Beasiswa CAKRAWALA
Daftar Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQs) (2)
Petunjuk: Q = Question (Pertanyaan), A = Answer (Jawaban)

A. KRITERIA UNTUK BISA MENDAFTAR PROGRAM BEASISWA CAKRAWALA
1. Warganegara Indonesia
(sudah jelas)
2. Siswa SMA/SMK dan Mahasiswa yang bersekolah/kuliah di wilayah JABODETABEK
yang salah satu atau kedua orang tua bekerja atau pernah bekerja di
perusahaan/maskapai penerbangan dan terdampak pandemi Covid19
Q: Apakah yang bersekolah/kuliah di luar wilayah JABODETABEK bisa mendaftar?
A: Saat ini masih diperuntukan bagi mereka yang bersekolah atau kuliah di wilayah
JABODETABEK, jadi yang di luar wilayah ini belum bisa mendaftar.
Q: Apakah yang domisili atau orang tua tinggal di wilayah JABODETABEK tapi
bersekolah/kuliah di luar wilayah JABODETABEK bisa mendaftar?
A: Yang menjadi kriteria adalah lokasi sekolah/universitasnya, domisili atau tempat
tinggal orang tua bisa di seluruh Indonesia.
3. Untuk siswa SMA/SMK yang memiliki rata-rata rapor 2 tahun terakhir min. 7.5
Q: Apakah siswa baru SMA/SMK (kelas X) bisa mendaftar?
A: Bisa.
4. Untuk Mahasiswa (D1/D2/D3/S1) yang memiliki IPK 2 tahun terakhir min. 2.75
Q: Apakah mahasiswa baru (tahun pertama kuliah) bisa mendaftar?
A: Bisa.
5. Memiliki keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri, memiliki kepedulian dan
kepekaan sosial, serta memiliki keinginan untuk memberikan perubahan bagi
masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan
(sudah jelas)
6. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dengan berkas pelengkap yang
diminta.
Q: Apakah semua kelengkapan berkas harus dipenuhi?
A: Ya, benar. Semua berkas pelengkap yang diminta harus diunggah dengan lengkap.
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B. BERKAS PENDAFTARAN BEASISWA CAKRAWALA YANG HARUS DILENGKAPI
1. Dokumen atau berkas pelengkap yang harus dipenuhi dan diunggah di laman
pendaftaran (bisa dalam format pdf, jpg, jpeg, png)
Q: Apakah bisa menggunggah dalam format lain?
A: Tidak bisa.
2. Surat keterangan dari sekolah/kampus bahwa siswa terdaftar aktif di sekolah atau
kampus yang sedang ditempuh saat ini
Q: Siapa pejabat sekolah yang bisa mengeluarkan surat ini
A: Kepala Sekolah/Pejabat Sekolah yang berwenang.
Q: Siapa pejabat universitas yang bisa mengeluarkan surat ini
A: Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor.
3. Bagi Siswa SMA/SMK: scan asli (berwarna) rapor 2 (satu) tahun terakhir yaitu tahun
ajaran 2019/2020 dan 2020/2021
Q: Dokumen apa yang harus dipenuhi oleh siswa yang baru terdaftar di kelas X?
A: Untuk siswa kelas X, yang diunggah adalah nilai rapor SMP kelas VIII (TA
2019/2020) dan kelas IX (TA 2020/2021) secara lengkap.
Q: Dokumen apa yang harus dipenuhi oleh siswa yang terdaftar di kelas XI?
A: Untuk siswa kelas XI, yang diunggah adalah nilai rapor SMP kelas IX (TA 2019/2020)
dan rapor SMA kelas X (TA 2020/2021) secara lengkap.
Q: Dokumen apa yang harus dipenuhi oleh siswa yang terdaftar di kelas XII?
A: Untuk siswa kelas XII, yang diunggah adalah nilai rapor SMA kelas X (TA 2019/2020)
dan kelas XI (TA 2020/2021) secara lengkap.
4. Bagi Mahasiswa: scan asli (berwarna) transkrip nilai 2 (satu) tahun terakhir yaitu
tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021
Q: Dokumen apa yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang baru terdaftar di tahun ke-1?
A: Untuk mahasiswa baru, yang diunggah adalah nilai rapor SMA kelas XI (TA
2019/2020) dan kelas XII (TA 2020/2021) secara lengkap.
Q: Dokumen apa yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tahun ke-2?
A: Untuk mahasiswa tahun ke-2, yang diunggah adalah nilai rapor SMA kelas XII (TA
2019/2020) dan transkrip nilai kuliah tahun ke-1 (TA 2020/2021) secara lengkap.
Q: Dokumen apa yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tahun ke-3?
A: Untuk mahasiswa tahun ke-3, yang diunggah adalah transkrip nilai kuliah tahun ke1 (TA 2019/2020) dan tahun ke-2 (TA 2020/2021) secara lengkap.
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Q: Dokumen apa yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tahun ke-4?
A: Untuk mahasiswa tahun ke-4, yang diunggah adalah transkrip nilai kuliah tahun ke2 (TA 2019/2020) dan tahun ke-3 (TA 2020/2021) secara lengkap.
5. 2 buah esai (menjawab pertanyaan dalam formulir)
Q: Apa pertanyaan 2 esai ini?
A: 1. Esai-1: Apa/bagaimana saudara melihat diri sendiri dalam 10 tahun mendatang?
(jawabannya dalam 300 kata atau tidak lebih dari 2 halaman kertas A4).
2. Esai-2: Apa isu umum yang menjadi perhatian saudara saat ini? Apa kira-kira
peran baik yang dapat saudara lakukan didalamnya? Bagaimana Beasiswa
Cakrawala dapat membantu saudara mencapai hal tersebut? (jawabannya
pertanyaan dalam 300 kata atau tidak lebih dari 2 halaman kertas A4).
Q: Dimana bisa dilihat pertanyaan tentang esai?
A: Di bagian dokumen yang perlu disertakan atau diunggah.
6. 1 buah surat rekomendasi dari pihak sekolah/kampus
Q: Siapa saja yang bisa memberikan rekomendasi pelamar siswa SMA/SMK?
A: Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran atau Kepala Sekolah/Pejabat Sekolah yang
berwenang.
Q: Siapa saja yang bisa memberikan rekomendasi pelamar mahasiswa?
A: Dosen Pembimbing Akademik atau Dosen lainnya.
Q: Apakah ada format surat rekomendasi?
A: Tidak ada, namun surat rekomendasi tersebut harus bisa memberikan dukungan
secara kualitatif terhadap pelamar (bukan sekedar keterangan), diberikan data
lengkap pemberi rekomendasi dan ditandatangani.
7. Resume/CV
Q: Apakah ada format resume/CV?
A: Tidak ada, silahkan dibuat menarik, menjelaskan pengalaman berorganisasi atau
kegiatan ekstrakurikuler baik di dalam maupun di luar sekolah/kampus, kursus yang
pernah diikuti (bila ada), prestasi yang pernah diraih (bila ada), minat/hobby dan
lainnya yang relevan.
8. Dokumen yang menunjukan orang tua sedang bekerja atau pernah bekerja di
perusahaan/maskapai penerbangan Indonesia dan terdampak pandemi Covid19
Q: Apa saja dokumen yang dimaksud?
A: 1. Bagi orang tua yang masih bekerja, dokumen berupa surat keterangan masih
bekerja dari perusahaan/maskapai penerbangan Indonesia.
2. Bagi orang tua yang sudah tidak bekerja, dokumen berupa scan asli (berwarna)
surat keterangan atau dokumen lainnya berhenti bekerja dari
perusahaan/maskapai penerbangan Indonesia yang diterbitkan di masa pandemi
Covid19.
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Q: Apabila yang bekerja di perusahaan/maskapai penerbangan kedua orang tua,
apakah cukup melengkapi 1 dokumen saja (dokumen Ayah atau Ibu saja) atau harus
kedua-duanya?
A: Perlu dilengkapi dokumen dari kedua orang tua.
9. Scan asli (berwarna) Kartu keluarga - (sudah jelas)
10. Scan asli (berwarna) KTP (bagi yang sudah berusia 17 tahun keatas) - (sudah jelas)
11. Scan asli (berwarna) Sertifikat penghargaan dan sejenisnya, apabila ada - (sudah jelas)
C. PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN
Q: Apa saja yang perlu diperhatikan pada saat mengisi formulir pendaftaran online?
A:
1. Sangat disarankan mengisi formulir pendaftaran menggunakan PC atau laptop untuk
bisa menjawab pertanyaan dan mengupload dokumen pelengkap yang diminta secara
lengkap.
2.

Catat dan simpan username dan password yang dibuat untuk mengakses formulir
pendaftaran saudara selanjutnya.

3.

Pastikan saudara membaca dengan teliti informasi dan pertanyaan yang diberikan dan
menyiapkan waktu yang cukup untuk menjawab semua pertanyaan dan melengkap
berkas pelengkap yang diminta.

4.

Semua pertanyaan yang bertanda (*) wajib diisi.

5.

Formulir pendaftaran terdiri dari beberapa bagian termasuk:
- Data Pelamar
- Data Orang Tua
- Jenjang Pendidikan Data Pendidikan (SMA atau Kuliah)
- Data Pemberi Rekomendasi
- Kegiatan Ekstrakurikuler/Sosial/ Minat Lainnya, serta Prestasi Yang Dimiliki
(apabila ada)
- Dokumen Yang Perlu Disertakan

6.

Memberikan jawaban di setiap bagian diatas harus berurutan dari pertanyaan yang
pertama, untuk bisa mendapatkan petunjuk jawaban di pertanyaan berikutnya.

7.

Data/informasi yang saudara isi kedalam formulir pendaftaran akan otomatis tersimpan
(autosave) setiap 3 menit dan saat saudara keluar dari aplikasi. Apabila pengisian
formulir belum selesai, saudara bisa kembali kapan saja untuk melanjutkan pengisian
formulirnya dengan masuk kembali ke aplikasi.

8.

Sangat disarankan untuk menyelesaikan dan mengirimkan (submit) formulir
pendaftaran beberapa hari sebelum deadline, untuk menghindari masalah yang
mungkin terjadi.
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D.

MENGGUNGGAH DOKUMEN PELENGKAP

Q: Apa saja yang perlu diperhatikan pada saat mengunggah dokumen pelengkap?
A: 1. Seluruh dokumen pelengkap yang diminta diunggah di akhir formulir pendaftaran di
bagian Dokumen Yang Perlu Disertakan.
2. Dokumen yang diunggah, hanya bisa dalam bentuk pdf, jpg, jpeg atau png.
3. Untuk per-kategori dokumen pelengkap yang diminta, saudara hanya bisa
menggunggah 1 file, max.10 MB. Kecuali untuk rapor SMP atau SMA, max.20 MB.
4. Apabila saudara memiliki beberapa file dokumen untuk per-kategori, pastikan
saudara sudah menggabungkan dokumennya menjadi 1 file.
E.

CARA MENDAFTAR PROGRAM BEASISWA CAKARAWALA

Q: Dimana bisa mendapatkan formulir pendaftaran Beasiswa Cakrawala?
A: Formulir pendaftaran bisa didapatkan dengan mengakses
link www.iiefsustainableeducation.id atau dengan scan
barcode disamping.

F.

BATAS AKHIR PENDAFTARAN DAN
PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA

Q: Kapan batas akhir pendaftaran Beasiswa Cakrawala?
A: 15 OKTOBER 2021
Q: Kapan nama-nama para penerima beasiswa akan diumumkan?
A: Bulan November 2021
G. LAIN-LAIN
Keputusan akhir tim panelis independen adalah tetap dan tidak dapat dipertanyaan atau
diganggu-gugat.
H. INFORMASI LEBIH LANJUT
Silahkan menghubungi Indonesian International Education Foundation (IIEF), melalui email
scholarship@iief.or.id dan beasiswacakrawala@iief.or.id atau telepon No.: 021-8317330.
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TENTANG IIEF
IIEF – Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia didirikan pada tahun 1982 dengan tujuan
memajukan masyarakat dan institusi Indonesia melalui pendidikan internasional. Kami
percaya bahwa saat ini kita hidup di masa dengan peluang luar biasa bagi orang-orang untuk
berinteraksi dan belajar lintas batas, dan sangat penting bagi orang-orang untuk melengkapi
diri mereka untuk bisa berkembang di dunia yang saling terhubung saat ini. Oleh karena itu,
adalah misi kami untuk mengembangkan kader pemimpin Indonesia yang tidak hanya
menghadapi tantangan global, tetapi juga terus mengasah pemikiran kritis, kompetensi
antarbudaya, dan keterampilan kerja serta siap menghadapi tantangan dunia, untuk
membawa Indonesia menjadi global. pemimpin.
Selama hampir 40 tahun, IIEF telah bekerja sama dengan banyak lembaga, sponsor dan donor
untuk mengembangkan dan mengelola berbagai program dan inisiatif yang memungkinkan
masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih luas ke pendidikan dan
kesempatan kerja yang berkualitas. Kami tidak hanya membuat program yang memungkinkan
para pemuda Indonesia untuk mengakses pendidikan berkualitas, tetapi kami juga
mengembangkan berbagai inisiatif yang memberikan individu Indonesia untuk mengasah
potensi mereka untuk menjadi profesional yang kompeten di bidangnya masing-masing.
IIEF telah mengembangkan keahliannya di bidang Pengelolaan Beasiswa, Inisiatif
Pengembangan Kapasitas, Layanan Pendidikan, serta Ujian dan Sertifikasi. IIEF adalah
perwakilan tunggal dari Educational Testing Service (ETS®) yang berpusat di Princeton
Amerika Serikat untuk penyelenggaraan ujian internasional TOEFL ITP®️ di seluruh Indonesia.
TOEFL ITP®️ adalah ujian kecakapan Bahasa Inggris berstandar internasional yang banyak
digunakan di Indonesia untuk keperluan seleksi beasiswa, persyaratan kelulusan dan
rekrutmen
serta
penempatan
sekolah
yang
menggunakan
Bahasa
Inggris. Dalam pelaksanaan ujiannya, IIEF bermitra dengan ratusan test center di seluruh
Indonesia.
Dengan membuat dan mengelola program beasiswa inovatif hingga merancang proyek
pengembangan tenaga kerja multikultural dan inisiatif pengembangan kepemimpinan, IIEF
membantu ribuan individu dan institusi Indonesia untuk lebih memahami dan secara akurat
mengatasi tantangan global dan profesional yang akan mengarahkan masa depan mereka.

IIEF - Indonesian International Education Foundation
Menara Imperium Lt.28 Suite C
Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12980, INDONESIA
www.iief.or.id

@iiefjkarta

@IIEFJakarta
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