi dan Pendidikan Khusus
2. Kurikulum dan Instruksi di Pendidikan Dasar
3. Manajemen dan Administrasi Pendidikan berfokus
pada kepemimpinan, manajemen, keuangan, dan
perencanaan untuk meningkatkan kapasitas staf
sekolah di tingkat propinsi dan kabupaten
4. Pendidikan Kejuruan (menengah, pascamenengah, sekolah tinggi teknikal dan akademi,
pendidikan tinggi, bisnis, dan industri)
5. Pendidikan Matematika dan Sains di sekolah dasar
maupun menengah
6. Teknologi Pendidikan yang berfokus pada aplikasi
Integrated Communications Technology (ICT) pada
metodologi pengajaran di ruang kelas.

Bidang studi lainnya yang berhubungan
dengan
Pendidikan
Dasar
dapat
dipertimbangkan.

Beasiswa PRESTASI dalam bidang Ilmu-ilmu
Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi adalah
beasiswa untuk mendukung pemimpin masa depan
memperoleh gelar magister dari institusi pendidikan
di Amerika di bidang tersebut. Fokus bidang studi
yang disarankan adalah program magister terdepan
untuk keahlian manajemen di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Agribisnis/Ekonomi Pertanian
Agroforestri, Pengelolaan Hutan Rakyat
Agronomi
Bioteknologi Pertanian
Budidaya Kelautan dan Air Tawar
Ekonomi Lingkungan
Energi Bersih dan Terbarukan
Fisiologi Tanaman
Genetika Tanaman dan Pemuliaan
Hortikultura
Ilmu Hewan
Ilmu Pangan/Pengolahan Pangan/ Teknologi Pangan
Ilmu Serangga
Ilmu Tanah
Kebijakan Publik
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen
Sumber Daya Alam
Kultur Jaringan dan Pembiakan Tanaman
Manajemen Kehutanan Terbarukan
Manajemen Kelautan and Zona Pesisir
Pengelolaan Air dan Sanitasi
Pengendalian Hama Terpadu
Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan
Iklim
Penyuluhan Pertanian
Sistem Pertanian
Teknik Pertanian

Bidang studi lainnya yang berhubungan dengan
Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi dapat
dipertimbangkan.

● Address/Alamat:
USAID PRESTASI Scholarship Program
Menara Imperium 28th fl., Suite C
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1. Jakarta 12980
Indonesia
● Email: prestasi@iief.or.id
● Phone/telepon: +6221-831-7330 ext. 300
● Fax: +6221-83709983

● Social Media
Facebook: facebook.com/BeasiswaPRESTASI
Twitter: @PRESTASI_ID
Flickr: USAID Scholarship PRESTASI Program
● Website: www.prestasi-iief.org

