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Tawaran Beasiswa Pemerintah Rusia

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII

Berkenaan dengan surat dari kantor perwakilan RI di Moskow No. B
00022fMOSKOWI120208 tanggal 16 Januari 20 J2 perihal tersebut di atas kami sampaikan
tawaran 50 Beasiswa Pemerintah Rusia yang terdiri dari 40 beasiswa bagi Sarjana dan
Master, serta 10 beasiswa bagi program doktor .
Informasi
selengkapnya dapat diunduh
di
laman
www.rusia.edu.ru atau
www.kemJu.go.idlmoscow/PageslHighlights.aspx?IDP=J 7&1-id.
Dokumen-dokumen
pendaftaran dikirimkan ke Bagian Kerjasama Intemasional Kementerian Pendidikan dan
IImu Pengetahuan Federasi Rusia paling lambat tanggal15 Mei 2012.
Kami mohon infonnasi tersebut dapat disampaikan kepada para mahasiswa dan dosen di
Iingkungan perguruan tinggi Saudara.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

enaga Kependidikan

..

Tembusan:
Dirjen Dikti (sebagai laporan)

.

·

SEGERA

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
MOSKOW
Novokuznetskaya Ulitsa 12, Moskow, Federasi Rusia
Telp. (7-495) 951 9549/50, Fax (7-495) 7354431, E-mail: moscow.kbri@kemfu.go.id

Kepala PelWakiian RJ

BERITA BIASA
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NUGROHO SETYADIE
KUAI

B-00022/MOSKOW/120208

Nomor
Kepada

1. Yth. Menter; Luar Negeri RI

2. Yth. Menter! Pendidikan dan Kebudayaan RI (VK)

en,

Dir. Dipllk, Kspuscflklat.
1. Yth. DI~en Amerop, Olrjen lOP, Dir.
Kemlu RI
2. Yth. Sekjen, Diljen Dikti, Karo PKLN, Kemdikbud RI (VK)
Yth. Wamenlu, Sekjen, Kemlu RI
KUAI KBRI Moskow
13 Halaman
Penawaran Beasiswa Pemerintah Rusia untuk Warga Negara Indonesia
Tahun 2012/2013

Up.

Info
Dari
Jumlah
Perihal

Merujuk perihal tersebut pad a pokok brafaks, dengan hormat disampaikan hal-hal
sebagaiberikut:
1.

2.

Melalui surat Nomor 05-in-9 (teriampir), Bidang Kerjasama Internasional Kementerian
Pendidikan dan J1mu Pengetahuan Federasi Rusia menyampaikan bahwa untuk tahun
aiaran 201212013, Pemerintah Rusia memberikan beasiswa kepada Warga Negara
Indonesia sebanyak 50 beas/s'lla yang terdiri dali:
a. 40 beasiswa untuk program bachelor (5-1), spesialisasi, dan master (5-2),
b. 10 beasiswa untuk program postgraduate (kandidat doktor/doktor (S-3».
Lama pendidikan:
a. Program bachelor: 4 tahun ditambah 1 tahun Fakultas Persiapan bagi yang belum
menguasai bahasa Rusia;
b. Program spesialisasi : sekurang-kurangnya 5 tahun ditambah 1 tahun Fakultas
Persiapan bagi yang belum menguasai bahasa Rusia;
c. Program master : 2 tahun ditambah 1 tahun Fakultas Persiapan bagi yang belum
menguasai bahasa Rusia;
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5.

Postgraduate (aspirantura}/doktor (doktorantura) : 3 ditambah 1 tahun Fakultas
Persia pan bagi yang beJum menguasai bahasa Rusia;

3.

Para peminat dapat memilih jurusanlfakuJtas/spesialisasi yang ditawarkan, kecuali
terdapat pembatasan kuota untuk jurusanlspesialisasi tertentu, seperti kedokteran yang
hanya diberikan 3 beasiswa.

4.

Persyaratan:
a. Mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan kode jurusan dan nama
jurusan yang dipilih, serta dilengkapi foto berwarna ukuran 4x6 em;
b. Copy surat keterangan kesehatan dari dokterlrumah sakit;
c. Copy surat keterangan bebas HIV/AIDS;
d. Copy ijasah pendidikan sebelumnya yang di/egalisasi. termasuk daftar perajaran
dan nilainya;
e. Copy akta kelahiran yang dite~emahkan ke bahasa Rusia;
f. Copy paspor dengan masa berlaku tidak kurang dari 18 .bular;l dan tanggal
berlakunya visa masuk ke Rusia;
g. Mengisi
formulir
pendaftaran
secara
on~line
melalui
situs
http://www.russja.edu.rulforma/20121 untuk mempereepat proses pengurusan
penerimaan dengan perguruan-perguruan tinggi di Rusia.
h. Ijasah harus setara dengan pendidikan yang berlaku di Federasi Rusia:
Untuk program bachelor - setara dengan ijas~h sekolah menengah (Iengkap)
umum atau kejuruan;
Untuk program master - setara dengan ijasah program bachelor (S-1)
(sekurang-kurangnya 4 tahun masa pendidikan) atau spesialisasi (sekurang
kurangnya 5 tahun mas a pendidikan);
Untuk program postgraduate - setara dengan ijasah program spesialisasi (5
tshun masa pendidikan) atau program master (6 tahun masa pendidikan).
i. Bagi calon program postgraduate harus menyerahkan daftar pubfikasi pene/itian
ifmiah (jika ada) dan kerangka karya tulis ilmiah (1-2 halaman) dalam bahasa Rusia
dengan tema yang akan diambil untuk penelitian mendatang;
j. Dokumen-dokumen persyaratan dikirimkan ke Bagian Ke~asama Internasional
Kementeian Pendidikan dan IImu Pengetahuan Federasi Rusia paling lambat
tanggal 15 Mei 2012 oleh lembaga pengirim Kementerian atau Kedutaan Rusia
:""dengan surat pengantar resm i . · ; "
Ketentuan lainnya:
a. Tahun ajaran baru dimulai 1 September;
b. Pada saat kedatangan harus membawa dokumen-dokumen asli (ijasah, daftar nilai,
surat keterangan kesehatan dan Jainnya) dan foto 71embar (4x6 em);
c. Memiliki pakaian lengkap untuk setiap musim;
d. Tempat tinggal/asrama disediakan oleh Pemenntah Rusia dengan persyaratan
sebagaimana diberikan kepada .warga Rusia yang be/ajar melalui program
beasiswa Pemerintah Pusat;
e. Setiap peserta memperoleh uang saku dari Pemerintah Rusia;
f. Menyediakan biaya tambahan untuk menutupi kebutuhan hidup selama be/ajar;
g. Membayar uang asuransi kesehatan sekitar US$250 setiap tahun;
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h. Menyediakan uang sekurang-kurangnya US$250 pada saat kedalangan untuk
pengorganisasian penjemputan dan Kementerian Pendidikan dan IImu
Pengetahuan federasi Rusia. Biaya tersebut sudah termasuk biaya trasportasi
peserta ke kota/tempat tujuan belajar;
i. Pihak Rusia tidak menanggung biaya kedatangan dan kepulangan mahasiswa;
j. Hak-hak yang diberikan kepada caJon peserta penerima beasiswa tidak berlaku
bagi anggota keJuarga atau kerabat dekat lainnya;
k. Ketibaan peserta d; Rusia tidak lebih dar; 20 han sebelum habis masa berlaku visa
studi masuk ke Rusia.
6.

Informasi tentang beasiswa Rusia dapat diakses di situs KBRI Moskow
http://www.kemly.goJd/moscow/Pages/Highlights.aspx?IDP=17&I=id. Sementara itu,
informasi lebih lanjut dapat diakses pula pada situs Kementerian Pendidikan dan IImu
Pengetahuan Federasi Rusia· http://www.russia.edu.ru/enter/20121. seperti ketentuan
penerimaan, formulir pendaftaran. dokumen-dokumen yang diperlukan. daftar
jurusan/spesiaJisasi yang ditawarkan dan daftar jenis penyakit yang memungkinkan
orang asing untuk tidak stud; di Rusia. Selain itu, untuk informasi dan pendaftaran, para
peminat dapat pula menghubungi Pusat IImu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia di
Jakarta. JI. Diponegoro 12.

QltltlO KeRI

Mo'kow:

7.

Pads tahun 201212013 Pemerlntah RUlla menambah kuota beaslswa kepada Indonesia
menjadi 50 Deasiswa dart 35 beasiswa tahun 201012011 dan 45 beasiswa tahun
2011/2012. Mesklpun penambahan kuota dengan jumlah yang tidak signifikan
menunjukkan bahwa Pemerintah Rusia memberikan perhatian dalam peningkatan
hubungan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.

8.

Saat ini tercatat 128 mahasiswa Indonesia studi di berbagai perguruan tinggi dan
berbagai kota di RUsia. Sebagian besar (95%) dar; mahasiswa tersebut adalah
penerima program beasiswa pemerintah Federasi Rusia. Jurusan-jurusan atau
spesialisasi yang dipilih mahasiswa Indonesia, seperti Kedokteran, Ekonomi, Bahasa
dan Sastra Rusia, Hubungan Internasional. Radio Teknik dan Komunikasi, Filsafat,
Jurnalistik. Minyak dan Gas, Matematika dan Komputer, Mekanik. Hydrometeorology,
Kajian Wilayah, IImu-ilmu Politik, Ekologi dan Manajemen Sumber Daya Alam,
Metalurgi, Blol09i dal) Fisika.

9.

Pada tahun ajaran 2011/2012 sejumJah 37 mahasiswa baru Indonesia studi di Rusia, 34
mahasiswa diantaranya melalui program beasiswa pemerintah Federasi Rusia. Tidak
terpenuhinya kuota (45 beasiswa) yang dibertkan Pemerintah Rusia dikarenakan
terdapat peserta yang mengundurkan diri sete/ah pengumuman kelulusan seleksi.
Pengunduran diri ini menutup kesempatan kepada peniinat lain yang benar-benar ingin
stud; di Rusia. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya keterlibatan pihak-pihak
terkait di Indonesia dalam seleksi caJon mahasiswa baru program beasiswa pemerintah
Rusia. Jika kuota yang diberikan tidak terpenuhi, tidak menutup kemungkinan
Pemerintah Rusia tidak akan menambah kuota di tahun-tahun mendatang atau bahkan
mengurangi kuota yang telah diberikan.
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"cltlelhteriaQ Pendidikan dan IImu Pengetahuan
Federasi Rusia
Tverskaya UI. 11, Moskow, GSP-3, 125993
Tel. (495) 629-70-62,237-97-63, Fax. (495) 629-08-91
e-mail: Info@mon.gov.ru

1PJanyari 2012
No. OS-in - 9
Bidang Ke~asama Intemasional Kementerian Pendidikan dan IImu Pengetahuan
Federasi Rusia menyampaikan salam hormat kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia
di Federasl Rusia dan memberitahukan hal-hal sebagai berikut.
Dalam rangka membantu mempersiapkan spesialis-spesialis yang dibutuhkan dalam
negerinya, pada tahun ajaran 201212013 Kementerian Pend/dikan dan IImu Pengetahuan
Federasi Rusia memberikan kepada Republik Indonesia sebanyak 50 beasiswa (3 /
diantaranya untuk spesialisasi di bidang kedokteran) pad a penerimaan warga negara
asing dan keturunan Rusia untuk stud; di perguruan-perguruan tinggi di Federasi Rusia
dengan biaya dar; Pemerintah Federal Federasi Rusia. 50 beas/swa tersebut meliputi:
a. 40 be.alawa untuk program bachelor, speaialisaa' dan master;
b. 10 b,••I.w. untuk program postgraduate (sapiranturs (internatura, ordinatura),
doktoranlure) .

S.rk....berk•• dokumen calon pee.rtl yang dlrakomendaslkan dapat disampaikan
kepade K.menterten P.ndldlken dan IImu Pangetahuen Federaal Rusla selambat-Iambatnya
tanggal 15 Mel 2012. Untuk mempercepat proses pengurusan hal-hal yang terkait
penerlmaan lnl dengan perguruan-perguruan tlnggl di Rusia, agar calon peserta dapat
menglsl
tormullr
pendaftaran
secara
on-line
melaJui
situs
http://www.russla.edu.rU/forma/2012/.
Informasi mengenai ketentuan penenmaan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan,
formulir untuk dUsi, dan daftar spesialisasi dapat dilihat melalui internet pada situs
http://www.russia.edu.ru/enter/20121.
Warga negara asing yang ditenma studi akan mendapatkan uang beasiswa setiap
bulan dan asrama dengan ketentuan yang sama bagi warga negara Rusia.
Pihak Rusia ilaak menanggung biaya kedatangan peserta hingga ke tempat studi.
Peserta menanggung biaya pengaturan pertemuan pada saat kedatangan,
perjalanan sampai ke temp at tujuan studi dan pengurusan asuransi kesehatan di wilayah
Federasi Rusia (mulai dari US$250,- untuk pertemuan saat kedatangan dan keberanggatan
ke tempat studi, dan mulai dan US$250.- setiap tahun untuk pengurusan asuransi
kesehatan).
Berdasarkan ketentuan undang-undang keimigrasian Federasi Rusia, kedatangan
peserta untuk studi tidak lebih dari 20 han sebelum habis masa berlaku visa studi masuk ke
Rusia.
Departemen memohon kepada fembaga pemenntah lerkait di Indonesia unluk
memberikan jaminan bahwa biaya kepulangan warga negaranya ke tanah air setelah selesai
studi, dan juga apabila melanggar peraturan-peraturan di Federasi Rusia, berhenti studi,
serta alasan kesehatan ditanggung oleh pihak pengirim.

FAX ND.

: 021381298:2

13 Feb. 2012

1:10PM

Pi

KEMENTERIAN LUAR 'iJEGERI
RE~PUBLIK INOONE:SIA
DfREKTORJ~T JENDERAL AMERIIKA DAN EROPA
Jalan Taman Pejambon NO.6 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3441508/3440678 Fax: (021) 3812970
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Jakarta, {O Februari 2012

Nomor
lamplran
Perlhal

Of:>{,4'1-18K102l20 1:U39
1 (satu) berkas
Penyampaian Informasi mengenai BeaEliswa Pemerintah Rusia untuk
Tahun Ajaran 2012!2()13

Kepada yth
1. Direktur JendeH'a' Pendldlkan Tin9gi
Kamenterian Pendidiun dan Kabudayaan

2. Kopertle WlI.vah I-XII
dl

Jlkarta.

MerujuJc perthllpada pokOk IUI'It cengln hormat dfearTIpalktin blhwa Pemerintah Rusla
untuk tahun .,.ran 201212013 menlnglc.tkln
beash!lWa darl4t5 (201112012) menjadi
50 yang terdlrl dan 40 untuk program 81 dan S2 dan 10 untuk program 83. Pendaftaran
lamaran dlbuka pada 6 Februari 2012 s.d. 18 Maret 2012. Informasi Jebih /anJut dapat
diunduh di situs pusatkebudayaanrusla.blogspot.com.

.'oka,f

Menurut catatan kami, pada tahur. ajaran 201112012 ':llokasi beasiswa hanya terisi 35
dengan perincian 13 orang untuk 51, 19 orang untuk 82 dar, 3 orang untuk S3.
Sehubungan dengan hal itu, mohon bantuan Saudara untuk menindaklanjuti informasi
tersebut dengan harapan dapat dimarnaatkan secara makslmal.
Demikian, atas perhatian dan kerja;amanya diucapkan I.erima kasih.

Tembusan:
1. Yth. PIt. Oirektur Jenderal Amerika dan Eropa (sebagai liilporan)
2. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan I'elatihan, Kemlu
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MHlIRCTEPCTBO OJiPA30BAHHSI H BAYKH

POCCHHCKOit f1)E~EPAI.(HH
(MHHOBPHAYKII POCCHH)
yn. TBepCIaUI, on. 11. r. MOCJ(Ba, reD-3, 125993

TeJIecpon: (495) 629-70.62, 237-97-63, <l>aKc: (495) 629·08-91
E-mail: jnfo@mon.gov.ru
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caiiTe: http://www.russia.edu.rulenter/2012/.
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