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Assalamualaikum!
Yak, sesuai janji saya pada postingan beberapa minggu yang lalu. Jika sahabat sudah
membacapanduan pendaftaran kuliah ke Malaysia melalui beasiswa Petronas, kali ini saya akan
berbagipanduan pendaftaran kuliah ke Korea Selatan melalui beasiswa KGSP.
Kurang lebih sama, yaa yang namanya aja panduan. Harus lengkap dong ya.. hehe karenanya
daripada bosen, mending dibaca sambal ngemil, nge.teh, atau ngopi. Panduan ini saya buat
untuk umum kok, jadi silahkan jika sahabat ingin membagikan panduan ini kepada kawan,
kerabat dekat, pacar (kalau ada :p), fiance, atau anggota keluarga.
Saya akan sangat bahagia jikalau karena panduan ini pula, kelak ada salah satu sahabat yang
berhasil lolos, dan menempuh pendidikan di negeri ini. Oh ya, satu lagi, jikalau nantinya Tuhan
mengizinkan kita bertemu di Korea, please don’t hesitate to say Hi! Oke?
Selamat membaca dan semoga sukses!

idbeasiswa.com dapatkan informasi beasiswa terbaru

2

idbeasiswa.com

Informasi Beasiswa S1 S2 dan S3

Korea Government Scholarship Program (KGSP) dari A-Z
Pada beasiswa ini,pemerintah Korea Selatan bertanggung jawab penuh terhadap para pelamar
beasiswa KGSP dari 66 negara- 120 orang (KGSP 2016) di seluruh dunia. KGSP adalah salah
satu program CSR pemerintah sebagai rasa terimakasih Korea terhadap negara-negara di Asia,
maupun negara-negara yang telah membantu pembangunan infrastruktur Korea hingga saat ini.
Beasiswa ini merupakan full scholarship- beasiswa penuh (semua biaya ditanggung oleh
pemerintah) *kecuali biaya pembuatan passport, biaya translate ijazah, serta biaya cek
kesehatan (cek KGSP Guideline form terakhir) -yang diperlukan ketika 100% telah diterima
sebagai penerima beasiswa- Untuk rincian beasiswa yang diberikan, dapat dilihat pada
keterangan lanjut yang akan saya jabarkan di bawah.
Beasiswa KGSP terbagi menjadi 2, KGSP untuk S1 (Undergraduate) serta S2 dan S3
(Graduate). Beasiswa

KGSP

yang

saya

maksud

pada

panduan

ini

adalah

KGSP

Undergraduate. Untuk KGSP Graduate insyaallah akan saya buat panduannya di post
berikutnya. Sabar ya om, tante hehe
Semua fakultas dan jurusan bisa didaftar melalui beasiswa ini. Terkecuali, jurusan-jurusan
yang memerlukan waktu kelulusan melebihi 4 tahun. Contohnya, jurusan Kedokteran Umum (>7
tahun), Jurusan Arsitektur (5 tahun), serta Jurusan Hukum di beberapa universitas korea
memerlukan waktu melebihi 4 tahun.
Hampir seluruh universitas di korea bisa didaftar, tidak peduli apakah itu universitas
swasta atau pemerintah. SKY University (Seoul- Korea- Yonsei), Ajou, Pusan, Konkuk,
Dongguk, Hanyang, Ewha Womans, KAIST, Kyunghee, Sogang, Sungkyungkwan, total terdapat
60 lebih universitas yang dapat dimasuki melalui beasiswa KGSP.
Nah, persyaratan apa saja yang diperlukan?
Persyaratan untuk mengikuti beasiswa ini adalah sebagai berikut.
1. Usia maksimal 25 tahun pada saat tanggal mendaftar. (di KGSP 2016, pelamar harus
lahir setelah tanggal 1 Maret 1991).
2. Harus berkewarganegaraan sesuai negara masing-masing. Baik pelamar beasiswa dan
orangtua tidak boleh memilihi kewarganegaraan Korea.
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3. Sehat secara raga dan mental. Untuk peserta yang memiliki kekurangan anggota badan
(cacat) sangat boleh mendaftar beasiswa. Tidak diperbolehkan untuk pelamar yang
sedang hamil.
4. Baik Single atau Married diperbolehkan mendaftar.
5. Telah lulus, atau akan lulus dari SMA atau sederajat pada tanggal 1 Maret 2016.
Pelamar yang sudah memiliki gelar S1 atau lebih tidak diperbolehkan mendaftar.
6. Nilai rata-rata rapor semester terakhir (Semester genap, kelas 3 SMA- CGPA) harus
memiliki rata-rata di atas 80 poin dari total 100 poin. Atau menempati ranking 20 besar
(Andai total siswa 100 orang) pada semester terakhir.
7. Belum pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Korea di tahun-tahun
sebelumnya.
8. Belum pernah menempuh exchange student, atau program S1 atau sederajat di Korea.
9. Panitia beasiswa sangat mengutamakan pelamar yang ahli berbahasa Inggris, maupun
bahasa Korea. Well,, sebenarnya asal ahli Bahasa Inggris pun cukup. Bahasa Korea
nantinya bisa dipelajari gratis selama setahun penuh setelah diterima. Yang penting
kemampuan Inggrisnya harus oke, terutama speaking ya.
Tahapan seleksi beasiswa ini adalah :
1. Seleksi dokumen, peserta diharuskan mengirim dokumen ke kantor Kedutaan Besar
Korea Selatan di Jakarta sesuai dengan tanggal yang tertera di KGSP Guideline negara
masing-masing. Seleksi dokumen adalah tahap paling kompetitif sekaligus paling selektif
di KGSP.
2. Tes wawancara. Ada 2 babak.
1. Wawancara di Kedutaan Besar, nantinya peserta yang berhasil lolos di seleksi
dokumen, akan dipanggil ke Kedutaan Besar Korsel untuk di interview. Wawancaranya
gampang kok. Tidak ada wawancara nanyain soal gitu, so ga usah repot-repot belajar
mtk/sains. Pewawancara sewaktu tahun saya ada 2 orang. Yang pertama adalah orang
dari Menteri Kebudayaan, satunya dosen Korea aseli. Tenang, mereka mewawancarai
menggunakan Bahasa inggris. Untuk materi wawancara, lebih ke seputar personaliti
individu gitu. Just be you. Jangan gugup ya, cuman di interview,, kok. Bukan dipaksa
rabi hehe
2. Wawancara via telepon. Nah, nanti setelah positif diterima oleh kedubes, pihak
kedubes akan mengirimkan dokumen yang telah dikirimkan peserta ke tiga universitas
sesuai Application Form (Form 1). Tiga universitas itu nantinya akan menghubungi tiap
peserta melalui email untuk mengadakan short interview by phone. Jadwal interviewnya
berbeda-beda, tergantung janjiannya gimana. Interview santai juga, jadi sekali lagi,,
jangan gugup ya.
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3. Tes kesehatan.
CONGRATULATIONS!! Yeaah! Jikalau peserta sudah berhasil masuk tahap ini, saya
mengucapkan selamat. You are one of the Grantees! Welcome to Korea! :D
Pada tes ini, peserta hanya perlu untuk melakukan tes kesehatan pribadi sesuai prosedur yang
tertera di form 8. Selanjutnya hasil tes dikirimkan ke kedubes dan fotokopiannya dibawa untuk
nantinya diserahkan ke pihak universitas korea yang menerimamu.
Secara singkat,
Alur tahapan tes yaitu; calon mengirimkan berkas-berkas dokumen yang diminta (bisa diantar
langsung atau melalui pos), setelah itu akan diumumkan nama calon yang berhasil untuk
melanjutkan ke tahap wawancara (akan dihubungi melalui telepon), dan setelah lulus seleksi
wawancara, peserta akan diberi tahu oleh pihak universitas korea (lewat email) apakah mereka
menerima atau tidak, terakhir peserta menempuh tes kesehatan- hingga akhirnya nanti akan
terpilih beberapa orang penerima beasiswa yang berhak diberangkatkan ke Korea Selatan.
Dokumen-dokumen yang harus dikirimkan berupa :
Semua dokumen yang saya sebutkan di bawah, harus ada 3 lembar fotokopiannya
1. Satu set original dokumen lengkap (KGSP Guideline 2016), yang terdiri dari:
1. Satu lembar Application form yang telah diisi lengkap (Form 1)
2. Satu lembar NIIED Pledge, ditandatangani ya (Form 2)
3. Satu lembar Personal Statement (Form 3). Nah, tips and trik Personal Statement akan
saya jabarkan di Q&A.
4. Satu lembar Study Plan (Form 4). Ini juga, nanti di Q&A.
5. Dua lembar surat rekomendasi (Form 5). Bisa dari kepala sekolah, atau guru, atau
orang-orang yang kenal baik dengan pelamar beasiswa. Semakin tinggi jabatannya,
semakin kenal denganmu, makin mantep.
6. Satu lembar verifikasi Visa D2 (Form 6). Cukup diisi aja.
7. Satu lembar form kesehatan (Form 7). Diisi aja, dicentang-centangi sesuai kondisi kalian.
8. Satu lembar tes kesehatan (Form 8). INI DIISI PALING TERAKHIR. Form ini hanya
teruntuk peserta yang sudah benar-benar diterima sebagai grantee KGSP. Dulu, saya
ambil tes kesehatan lengkap di Pramita, Yogyakarta. Sekali lagi, form paling terakhir
yang harusnya dipikirin belakangan.
2. Satu lembar Ijazah kelulusan SMA.
3. Satu set rapor lengkap dari kelas 1 hingga kelas 3.
4. Satu lembar KTP pelamar, KTP orangtua, serta Kartu Keluarga.
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5. Satu lembar sertifikat TOEFL/IELTS atau TOPIK (opsional). Nah, sebagai catatan,
saya engga nglampirin dua duanya,, bahahaha tapi alhamdulillah keterima kok. Sekali
lagi tidak wajib. Tapi kalau ada ya makin keren, lampirin aja lagi.
6. Sertifikat-sertifikat Penghargaan.
7. Satu lembar dokumen paspor. INI JUGA DIPIKIRIN PALING AKHIR. Dokumen paspor
hanya teruntuk grantees yang sudah dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa
KGSP. Saya dan mas Dennis (KGSP 2013) dulu sama-sama belom punya paspor pas
daftar hehe
Selanjutnya berkas dikirimkan ke :
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.57
Jakarta,
12950
Deadline pendaftaran berbeda-beda tiap tahunnya. Bisa dilihat di website kedutaan besar Korea.
Rentang

waktu

seleksi

Desember (tes

biasanya

: September-

Oktober (seleksi

wawancara), Desember-Januari (tes

dokumen), Oktober-

kesehatan), Februari

akhir

(keberangkatan).
Lalu, beasiswanya mencakup apa saja?
Update jumlah beasiswa yang diberikan sampai saat ini:
1. Beasiswa pendidikan penuh, dari tanggal (KGSP 2016) 1 Maret 2016- 28 Februari
2021. Dalam kurun waktu maksimal 5 tahun, peserta yang telah diterima beasiswa harus
sudah lulus dari kampus masing-masing. Pemerintah Korea hanya bertanggung jawab
membiayai dalam kurun waktu tersebut.
2. Tiket pesawat, saat datang ke Korea dan setelah kelulusan.
3. Biaya Bulanan, sebesar 800.000 won
4. Biaya Asrama, sebesar 200.000 won
5. Biaya bonus setelah kelulusan, 100.000 won. Lulus dapet duit, ngehehe
6. Pendidikan Bahasa Korea gratis selama 1 tahun penuh, pendidikan Bahasa Korea ini
adalah wajib, dan boleh di skip hanya untuk pelamar yang sudah memiliki sertifikat
TOPIK (Toefl-nya Korea) 5 atau 6. Jadi, sebelum go to university, selama 1 tahun harus
belajar Bahasa Korea dulu, dan boleh masuk ke universitas hanya jika peserta sudah
lulus TOPIK 3 atau lebih. Penjelasan lebih lanjut tentang TOPIK akan saya jabarkan di
bagian Q&A.
7. Asuransi medis. Insyaallah ga ada apa-apa, hanya jaga-jaga aja.
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8. Beberapa universitas menawarkan biaya untuk pembelian buku tiap semesternya.
Tidak semua universitas. Contoh universitas yang menawarkan ini adalah Yonsei
University, sekitar 50.000-100.000 won.
Contact person :
Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia
Telepon:+62-21-2967-2555
Fax: +62-21-2967-2556/2557
Situs: http://idn.mofa.go.kr
E-mail: koremb_in@mofa.go.kr
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FAQ (Pertanyaan yang biasa ditanyakan)
Questions and Answers (Q&A)
1. Nanti di sana tinggal dimana?
Jawab : Depends. Tergantung kemauan peserta. Beberapa anak memilih untuk tinggal di
asrama kampus. Beberapa memilih untuk tinggal di apartemen. Dan tidak sedikit juga yang
memilih tinggal di kos-kosan hehe oh ya, semuanya biaya pribadi ya. Dibayar dari biaya bulanan
yang diberikan KGSP.
2. Tipsnya dong ka biar keterima beasiswa ini!
Jawab : Karena seleksinya cuma 2 tahap, tanpa tes tertulis- tips pertama, DISERIUSIN sewaktu
seleksi dokumen. Dokumen diusahakan ga lecek, fotopiannya rapi, disusun rapi. Oh ya, untuk
amplop pembungkus dokumen BELI YANG BAGUS ya. Jangan sesekali mencoba pakai amplop
cokelat yang 500 rupiah dapet.
Kalau saya dulu pakai binder besar yang di dalamnya ada berlembar-lembar plastik. Nah,
dokumen saya masukkan disitu satu-persatu. Jadi, sewaktu panitia melihat dokumen saya, mirip
saat melihat rapor.
Untuk seleksi wawancara, first thing first dilancarin dulu Bahasa inggrisnya. Asal lancar,
insyaallah engga bakal gugup kok. Santai aja menjawabnya. Kalau dirasa gugup di tengah
tengah interview, tarik nafas dalam, lalu perlahan menjawab :)
3. Ada berapa intake penerimaan?
Jawab : Intake untuk beasiswa KGSP hanya sekali, yaitu untuk intake bulan Maret awal (Spring).
Walaupun,, di korea itu, intake universitas setahun dua kali. Selain bulan Maret, ada juga awal
September (Fall).
4. Apakah beasiswa ini bersifat mengikat ka?
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Jawab : Tidak, setelah lulus dari universitas masing-masing. Peserta diberi kebebasan untuk
memilih. Entah itu bekerja di Korea/ balik ke negara masing-masing, atau lanjut sekolah di
negara lain.
5. Bagaimana dengan sistem beasiswanya? Apa ada syarat IPK yang harus dipenuhi
selama kuliah?
Jawab : Ya, ada. IPK yang harus dipenuhi adalah CGPA, atau IPK terakhir sewaktu kelulusan,
IPK 3.5 (sebab di korea IPK maksimum 4.5).
6. Nanti belajarnya menggunakan bahasa apa?
Jawab : Semua perkuliahan seimbang, setengah Bahasa inggris setengahnya lagi Bahasa
korea. Tapi perlu diingat, ada beberapa universitas yang belum menerapkan full English, jadi
pelajaran menggunakan Bahasa Korea. Nah, hati-hati yaa memilih universitasnya.
7. Tes wawancaranya dimana?
Jawab : Tes wawancara akan dilaksakan di Kantor Kedutaan Besar Korea Selatan. Biaya
perjalanan dari dan ke tempat wawancara ditanggung oleh calon penerima beasiswa.
8. Berapa orang biasanya yang diterima?
Jawab : Tergantung dari kebijakan KGSP hehe. KGSP menerapkan kebijakan yang bergantiganti tiap tahunnya. Tapi yang jelas, setelah tahun 2010 (9 orang)- jumlah orang penerima
beasiswa dari Indonesia tidak pernah lebih dari itu. 2011 (2 orang), 2012 (3 orang), 2013 (2
orang), 2014 (tahun saya- 2 orang), 2015 (3 orang).
9. Mengisi formnya gimana ka? Namanya gimana? Kan kita ga ada full- middle
name?
Jawab: Tidak perlu dipikir berat. Pengisian nama bukan faktor yang membuat diterima
beasiswanya,, kok. Yang bilang bukan saya lo ini, tapi pewawancara saya dulu :) Kalau sudah
punya paspor, diisi sesuai paspor. Kalau belum, diisi seadanya. Nantinya nama bisa diubah
sewaktu calon sudah resmi sebagai penerima beasiswa.
10. Tips buat personal statement dong ka!
Jawab : Banyak contohnya di gugel..hehe dulu saya buat personal statement pun hasil searching
di gugel selama berhari-hari. Download personal statement yang oke, ambil beberapa kalimat
yang dirasa menarik, lalu improvisasi paragrafnya.
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Untuk tipsnya, saya rasa,, just be you. I mean, personal statement itu bukan tulisan tentang
membanggakan diri sendiri. Lebih ke tulisan yang memuat tentang diri kita dalam kondisi yang
terbaik. Paham engga? Jadi gini, analoginya bukan tentang memberi banyak kelebihan- banyak
buah dalam satu keranjang. Lebih ke menyebutkan satu-dua kelebihan secara spesifik- satu
jenis buah,, tapi di keranjang yang paling oke.
Sehingga personal statement itu,, haruslah membuat panitia: “Oooh, kelebihan anak ini itu
ginii, kekurangannya itu, solusi dia gini”. Jadi menurut saya percuma menyebutkan, “Aku
datang dari keluarga yang tidak mampu”, kalau di personal statement tidak dilanjutkan dengan
solusinya bagaimana.
What will you do then? Okay, you come from this type of family, you do this, you achieve that,
and,, so what? We just need how you utilize all of those stuffs :))
Gituu..
11. Wah, kok repot ya ka personal statement. Kalau study plan gimana?
Jawab: Sama atuh hehe study plan itu rencana belajarnya mau gimana. Yang penting ditulis
dengan jelas setelah diterima mau ini, setelah di korea belajarnya gini, habis lulus mau ngapain.
Lebih detail lebih bagus. Tenang, engga perlu terpengaruh dengan batas kolomnya. Pakai
komputer, lalu tinggal dipanjangin kan gampang hehe
12. TOPIK itu apa ka?
Jawab: TOPIK itu kepanjangan dari Test Of Proficiency In Korean. Atau kurang lebih, toefl-nya
bahasa korea. TOPIK terdiri dari 6 level. Beginner 1-2, Intermediate 3-4, Advanced 5-6. Seluruh
siswa yang ingin sekolah di korea, harus memiliki sertifikat TOPIK diatas level 3. Ujian TOPIK
berlangsung 4 kali dalam setahun kok. Contoh soalnya banyak, saya merekomendasikan ke;
http://www.topikguide.com
13. Dulu kakak sendiri pilih universitasnya gimana? Kan ada 3 pilihan..
Jawab: Nah saya,, berhubung dulu sama sekali buta tentang pendidikan korea, saya hanya
melihat ranking di website website gitu. Saya cross check ranking universitas sesuai jurusan
yang akan saya pilih. Sekaligus,, saya cari di gugel images- masing masing gambar
universitas,,, hehehe
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Dan kali ini, saya menemukan panduan lengkap tentang universitas Korea..dan dalam Bahasa
Indonesia! Yap, panduan ini saya download dari Anzac Education, filenya saya link.kan di
bawah ya:
https://konsultanstudi.files.wordpress.com/2013/07/panduankuliahdikorea1.pdf
14, Ceritain dong ka tentang perjuangan kaka dulu dapetin nih beasiswa!
Jawab: Panjang banget kalau saya jawab disini hehe. Langsung cus ke blog aja ya: Ceritaku
menuju KGSP
Yang pasti, semua penerima beasiswa KGSP punya cerita masing-masing kok :) There’s always
a reason why we are here. Tidak ada cerita yang mulus. Teman-teman dari negara lain pun
begitu. Yang penting tep semangat ya! Banyakin doa!
Insyaallah sukses!

idbeasiswa.com dapatkan informasi beasiswa terbaru

11

idbeasiswa.com

Informasi Beasiswa S1 S2 dan S3

Profil Penulis

Stay in contact with me!
Email

: fcbarizain@gmail.com

Facebook : Muhammad Farras
Blog : https://muhfarraskorea.wordpress.com/

Info Beasiswa Lengkap
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