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LATAR BELAKANG PROGRAM
Badan Pembangunan Internasional Pemerintah Amerika Serikat (USAID) memberikan
kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelatihan dan
pendidikan di berbagai bidang. Luasnya cakupan program pendidikan yang didukung
oleh pemerintah Amerika Serikat mencerminkan kerjasama mendalam dan erat di
antara kedua negara yang semakin ditingkatkan melalui Kemitraan Strategis yang
ditegaskan oleh Presiden AS Barack Obama dan Presiden Indonesia Joko Widodo
pada tahun 2015. Di bawah Kemitraan ini, kedua presiden sepakat bahwa pendidikan
merupakan prioritas utama.
Profil Peserta
2007-2017
Total Peserta
Beasiswa
Alumni
Masih belajar di AS
Masih belajar di Indonesia
Pelatihan Pra-akademis

334
217
60
10
26

Berdasarkan jenis kelamin
Perempuan
Laki-laki

49%
51%

Distribusi Geografis
Dari Pulau Jawa
Dari Pulau lain

59%
41%

USAID’s Program to Extend Scholarships to Achieve Sustainable Impacts
(PRESTASI) memberikan bantuan kepada 334 penerima beasiswa sejak 2007.
Program ini adalah salah satu dari berbagai program beasiswa USAID untuk
membantu individu, organisasi, dan institusi guna mendapatkan pengetahuan,
keterampilan, dan kapasitas yang dapat mendukung pembangunan Indonesia.
Para penerima merupakan pemimpin Indonesia di masa depan dan merupakan
investasi terbaik untuk masa depan Indonesia.
Pada tahun 2015 dan 2016, 58 penerima beasiswa telah terpilih dari 958 pelamar
dari berbagai daerah di Indonesia karena memenuhi kinerja di bidang akademis,
pengalaman kerja, dan dedikasinya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat.
Para penerima beasiswa mengikuti pendidikan S2 di bidang Ekonomi,
Lingkungan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Kesehatan dan Pendidikan.

Total Peserta pelatihan
Jangka-Pendek

600

PRESTASI dengan dana $51 juta membuka kesempatan beasiswa kepada
warga negara Indonesia yang memiliki kinerja akademis tinggi, pengalaman
kerja, dan dedikasinya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat.

Amerika Serikat
Indonesia
Negara ketiga

188
335
77

Program ini memberikan perhatian khusus kepada individu potensial dari daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. PRESTASI juga menganjurkan
perempuan untuk mengajukan lamaran.

Berdasarkan jenis kelamin
Perempuan
Laki-laki

38%
62%

Sejak 1950, USAID telah menyediakan beasiswa pendidikan kepada lebih dari
4,000 warga negara Indonesia untuk belajar di berbagai universitas di
Amerika Serikat dan pelatihan kepada puluhan ribu lainnya.

KRITERIA SELEKSI
Proses seleksi berlangsung kompetitif. Calon harus menunjukkan:
INFORMASI PRESTASI:


•
•

Hanif Saleh

hsaleh@usaid.gov
Raya Soendjoto

•

rsoendjoto@usaid.gov
Janice Laurente
Tel: (021) 3435-9000

jlaurente@usaid.gov

http://indonesia.usaid.gov

Kemampuan kepemimpinan
Kinerja tinggi di bidang fokus yang menjadi keahliannya,
Minat akademik yang sesuai dengan target pembangunan
USAID/Indonesia dan pemerintah Indonesia,
Kualifikasi akademis atau kriteria yang diperlukan untuk pendidikan
yang dituju.

PERSYARATAN
• Warga Negara Indonesia
• Bukan pegawai USAID/kontraktor USAID,
• Masih akan bekerja sedikitnya SEPULUH tahun setelah selesai studi
sebelum pensiun
• Bukti kemampuan berbahasa Inggris: nilai TOEFL ITP minimal 450,
atau yang setara iBT & IELTS.
Informasi lebih lanjut silakan mengunjungi www.prestasi-iief.org
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