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Introduction 

 

DARMASISWA RI is a scholarship program offered to all foreign students from countries 

which have diplomatic relationship with Indonesia to study Indonesian language (Bahasa 

Indonesia), art and culture in 72 universities in 2018. This program was established in 1974 

as part of ASEAN initiative, admitting only students from ASEAN. However, in 1976 this 

program was extended further to other countries. The main purpose of the scholarship is to 

promote and increase the interest in the language, art and culture of Indonesia among 

youth of other countries. It has also been designed to provide stronger cultural links and 

understanding among participating countries.   

 

Prospective students are required to register and submit all documents in Darmasiswa RI 

official website http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/ For students who are not in the 

student's home country is not allowed to be registered through the Indonesian 

Embassy/Consulate General in the participating countries (non-citizenship). 

 

Program Schedule 

 

No. Program Schedule  

1. Online Registration 18 December 2017-18 February 2018 

2. Interview at The Indonesian Embassy  19 February - 9 March 2018 

3. Selection by the university 12 March - 24 March 2018 

4. The Selection Results Announcement 16 ApriI 2018 

5. Participation Confirmation 16 April-16 May 2018 

6. Submitting Flight Itinerary 16 April-1 August 2018 

7. Pre-departure Briefing at the Embassy August 2018 

8. Arrival in Jakarta, Indonesia 29 August 2018 

9. Darmasiswa RI Orientation Program 30 – 31 August 2018 

10. Program Commencement at the early of September 2018 

 

Coverage of Scholarship 

 

1. Students monthly stipend will be divided into 2 groups of area: 1st area Rp. 2.950.000,- 

(Batam, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar , Manado & Samarinda), 2nd 

area Rp. 2.550.000,- (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Purwokerto, Semarang, 

Yogyakarta, Surakarta & Malang).  

2. Students will be provided with accommodation and transportation during the Orientation 

Program if the time arrival in time with the schedule from the Ministry of Education and 

Culture. 

3. Students will get settlement allowance if they attend the Orientation Program. 

4. Students legal permit arrangement will be supported by the Host University and Ministry 

of Education and Culture. 

http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/


5. Students may seek assistance from Host University in finding a house/room to rent 

which is included in monthly the stipend. 

 

Qualifications 

 

1. Preferably Student.  

2. Completed secondary education or its equivalent. 

3. Minimum age 17 years and Not older than 35 years of age. 

4. Unmarried. 

5. Able to communicate in English and additional Bahasa 

6. Indonesia (Proven by English Language Proficiency Certificate: TOEFLITOEIC/IELTS or 

OTHER CERTIFICATE if applicable). 

7. In good health as proved by Medical Certificate. 

8. Have basic knowledge ofthe field you're applying. 

International Airfare Ticket 

 

The Ministry of Education and Culture does not provide the international airfare to/from 

Indonesia.  

 

Required Documents  

 

1. Curriculum vitae/resume. 

2. Medical Certificate. 

3. Passport valid at least 18 months from time of arrival in Indonesia (estimated arrival: 

1stAugust2018). 

4. Recommendation Letter From Education Institution /Professional Institution on official 

letterhead and signature (in English). 

5. Last academic transcript and certificates (in English). 

6. Language certificate (if applicable). 

7. Other certificates that related to the field you're applying (if applicable). 

8. Essay about the purpose of study (in english or bahasa Indonesia maximum 500 words). 

 

Health Insurance 

 

Participants will receive health insurance services through BNI Life Provider 

 

Website 

 

More information visit: http: http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/ 

 

Contact person: 

 

DO HUYEN TRANG (Ms.) 

Embassy of the Republic of Indonesia 

50 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi 

Tel: (84-4) 38253353/ Ext. 159 

Fax: (84-4) 38259274 

Email: kbri.hanoi.pensosbud@gmail.com or trangdohuyen722@gmail.com  
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Giới thiệu 

 

Chương trình học bổng DARMASISWA dành cho sinh viên các nước có quan hệ ngoại giao 

với Indonesia để học ngôn ngữ, nghệ thuật và văn hóa Indonesia tại 72 trường Đại học tại 

Indonesia năm 2018. Chương trình này được thành lập từ năm 1974 cùng với sự ra đời của 

khối ASEAN, và ban đầu chương trình cũng chỉ dành cho sinh viên thuộc các nước thành 

viên ASEAN. Tuy nhiên, đến năm 1976, chương trình học bổng này được mở rộng cho các 

quốc gia khác. Mục đích của học bổng này là để quảng bá và thu hút sự quan tâm về ngôn 

ngữ, nghệ thuật và văn hóa của Indonesia của giới trẻ tại các quốc gia khác, đồng thời cũng 

tăng cường sự hiểu biết văn hóa giữa các quốc gia tham gia.  

 

Các ứng viên quan tâm có thể đăng ký và nộp hồ sơ tại website của DARMASISWA: 

http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/. Các ứng viên đang theo học tại nước ngoài 

không được đăng ký chương trình này thông qua Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán tại nước 

bạn đang cư trú (do không phải là công dân tại nước đó). 

 

Chương trình dự kiến 

 

No. Program Schedule  

1. Đăng ký online 18/12/2017-18/2/2018 

2. Phỏng vấn tại Đại sứ quán   19/2/2018 – 9/3/2018 

3. Chọn lọc bởi trường Đại học 12/03 – 24/03/2018 

4. Thông báo kết quả lựa chọn 16/04/2018 

5. Xác nhận tham gia chương trình 16/04 -16/05/2018 

6. Nộp vé máy bay  16/04 -1/08/2018 

7. Giới thiệu về chương trình tại ĐSQ 08/2018 

8. Tới Jakarta, Indonesia 29/08/2018 

9. Chương trình Định hướng học bổng 

Darmasiswa 

30 – 31/08/2018 

10. Chương trình bắt đầu  Đầu tháng 09/2018 

 

Các chi phí được bao gồm trong chương trình: 

1. Học phí hàng tháng của sinh viên sẽ được chia thành 2 nhóm vùng: Khu vực 1: Rp. 

2.950.000 - (Batam, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado & 

Samarinda), khu vực 2 Rp. 2.550.000, - (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Purwokerto, 

Semarang, Yogyakarta, Surakarta & Malang). 

2. Học sinh sẽ được cung cấp chỗ ở và phương tiện di chuyển trong suốt Chương trình Định 

hướng nếu thời gian đến đúng lịch trình của Bộ Giáo dục và Văn hoá. 

3. Học sinh sẽ nhận được trợ cấp định cư nếu họ tham gia Chương trình Định hướng. 

4. Giấy phép của sinh viên sẽ được Trường Đại học và Bộ Giáo dục và Văn hoá hỗ trợ. 

5. Học sinh có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của Trường Đại học chủ nhà trong việc tìm một căn 

nhà / phòng thuê trong khoản tiền được nhận hàng tháng. 

http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/


 

Yêu cầu 

1. Là sinh viên. 

2. Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương. 

3. 17-35 tuổi 

4. Chưa lập gia đình. 

5. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và thêm tiếng Bahasa 

6. Chứng chỉ Trình độ Anh Ngữ: Chứng chỉ TOEFLITOEIC / IELTS hoặc Chứng chỉ khác nếu 

có). 

7. Có sức khoẻ tốt và cung cấp giấy khám sức khỏe. 

8. Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực bạn đang làm việc. 

 

Vé máy bay quốc tế 

Bộ Giáo dục và Văn hoá không cung cấp vé máy bay quốc tế đến / đi từ Indonesia. 

 

Tài liệu bắt buộc 

1. Sơ yếu lý lịch  

2. Giấy chứng nhận sức khỏe. 

3. Hộ chiếu có giá trị ít nhất 18 tháng kể từ thời điểm đến Indonesia (ước tính đến ngày 01 

tháng 8 năm 2018). 

4. Thư giới thiệu từ cơ quan và có chữ ký của người giới thiệu (bằng tiếng Anh). 

5. Bảng điểm học tập và bằng cấp (bằng tiếng Anh). 

6. Giấy chứng nhận ngôn ngữ (nếu có). 

7. Các chứng chỉ khác có liên quan đến lĩnh vực bạn đang làm việc (nếu có). 

8. Tiểu luận về mục đích học tập (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Bahasa Indonesia tối đa 500 

từ). 

 

Bảo hiểm y tế 

Những người tham gia sẽ nhận được các dịch vụ bảo hiểm y tế thông qua BNI Life Provider 

 

Trang web: 

Xem thêm thông tin tại: http: http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/  

 

Người liên hệ: 

Đỗ Huyền Trang (Ms.) 

Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội 

Địa chỉ: 50 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: (84-4) 38253353/ Ext. 150 

Fax: (84-4) 38259274 

Email: kbri.hanoi.pensosbud@gmail.com or trangdohuyen722@gmail.com  
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