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Deskripsi singkat:
INDEED merupakan program mentoring beasiswa yang mana akan mempertemukan
mahasiswa akhir S1 dan mahasiswa lulusan S1 (yang kemudian disebut Mentee) dengan
mahasiswa S2 dan S3 yang sedang menempuh studi di Luar Negeri (yang kemudian disebut
Mentor). Mentor akan membimbing para Mentee selama project INDEED berlangsung dengan
berbagai tahapan mulai dari apa yang harus dilakukan sebelum mempersiapkan aplikasi untuk
mendaftar universitas di luar negeri dengan beasiswanya, serta hal-hal yang harus dipersiapkan
pada berkas aplikasi hingga hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi atau dokumen-dokumen
sebelum keberangkatan ke luar negeri dan kehidupan di luar negeri.
Tujuan:
1. Menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan pendidikan pemuda-pemudi
Indonesia yang nantinya berguna untuk pengembangan pendidikan di Indonesia pada
waktu yang akan datang.
2. Mengurangi permasalahan pendidikan Indonesia dalam hal ekonomi masyarakat
Indonesia dengan cara memanfaatkan beasiswa-beasiswa yang ada.
3. Mengedukasi, membimbing, dan memberikan gambaran kepada pemuda-pemudi
Indonesia dalam hal scholarships, study abroad dan opportunities yang bisa diambil.
4. Menjadi jalan silahturahmi antara pemuda-pemudi Indonesia dengan pemuda-pemudi
di luar negeri.

Pencapaian:
1. Para mentee telah rampung mempersiapkan aplikasi dan persyaratan untuk study
abroad dan pendaftaran scholarships yang dituju.
2. Para mentee bisa lebih mengembangkan kemampuannya dalam hal memanfaatkan
opportunities yang ada.
3. Para mentee bisa lebih efektif dan efisien dalam hal mempersiapkan berkas aplikasi.
4. Para mentee mampu mengembangkan jejaringnya kepada pemuda-pemudi Indonesia
diberbagai Negara.
Persyaratan umum untuk menjadi mentor INDEED 2016:
1. Mahasiswa-mahasiswi S2 atau S3 yang pernah atau sedang menjalani studinya di Luar
Negeri.
2. Tidak mempermasalahkan berkomunikasi via online (Email and Social Media) selama
project berlangsung.
3. Berjiwa sosial serta peduli terhadap masa depan pemuda-pemudi dan pendidikan
Indonesia.
4. Mampu meluangkan waktu untuk membimbing pemuda-pemudi Indonesia dalam
program INDEED sesuai dengan timeline yang tertera pada guidance mentor INDEED
2016.
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•Hal apa saja yang sudah dan yang belum dilakukan untuk studi keluarnegeri.

•Pencarian universitas tujuan dan beasiswa.

•Pengumpulan sertifikat TOEFL/IELTS dan tips meningkatkan kemampuan english.

•Pembuatan CV bahasa Inggris, Motivation Letter, dan Letter of Recommendation.

•Proposal Research.

•Daftar ke universitas.
•Pengenalan lingkungan Negara dan birokrasi pembuatan visa, atau hal-hal yang lain yang harus
diperlukan sebelum keberangkatan.

Tentative Rundown:
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dilakukan mentee
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meningkatkan English

Pencarian universitas tujuan dan
beasiswa
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diperlukan sebelum berangkat ke
negeri orang + closing

Pelaksanaan:
Waktu yang wajib dilaksanakaan oleh mentor untuk bertemu online dengan mentee (TEMU
OLNLINE) ialah 9 kali temu online, dengan perkiraan waktu:
1. April 2016 – Minggu ke 2: Mentor melihat persiapan sejauh mana mentee sudah
menyiapkan segala kebutuhan dan niat untuk study abroad, ditemu online memberikan
arahan secara umum pengalaman yang pernah dialami.
2. April 2016 – Minggu ke 4: Mentor membimbing dan memberikan arahan kepada
mentee bagaimana caranya mencari universitas beserta beasiswanya. Dan juga
memberikan arahan strategi-strategi dan memberikan informasi opportunities yang bisa
diambil.

3. Mei 2016 – Minggu Ke 2: Mentor memberi evaluasi terhadap skor TOEFL atau IELTS
yang didapat oleh mentee dan memberikan tips atau informasi terkait all about English
Profieciency.
4. Mei 2016 – Minggu ke 4: Mentor memberi evaluasi pada CV yang dibuat oleh mentee,
dan memberikan evaluasi serta arahan bagaimana cara membuat CV berbahasa inggris
yang cocok digunakan untuk apply universitas dan beasiswanya.
5. Juni 2016 – Minggu ke 2: Mentor mengoreksi Motivation Letter yang dibuat mentee dan
memberikan tips dalam penulisan Motivation Letter yang bagus.
6. Juni 2016 – Minggu ke 4: Mentor mengoreksi dan memberikan arahan terhadap
pembuatan Letter of Recommendation.
7. Agustus 2016 – Minggu ke 4: Mentor mengoreksi dan mengevaluasi proposal research
yang dibuat oleh mentee.
8. September 2016 – Minggu ke 2: Mentor memberikan arahan dan menjawab kendalakendala para mentee untuk mendaftar dan mendapatkan LoA.
9. September 2016 – Minggu ke 4: Mentor memberikan informasi dan pengalamanpengalaman yang dibutuhkan ketika sebelum keberangkatan dan ketika sampai serta
menjalani kehidupan di luar negeri.
Catatan: Jika ada tambahan atau pengurangan (waktu atau materi tahapan) bisa
dikoordinasikan kepada panitia (pendamping).
Media sosial online yang wajib dimiliki oleh Mentor:
1. Email
2. WhatsApp atau Line atau Facebook

Penutup:
Indonesia akan bergerak maju dengan bantuan seluruh elemen masyarakatnya. Bahumembahu atau yang biasa kita sebut gotong royong lah yang dibutuhkan dalam hal ini. Melalui
pendidikan, ini merupakan dasar atau awal kebangkitan Indonesia menjadi lebih maju dan
bergerak melepaskan identitasnya sebagai negera berkembang menjadi Negara maju di masa
depan.
IYOIN LC Malang mengajak kamu wahai mahasiswa-mahasiswi S2 dan S3 yang sudah
dan pernah berkuliah di luar negeri untuk menjadi Mentor dalam social project INDEED 2016
(Inetrnetional Development for Education) yang merupakan program mentoring beasiswa. Aksi
kamu dalam menjadi mentor INDEED 2016 merupakan salah satu bentuk kepedulian kamu
untuk kemajuan Indonesia yang khususnya dalam pendidikan. Ayo, berbagi dan bersinergi dan
turut ambil bagian dalam project INDEED 2016.
Salam, share and synergize.
Best Regards,
IYOIN LC Malang

CONTACT PERSON INDEED 2016:
Untuk calon mentor: +6281285952200 (Tiwi) – Line ID: tiwio
Email:contact@iyoin.org

