Cargill Global Scholars Program
Daftar Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQs)
Apa itu Cargill Global Scholars Program?
Cargill Global Scholars Program adalah program beasiswa yang unik karena
tidak hanya menyediakan bantuan keuangan, tetapi juga memberikan
kesempatan kepada penerima beasiswa untuk dapat mengembangkan potensi
kepemimpinannya melalui kegiatan seminar, sesi pengembangan jaringan
profesi dan kegiatan pendampingan dari Pemimpin Cargill selama masa
pemberian beasiswa.
Melalui program beasiswa ini, Cargill ingin memperkaya dan meningkatkan
jaringan para calon pemimpin masa depan agar dapat mengembangkan ide
dan inovasinya serta memberikan kontribusi yang positif kepada
komunitasnya. Program ini merupakan bagian dari komitmen Cargill dalam
upaya meningkatkan standar hidup dan mendukung terciptanya masyarakat
dunia yang berkualitas dan mapan.
Mengapa Beasiswa ini Perlu Dipertimbangkan?
Beberapa alasan mengapa beasiswa ini layak untuk dipertimbangkan adalah
bahwa seluruh penerima beasiswa terpilih akan:
• Menerima dana beasiswa selama 2 tahun untuk membantu mengurangi
beban biaya kuliah
• Berpastisipasi dalam aktifitas pengayaan Cargill Global Scholars Program
dimana penerima beasiswa mendapatkan kesempatan untuk
meningkatkan jaringan profesional dengan para pejabat serta para
pemimpin bisnis dan komunitas Cargill, dan menjadi bagian dari jaringan
global Cargill Global Scholars
• Menerima pengarahan dan bimbingan akademik dan profesional dari
para pemimpin Cargill melalui program bimbingan selama masa
beasiswa berjalan
• Bergabung dengan komunitas pemimpin dan visioner masa depan yang
terus berkembang.

Siapa Yang Bisa Mendaftar?
Kriteria yang harus dipenuhi para peminat Cargill Global Scholars Program
adalah:
1. Warganegara Indonesia
2. Terdaftar di salah satu universitas berikut:
• Institut Pertanian Bogor (IPB)
• Institut Teknologi Bandung (ITB) *)
• Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) *)
• Universitas Brawijaya (UB)
• Universitas Diponegoro (UNDIP)
• Universitas Gadjah Mada (UGM)
• Universitas Hasanuddin (UNHAS)
• Universitas Lampung (UNILA)
• Universitas Sebelas Maret (UNS)
• Universitas Sriwijaya (UNSRI)
3. Pada saat periode pendaftaran berada di tahun kedua di salah satu
jurusan berikut:
• Akuntansi (khusus mahasiswa UNHAS)
• Biologi
• Kedokteran Hewan
• Perikanan dan yang relevan
• Pertanian dan yang relevan
• Peternakan dan yang relevan
• Teknik Lingkungan
*) Untuk ITB hanya ditawarkan kepada mahasiswa di jurusan Biologi
Untuk ITS hanya ditawarkan kepada mahasiswa di Jurusan Biologi
dan Teknik Lingkungan
4. Memiliki prestasi akademik yang baik dengan IPK minimal 3.0 pada pada
semester 1 – 3
5. Aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemahasiswaan dan
menunjukan potensi kepemimpinan
6. Membutuhkan bantuan keuangan
7. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif perkuliahan untuk tahun ajaran yang
dimaksud
8. Perempuan dan pelamar difable sangat disarankan untuk mendaftar.

Berapa Jumlah Beasiswa yang Disediakan untuk Indonesia?
Untuk periode 2020-2021, beasiswa di Indonesia akan diberikan kepada 10
(sepuluh) orang mahasiswa.
Apa Keuntungan Menjadi Penerima Beasiswa?
Keuntungan menjadi Penerima Beasiswa Cargill Global Scholars Program
adalah:
1. Menerima beasiswa sebesar $2,500/tahun, maksimum diberikan 2
tahun, untuk membantu pendanaan biaya studi pada 2 tahun terakhir
masa kuliah S1.
2. Berpartisipasi dalam seminar kepemimpinan selama 3 hari dan didanai
sepenuhnya oleh program, yang diselenggarakan pada tahun pertama
program. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
kepemimpinan para penerima beasiswa agar dapat terasah potensinya
secara maksimal agar tujuan program dapat tercapai.
3. Berpartisipasi dalam seminar kepemimpinan global selama seminggu,
didanai sepenuhnya oleh program, yang akan diselenggarakan di salah
lokasi perusahaan Cargill yang diselenggarakan pada tahun kedua
program. Kegiatan ini akan mempertemukan semua penerima beasiswa
Cargill Global Scholars dari seluruh negara peserta. Kegiatan ini akan
melibatkan serangkaian kegiatan pengayaan pengalaman ditambah
dengan kesempatan membentuk jaringan dengan para pemimpin Cargill.
4. Dipasangkan dengan salah satu pemimpin Cargill yang akan menjadi
Mentor atau Pembimbing. Pembimbing Cargill akan membantu para
penerima beasiswa dalam pencapaian target/rencana akademik maupun
profesional dalam jangka pendek maupun jangak panjang, melalui
pengembangan jaringan, pertemuan tatap muka serta komunikasi
telepon dan email.
5. Menjadi anggota komunitas Alumni Cargill Global Scholars.
Kapan Batas Akhir Pendaftaran dan Pengumumannya?
•

Pendaftaran beasiswa Cargill Global Scholars Program untuk 2020 –
2021 di Indonesia diperpanjang sampai 12 Juni 2020 jam 23:59 WIB.

•

Pelamar yang terpilih sebagai semi-finalis tahun 2020-2021 akan
diwawancara pada Agustus 2020 dan hasil seleksi beasiswa akan
diumumkan pada September 2020.

•

HARAP DIPERHATIKAN: pelamar yang terseleksi sebagai penerima
beasiswa, harus mengikuti Indonesia In-Country Leadership Seminar
2020. Waktu pelaksanaan ICS ini akan diinformasikan setelah penerima
beasiswa dikonfirmasi.

Bagaimana Cara Mendaftar Beasiswa ini?
Silahkan kunjungi laman https://www.cargillglobalscholars.com untuk bisa
mendapatkan informasi beasiswa dengan lengkap.
Untuk bisa mendaftar, peminat akan diminta untuk membuat akun
perseorangan di laman https://apply.iie.org/cargillglobalscholars-indonesia.
Dokumen atau berkas pelengkap yang harus dipenuhi dan diunggah atau
dilampirkan di akun pelamar (bisa dalam format doc/docx/pdf/jpeg) adalah:
• 2 (dua) esai menjawab pertanyaan yang disampaikan dalam formulir
• Transkrip nilai S1, untuk seluruh mata kuliah yang diambil pada semester
1, 2 dan 3
• Daftar nilai SMU (yang tertera di belakang ijazah SMU)
• 2 (dua) Surat Referensi (langsung oleh pemberi referensi)
* Untuk UNS: salah satu surat referensi harus dari Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni; Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, ST. MT. Untuk pengurusan
surat ini, silahkan hub. Ibu Yuni Parwyanti (Email: parwyanti@yahoo.com, Kepala
Bagian Kesejahteraan mahasiswa, Biro Kemahasiswaan & Alumni UNS
•
•

Resume (CV)
Sertifikat penghargaan dan sejenisnya, apabila ada

Informasi Kontak
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi IIEF melalui email/telepon:
scholarship@iief.or.id | Tel: +6221-8317330 ext. 109/107/115 (jam kantor)
Indonesian International Education Foundation (IIEF)
Menara Imperium Lt.28 Suite C, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12980

