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Sumber : Berkuliah.com 

Hi SGDFighters! 

Setiap orang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi merupakan sebuah 

pilihan, untuk sebagian besar pelajar Indonesia. Ada banyak sekali fasilitas yang bisa kamu 

manfaatkan untuk berkuliah keluar negeri, salah satunya adalah dengan beasiswa. Kamu tahu 

tidak bahwa beasiswa pendidikan yang sekarang tersedia di setiap instansi, universitas, 

perusahaan, bahkan lembaga yang bukan hanya berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga ada 

beasiswa yang berasal dari luar negeri. Jangan skip dulu, inilah 5 Rekomendasi Beasiswa 

Wujudkan Mimpi Kuliah Di Luar Negeri . 

 

 

 



Innopolis University Rusia 

 

Sumber : Istock/Blinnow16 

Beasiswa ini diselenggarakan oleh universitas ternama di Rusia yaitu Innopolis 

University Rusia yang fokus pada penelitian dan pendidikan di bidang IT, ada banyak 

mahasiswa dan pelajar yang mendaftarkan diri, karena beasiswa ini menawarkan banyak 

sekali keuntungan dimulai dari beasiswa 100% pembiayaan kuliah, untuk jenjang S1 sebesar 

131 juta dan S2 sebesar 153 Juta. Fantastic.  

Selain kamu mendapatkan pembiayaan kuliah, tunjangan lainnya dari kampus sebesar 

2,8 juta sesuai dengan prestasi akademik dan kamu juga mendapatkan asramah kampus, 

Semua biaya hidup kamu akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kampus. Waaahhh, 

menarik bukan. 

 

 

 

 

 



University of Bristol di Inggris 

 

 

Sumber Infokampus.news 

Program beasiswa selanjutnya datang dari negara Inggris, diselenggarakan oleh 

University of Bristol menawarkan banyak pilihan beasiswa yang dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu Think Big Internasional Foundation Programme Scholarship beasiswa ini diperuntukan 

untu kamu yang menekuni dunia art humanities, science,matematic,and technology.,bantuan 

pendidikan kuliah sebesar 93,4 Juta rupiah untuk pendaftaran awal. Think Big Undergraduate 

Scholarship ditujukan untuk para pelajar yang menempuh jurusan diberbagai program studi 

kecuali kedokteran, lalu selain itu ada juga Think Big Postgraduate Scholarship yang tersedia 

diberbagai jurusan dan dana yang diterima juga tak main-main sebanyak 93.4 juta sampai 

dengan 372 Juta, wow kalo buat beli seblak bisa beli se amang-amangnya ini mah guys. 

Aichi Scholarship Jepang 

 

Sumber Pinterest.com/jimy40_2008 



Kamu ingin melanjutkan pendidikan S2 di negeri Sakura Jepang? Kamu bisa coba 

beasiswa satu ini, beasiswa yang memberikan penawaran bagi mahasiswa yang ingin 

melanjutkan kuliah di Industri Manufaktur. Luar biasanya lagi setelah lulus kamu bisa 

langsung bekerja dikawasan industri yang ditunjuk oleh team penyelenggara yaitu Toyahashi 

University of Technologi, Nagoya University. Mantap, tidak usah pusing cari kerja lagi! 

Australia Award Scholarship (AAS) 

 

Sumber Sholars Official 

Negeri Kanguru, membuka kesempatan untuk kamu yang ingin belajar di Australia dengan 

menawarkan berbagai beasiswa yang tak kalah menariknya, program ini diberikan langsung 

kepada beberapa universitas bergengsi seperti Monash Univesity, Daikin University, dan 

Victoria University. Cocok banget untuk kamu mahasiswa yang ingin berkonstribusi terhadap 

kemajuan pembangunan Indonesia. 

KAIST di Korea Selatan. 

 

Sumber Beasiswakorea.com 

Wujudkan mimpi mu seperti Drama Korea, KAIST Internasional Student memberikan 

dan menawarkan berbagai macam beasiswa jurusan sesuai dengan studi kamu, seperti 

teknologi, fisika, matematika, manajemen, dan bisnis yang bisa kamu dapatkan disini. Biaya 



8 semester dengan tunjangan 4,5 juta bisa kamu dapatkan jika IPK kamu ditahun pertama 

sebesar 2,7. Gimana mau coba? 

Jangan hopless dulu deh, coba inget inget lagi pesan Bapak Ir. Soekarno Gantungkan 

cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh,engkau akan jatuh 

diantara bintang-bintang. Jadi tunggu apalagi, ayo wujudkan mimpi kamu kuliah diluar 

negeri dengan mencoba beasiswa diatas. 

Selain artikel diatas, kamu juga bisa membaca dan mendapatkan informasi melalui 

rubik yang tersedia pada website UIN Sunan Gunung Djati, didalamnya tersedia berbagai 

macam informasi yang bisa kamu akses secara gratis, kamu juga bisa melihat berbagai 

macam aktivitas dan kegiatan kampus. Penasaran? Langsung aja telusuri dan temukan yang 

kamu mau. 

  


