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Selamat Bergabung di ScholarshipBootcamp 

 

Kawan… 

Saya sudah berhasil mendapatkan beasiswa studi S2 ke Inggris dan S3 ke Amerika.  

Dari pengalaman ini, saya menyimpulkan bahwa: 

 

“Winning a scholarship is not about intelligence, but preparation “. 

 

Mereka yang berhasil meraih beasiswa studi bukanlah makhluk yang sempurna tanpa kekurangan, sama 

seperti anda.  

 

Diantara mereka, ada yang memiliki kekurangan dari sisi bahasa, pengalaman organisasi, pengalaman 

kerja, jumlah publikasi, sampai belum terlalu paham tentang ide riset yang akan dilakukan saat studi 

nanti.  

 

Keberhasilan mereka meraih beasiswa terletak pada usaha persiapannya – melengkapi dan memperbaiki 

setiap kekurangan diri, dan memaksimalkan kelebihan diri.  

 

Sama. Saya dulu bodoh di Bahasa Inggris, skor TOEFL rendah, harus giat berorganisasi, dan lain 

sebagainya.  

 

Proses dari kita mengubah dari tidak bisa menjadi bisa; dari kekurangan menjadi memiliki inilah yang saya 

sebut sebagai “preparation”.  

 

Di ScholarshipBootcamp, teman-teman diajak mempelajari serta mempersiapkan hal-hal yang 

dibutuhkan untuk memenangkan sebuah beasiswa studi ke luar negeri.  

 

Kawan, cukupkanlah mengeluhnya. Maksimalkan Usahanya.  

Orang sudah jauh berkelana kemana-mana. Masa kita mau selalu terpaku pada keterbatasan yang 

dimiliki. 

 

There is no time like the present. Ayo, berubah! 

Bersama kita mendesain masa depan yang lebih baik. 

 

         Let's break the limits..!!                                                                                      - - - - Budi Waluyo, Ph.D.  
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Daftar Materi 

 

Camp 1: Menyusun Resume/ Curriculum Vitae 

Camp 2: TOEFL dan IELTS 

Camp 3: Organisasi dan Publikasi 

Camp 4: Research Plan, Study Plan, dan Recommendation 

Camp 5: Pengalaman dan Memilih Bidang Studi 

Camp 6: Motivation Letter, Study Objective, dan Personal Statement 

Camp 7: Memilih Kampus dan Komunikasi 

Camp 8: Proses Mendapatkan LOA 

Camp 9: Resolusi 

 

Cara Mendaftar 

Proses pembelajaran bertempat di SchoolingMe.com.  

Anda juga bisa download Mobile SchoolingMe di Google Play.  

Untuk akses via Laptop atau Pengguna produk Apple, bisa buka SchoolingMe.com 

         Kemudian, anda registrasi sebagai user di SchoolingMe. 

         Anda tidak perlu registrasi lagi bila sudah memiliki akun di SchoolingMe. 

         Lalu, lihat bagian “All Courses” dan klik.  

Pilih course ScholarshipBootcamp.  

Klik “Take this Course”.  

Anda sudah resmi menjadi siswa! 
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Sistem Belajar 

Didalam course ScholarshipBootcamp, anda akan melihat daftar Lesson bernama Camp 1 sampai 9.  

Anda klik Lesson “Camp 1”, kemudian akan muncul informasi tentang mendownload handbook dan materi belajar lain.  

Silakan download handbook dan materi lain ini. Lalu, pelajari selama 3 hari. 

 Satu materi Camp akan dipelajari selama 3 hari ke depan.  

 Lesson di Camp selanjutnya akan terbuka setelah 3 hari. 

 Waktu 3 hari ini adalah waktu untuk anda menyelesaikan tugas di handbook. 

Di bagian Lesson, anda akan melihat tanggal disetiap materi Camp.  

Tanggal itu adalah tanggal dibukanya materi tersebut.  

Sebelum tanggal itu, anda tidak bisa mengakses materinya.  

 Anda juga wajib menyelesaikan tugas Camp yang sedang dijalani agar bisa lanjut ke materi Camp selanjutnya. 

Penting: Pastikan anda selalu klik “Mark Complete” setiap kali akan membuka Lesson berikutnya. Lesson 

berikutnya tidak akan terbuka bila anda tidak klik Mark Complete dahulu atau tanggal terbukanya belum 

sampai. 

Tanya Mentor 

Tanya jawab tentang Tugas bisa diberikan kepada Mentor dengan mengirimkan pesan ke Social Media dibawah ini: 

Line : @zux2328h 

IG : @sdsafadg 

Twitter: @01_budi 

Tugas 

Tugas terdapat didalam setiap handbook disetiap materi di Camp yang ada.  

Setelah siswa menyelesaikan tugas, siswa dapat bertanya kepada Mentor.  

Tidak ada pengoreksian tugas atau Temu Online, karena pada dasarnya tidak ada “benar atau salah” dalam tugas yang 

diberikan.  

 Tetapi, siswa dapat berdiskusi dengan Mentor tentang tugas yang sudah diselesaikan.  
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What’s next? 

 Buka SchoolingMe.com atau download Mobile App SchoolingMe di Google Play.  

 Registrasi, lalu ambil course ScholarshipBootcamp.  

 Langsung mulai belajar! 

 

 

Yuk, berubah! 

There is no time like the present.  

Persiapan yang kita lakukan sekarang ibaratnya seperti membangun anak tangga untuk meraih target 

impian di masa depan.  

Percayalah, it always seems impossible, until it's done.  

 Let’s break the limits..!! 

 

 

        Mentor ScholarshipBootcamp 

                   Budi Waluyo, Ph.D. 


