
 

 

Beasiswa PRESTASI 

 

Pendahuluan 

PRESTASI adalah program beasiswa dari United States Agency for International 

Development (USAID) Indonesia didedikasikan bagi calon pemimpin masa depan 

Indonesia untuk menempuh pendidikan S2 (Master) serta pelatihan di Amerika 

Serikat. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keahlian dasar serta kualitas 

kaum profesional dan institusi sektor publik (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta di 

Indonesia. 

 

Bidang Studi 

Bidang studi PRESTASI mengacu kepada bidang yang menjadi sasaran pembangunan 

Pemerintah Indonesia dan USAID, antara lain sebagai berikut: 

1. Lingkungan Hidup    

●    Agroforestri, Pengelolaan Hutan Rakyat 

•    Ekonomi Lingkungan  

•    Energi Bersih dan Terbarukan 

• Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam  

•    Manajemen Kehutanan Terbarukan 

•    Manajemen Kelautan and Zona Pesisir 

• Pengelolaan Air dan Sanitasi 

• Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim 

• Bidang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup 

 

2. Pendidikan 

 Kurikulum dan pengajaran untuk pendidikan dasar (namun tidak terbatas 

pengembangan kurikulum) 

 Manajemen Pendidikan dan Administrasi yang berfokus pada kepemimpinan, 

manajemen, pengelolaan keuangan dan perencanaan  

 Pendidikan Kejuruan (untuk tingkat SMU, tingkat universitas/pendidikan tinggi, 

bisnis, dan industri) 

 Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

 Pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus 

 Bidang lain yang berkaitan dengan pendidikan dasar 

 

Target Pelamar 

Target utama pelamar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat 

melamar PRESTASI dan diajukan oleh kantor yang bersangkutan karena memiliki  



 

 

potensi akademik yang baik dan bisa menjadi calon pemimpin dimasa yang akan 

datang. Adapun pembagiannya sekitar 75% PNS dan 25% Non-PNS.   

  

Persyaratan  

Para pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 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 2 (DUA) tahun sebelum melamar,  

 Memiliki sisa masa kerja minimum 10 (SEPULUH) tahun sebelum masa pensiun 

setelah selesai masa studi, 

 Memiliki pendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) atau setara, dengan IPK 

minimal 2.75 (skala 4.0), 

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

 Belum memiliki gelar S2 sebelumnya dan tidak sedang menempuh pendidikan 

S2, 

 Sehat jasmani dan lulus tes kesehatan sebelum keberangkatan, 

 Peserta wanita sangat disarankan untuk melamar, 

 Peserta difable sangat disarankan untuk melamar, 

 Mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkomitmen untuk kembali ke Indonesia 

setelah selesai studi, 

 Peserta tidak sedang menerima beasiswa lainnya. 

 

Tahap beasiswa PRESTASI 

1. Seleksi Awal 

Jadwal pembukaan dan penutupan pendaftaran beasiswa : Akan diiformasikan lebih 

lanjut 

a. Seleksi administrasi : Akan diiformasikan lebih lanjut.  

b. Selanjutnya PRESTASI akan menghubungi atasan/supervisor pelamar untuk 

mengetahui keterkaitan jurusan yang akan diambil pelamar dengan tujuan dari 

institusi asal pelamar. PRESTASI juga akan meminta adanya kesediaan institusi 

untuk memonitor proses pembelajaran pelamar (bekerjasama sama dengan tim 

PRESTASI).   

 

 

 

 



 

 

c. Wawancara : Akan diinformasikan lebih lanjut.  

Adapun bagian yang dinilai dalam wawancara adalah: 

- Kualifikasi akademis pelamar (dalam Bahasa Indonesia), 

- Keterkaitan pemilihan jurusan dengan tujuan dari Pemerintah Indonesia 

dan USAID (dalam Bahasa Indonesia), 

- Diskusi umum (dalam Bahasa Inggris) 

d. Pengumuman kelulusan : Akan diinformasikan lebih lanjut.   

 

2. Pre-Departure Training di Indonesia 

Pre-Departure briefing akan diberikan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus 

beasiswa PRESTASI. Ada tiga komponen utama yang tercakup dalam tahapan pre 

departure: Pelatihan Bahasa Inggris maksimal 6 bulan (tergantung nilai TOEFL), 

Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Statistik.  

 

3. Pendaftaran ke Universitas di Amerika Serikat 

Pada saat yang bersamaan dengan poin nomor 2 diatas, PRESTASI akan melakukan 

pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat. Penerima beasiswa diberi kesempatan  

untuk memilih 3-4 universitas, dan selanjutnya PRESTASI akan melakukan konsultasi 

universitas mana yang paling tepat dan sesuai dengan bidang studi yang diminati. 

Namun keputusan akhir pemilihan universitas berada di pihak pelamar. 

 

4. Keberangkatan ke Amerika 

Peserta penerima beasiswa Prestasi akan mendapatkan fasilitas berupa tiket 

perjalanan PP, visa belajar, dan biaya lain yang diperlukan.   

 

5. Monitoring di Amerika Serikat 

Monitoring Akademis dan non-akademis untuk setiap penerima beasiswa akan 

dilakukan oleh PRESTASI dan juga melibatkan pihak institusi/supervisor penerima 

beasiswa Prestasi di institusi terkait. 

 

6. Post Program  

Setelah menyelesaikan pendidikan Master di Amerika Serikat, setiap penerima 

beasiswa diwajibkan untuk kembali ke Indonesia untuk mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh dan mengembangkan daerah asal atau tempat institusi dimana penerima 

beasiswa bekerja.  


