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Program ini ditujukan untuk mereka yang berminat dalam program research student di perguruan tinggi di Jepang.

Peminat pada waktu menjalani research student diperbolehkan melamar ke program degree (S-2 / S-3 / professional 
graduate course) atau meneruskan program S-3 setelah menyelesaikan program S-2 / professional graduate course, 
apabila lulus seleksi tes ujian yang diberikan oleh universitas yang bersangkutan.

Peminat juga dapat langsung masuk ke program degree tanpa mengikuti research student apabila telah mendapatkan izin 
dari universitas yang bersangkutan. Beasiswa diberikan tanpa ikatan dinas, mencakup biaya kuliah dan biaya hidup.

PERSYARATAN

1. Lahir pada dan setelah tanggal 2 April 1979.
2. IPK minimal 3.0 dari tingkat perguruan tinggi terakhir
3. Nilai TOEFL-PBT minimal 550 atau TOEFL-IBT 79 atau IELTS Minimal 6.0, atau nilai Japanese Language

Proficiency Test minimal level 2.
4. Memilih bidang studi yang sama dengan disiplin ilmu sebelumnya.
5. Bersedia belajar Bahasa Jepang.
6. Sehat jasmani dan rohani.

CARA PELAMARAN
Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013.

Formulir beserta dokumen yang diminta harus dikirim langsung ke:

Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
Jl.M.H. thamrin No. 24 Jakarta Pusat 10350.
Cantumkan kode Research Student 2014 pada kanan amplop

Siapkan dokumen sesuai dengan lampiran berikut ini :

1. Application Form (bisa didownload)
2. Field of Study and Research Program (bisa didownload)
3. Foto 3.5 * 4.5 cm (ditempel pada application form, foto 6 bulan terakhir)
4. Copy transkrip nilai yang dilegalisir
5. Copy ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lulus
6. Surat rekomendasi dari Universitas (form bisa didownload)
7. Surat rekomendasi dari tempat bekerja bagi yang sedang bekerja (form bisa didownload)
8. Abstract of Theses (abstrak penelitian/skripsi saat di universitas)
9. Foto hasil karya/rekaman bagi yang memilih bidang seni

10. Copy hasil nilai TOEFL/IELTS/JLPT

Catatan:

Semua dokumen harus dalam bahasa Inggris/Jepang
Semua dokumen dibuat dalam ukuran A4
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Semua dokumen harus dibuat sebanyak 5 rangkap ( 1 original dan 4 copy). 1 rangkap berisi dokumen sesuai 
urutan 1 – 10 di atas, dan disteples/klip agar tidak tercecer.
Semua dokumen yang diberikan tidak dapat dikembalikan
Dokumen yang tidak lengkap atau terlambat tidak akan diproses.

Download:
Form-form yang dapat di-download dari sini adalah :

Application Form
Field of Study and Study Program
Recommendation Form

DOWNLOAD FORMS

TAHAP PENYELEKSIAN

1. Kedutaan Besar Jepang melakukan seleksi dokumen, dan akan memberitahukan hasilnya pada tanggal 10 Juni 
2013 di website kedutaan Jepang. (Kurang lebih 100 pelamar dipilih melalui seleksi dokumen ini.)

2. Ujian tertulis Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris akan dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar atau 
Denpasar pada tanggal 17 Juni 2013. (Nilai yang lebih tinggi akan dipakai untuk pertimbangan seleksi).

3. Wawancara akan diadakan di Jakarta antara tanggal 18 Juni – 5 Juli 2013. Detail jadwal wawancara akan 
ditentukan kemudian. (biaya transportasi dan akomodasi tidak disediakan Kedubes Jepang).

4. Bagi yang lolos seleksi di Kedubes Jepang akan diberikan surat keterangan sbb: 
1. berkas formulir beserta dokumen yang telah diberi stamp Kedutaan Jepang,
2. surat keterangan untuk perguruan tinggi di Jepang, dan
3. lembar “Letter of Acceptance”.

Pelamar boleh memilih maksimal 3 perguruan tinggi untuk mendapatkan izin penerimaan sebagai mahasiswa 
program degree atau research student, atau “Letter of Acceptance” (izin penerimaan tidak resmi) sebagai research 
student.

5. Untuk mencari informasi perguruan tinggi di Jepang, silakan lihat website berikut: Directory Database of Research 
and Development atau Asian Students Cultural Association.

6. Harap mengirimkan surat izin atau Letter of Acceptance dari perguruan tinggi Jepang secepat mungkin ke 
Kedutaan Besar Jepang.

7. Kedutaan Besar Jepang akan merekomendasikan peserta MEXT.
8. Peserta akan menjadi penerima beasiswa jika lolos seleksi di MEXT.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi:

Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
Jl. MH Thamrin no.24 Jakarta 10350
Email : beasiswa@dj.mofa.go.jp

For more information please visit our website: http://scholarshipsbank.com/beasiswa-pemerintah-jepang-
monbukagakusho-untuk-program-research-student/
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