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Kebijakan Umum Pemberian Beasiswa 
 

Berbicara tentang beasiswa pada umumnya berarti berdiskusi tentang kesempatan menikmati 
studi dengan bantuan pihak lain, dalam hal ini tentu saja pihak donor, baik pemerintah maupun 
lembaga donor lainnya (perusahaan, yayasan atau biro kerjasama lainnya).  Dan yang namanya 
beasiswa tentu saja beragam pula bentuknya, mulai dari parsial –terbatas pada bantuan biaya 
studi- hingga tunjangan penuh yang juga mencakup biaya hidup, atau bahkan sampai pada 
tunjangan anak dan istri bila ternyata dalam kesempatan studi ini membawa pula keluarga.  
 
Kebijakan umum yang biasanya melatarbelakangi pemberian beasiswa adalah tersedianya 
kesempatan pada orang-orang, yang disebabkan satu dan lain hal, tidak mempunyai cukup dana 
untuk studi namun memiliki kemampuan besar untuk studi pada jenjang yang lebih tinggi 
(biasanya digunakan indikator kecerdasan/kemampuan akademik yang direpresentasikan melalui 
IP atau nilai studi).  Sebab seperti diketahui untuk studi pada jenjang yang lebih tinggi tentunya 
dibutuhkan kemampuan akademis tersendiri. Sama seperti halnya seorang atlet yang ingin 
berlaga di Olimpiade tentunya harus mampu melewati batas tertentu yang ditetapkan panitia 
dalam tahapan seleksi, tidak melulu karena motivasi atau semangat besar saja. 
 
Sedangkan untuk studi lanjut di luar negeri, indikator umum lainnya yang disyaratkan adalah 
kemampuan bahasa pengantar studi lanjut yang diminati, rencana studi dan biasanya bila pihak 
donor ini biro kerjasama antar pemerintah atau yayasan nirlaba, si calon diminta untuk 
menjelaskan bagaimana nantinya ilmu yang didapat dengan bantuan studi ini coba diaplikasikan 
atau dimanfaatkan bagi banyak pihak. Sama seperti halnya bila kita membantu seseorang, 
tentunya bantuan yang diberikan tersebut bisa juga memberikan manfaat bagi banyak orang lain, 
tidak hanya dinikmati oleh orang tersebut. Sehingga tidaklah heran pada umumnya penerima 
beasiswa studi lanjut, khususnya ke luar negeri, banyak didominasi oleh kaum pendidik alias 
dosen atau pegawai instansi pemerintah. Karena pihak-pihak inilah yang dianggap oleh pihak 
donor akan dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) atas bantuan dana beasiswa 
yang diberikan. 
 
Lalu bagaimana mensiasati atau mencari cara mendapatkan dana beasiswa ini. Seperti halnya 
sebuah permainan, kita sebagai pemainlah yang “menyesuaikan diri” terhadap aturan permainan 
bila kita ingin bermain di dalamnya. Bukan aturan permainan yang disesuaikan dengan kemauan 
cara kita bermain. Contoh sederhana, seorang pemain sepakbola yang membuka kaos ketika 
merayakan kegembiraan mencetak gol ke gawang lawan dalam sebuah pertandingan resmi bisa 
dikenai kartu kuning. Yang sebetulnya bila dipikir lebih lanjut, tidak ada yang salah dengan 
membuka kaus tersebut….he.he.he.he. 
 
Jadi pada kata kuncinya adalah “mengenali dengan tepat dan benar” aturan yang ditetapkan oleh 
pemberi donor. Contoh lain, sudah menjadi rahasia umum bahwa para atlet basket yang bermain 
di liga nasional mahasiswa di Amerika Serikat adalah para atlet yang dituntut mempunyai 
kecakapan khusus bermain basket dan bukan pada tingkat kemampuan akademik tertentu yang 
seharusnya dimiliki untuk seorang yang dinamakan mahasiswa. 
 
Seperti pada persyaratan beasiswa studi lanjut yang diberikan pemerintah Spanyol lewat Biro 
Kerjasama Internasional Spanyol (Becas MAEC-AECI), disebutkan ada 5 hal penting penilaian 
atas seorang calon penerima beasiswa: 

1. CV akademik (khususnya pencapaian prestasi akademis) dan potensi kepemimpinannya 
di bidang studi lanjut yang diminati – 3 poin 

2. Asal negara si calon penerima beasiswa dan bidang riset yang diminati – 3 poin 
3. Kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pasca studi lanjut – 2 poin 



4. Rencana studi untuk bidang yang diminati dalam pengajuan beasiswa – 1 poin 
5. Surat rekomendasi dari dosen pembimbing atau rekomendasi dari tempat bekerja – 1 

poin 
Dengan melihat persyaratan yang ditetapkan AECI tersebut, sekarang tinggal pihak-pihak yang 
berminat untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan tersebut. Lalu bagaimana bila ternyata 
ada beberapa orang yang memiliki total poin yang sama, namun hanya tersedia katakan 1 
beasiswa yang tersedia. Maka biasanya akan dicari persyaratan objektif lainnya untuk mencari 
yang terbaik.  
 
Pada pertemuan seluruh penerima beasiswa Becas MAEC-AECI di Coruna (Spanyol) tahun 2006 
kemarin, Sekjen AECI telah menyatakan bahwa selain persyaratan penting lainnya yang 
menentukan lolos atau tidaknya seorang calon penerima beasiswa adalah kemampuan bahasa 
Spanyol yang dimiliki. Hal ini tidak lain bahasa pengantar kuliah di universitas tempat studi 
adalah dalam bahasa Spanyol pada umumnya. Tidak adanya tuntutan untuk mengembalikan 
bantuan beasiswa bila ternyata tidak mampu menyelesaikan dengan baik atau gagal studi di 
tengah jalan, membuat AECI harus benar-benar memilih calon yang mempunyai potensi mampu 
menyelesaikan studi dengan baik, dalam hal ini dipakai salah satu indikatornya adalah 
kemampuan bahasa pengantar kuliah, yaitu bahasa Spanyol.  
 
Atau bila tertarik jenis beasiswa lainnya, bisa mencoba beasiswa yang begitu banyak ditawarkan 
oleh perusahaan-perusahaan, seperti yang banyak ditemui di Spanyol. Perusahaan-perusahaan 
ini menawarkan beasiswa parsial maupun penuh untuk studi, dengan kompensasi bekerja di 
perusahaan pemberi beasiswa dalam jam kerja dan jangka waktu tertentu. Misalnya 4 jam/hari 
selama setahun sesuai hari kerja pada umumnya. Misalnya di program master manajemen 
perusahaan multinasional (master en dirección empresas multinacionales) di Centro Internacional 
Carlos V – UAM (Madrid), nyaris seluruhnya adalah penerima beasiswa dari berbagai pihak donor, 
dan kebanyakan (90%) adalah penerima beasiswa dari perusahaan. Karena program master ini 
pun diselenggarakan di sore hingga malam hari, setelah selesai jam kerja. Kecuali saya yang 
telah menerima beasiswa studi doktoral melalui Becas MAEC-AECI, yang salah satu 
persyaratannya melarang menerima beasiswa dari pihak lain. Untuk ini pembiayaan master ini 
tentu saja harus dirogoh dari kantong sendiri, yaitu dengan menyisihkan tunjangan bulanan yang 
diterima dari AECI. Untuk beasiswa dari perusahaan ini, diperbolehkan untuk menerima beasiswa 
dari pihak lain yang tidak mengikat. Sehingga tidak mengherankan, kadang-kadang ada 
penerima beasiswa yang menerima lebih dari satu pihak pemberi donor. Asalnya pun bisa 
beraneka ragam, misalnya beasiswa khusus bagi masyarakat asal Amerika Latin. Atau beasiswa 
karena keanggotaan pada kegiatan masyarakat tertentu.  
 
Jadi kembali kepada pertanyaan: “bagaimana sebaiknya kebijakan umum pemberian beasiswa?”, 
maka hal ini harus dilihat pada tujuan yang diinginkan oleh lembaga donor (pemberi beasiswa) 
tersebut. Bila yang diinginkan hanya semata-mata kemampuan non-akademik, seperti beasiswa 
bagi mahasiswa atlet basket di Amerika Serikat, maka bagi yang berminat tunjukkanlah 
kemampuan tersebut. Atau mencari dasar pemberian beasiswa dengan kategori tertentu, 
misalnya bagi calon dengan latarbelakang etnis tertentu, seperti beasiswa yang banyak diberikan 
oleh negara-negara asal Amerika Latin. 
 
Dan bagi yang berminat studi lanjut di Spanyol, maka saya pun siap membantu, khususnya bagi 
yang tertarik pada studi doktoral bidang keuangan perusahaan dan master dalam manajemen 
perusahaan multinasional, khususnya untuk mendapatkan surat pre-admission, salah satu syarat 
penting dalam pengajuan beasiswa Becas MAEC-AECI. Karena kebetulan direktur program master 
ini adalah profesor pembimbing disertasi saya. Sayang saja bila kesempatan studi lanjut lewat 
beasiswa ini tidak ada yang memanfaatkan. Dari kuota yang yang disediakan pemerintah Spanyol 
untuk Indonesia, masih jauh dari harapan akan jumlah peserta yang mendaftar dan lolos seleksi. 
Alasan klasik keengganan untuk mendaftar yang sering muncul adalah tuntutan kemampuan 



bahasa pengantar, yaitu bahasa Spanyol. Padahal bukankah hal ini merupakan kesempatan, alias 
ketika sedikitnya pesaing akan memperbesar kesempatan untuk mendapatkan? Coba saja 
perhatikan jumlah pendaftar beasiswa untuk studi lanjut di negara-negara yang menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, bukankah jumlahnya demikian membludak? Karena 
seperti kita ketahui bersama, jumlah orang yang mampu berbahasa Inggris di Indonesia 
jumlahnya sudah demikian banyak. Sementara untuk beasiswa ke Spanyol ini jumlah pesaingnya 
masih minim.  
 
Jadi kembali bisa ditegaskan bahwa kitalah yang harus menyesuaikan diri kita sendiri dalam 
berupaya memenuhi persyaratan yang ada. Dan masalah kriteria atau kebijakan yang diterapkan 
oleh pihak donor (pemberi beasiswa) adalah sesuatu yang menjadi hak sepenuhnya milik pihak 
donor.  


