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Beasiswa Luar Negeri
"Jika kau tetap ingin mengejar cita-citamu, menikahlah
dengan yang lain!” Zahwa, sang pejuang wanita dihadapkan
oleh dua pilihan sulit. Berawal dari pengembaraannya dalam
dunia beasiswa setelah ayahnya terkena musibah dan tak
bisa membiayai kuliahnya. Gadis gigih itu berjanji untuk tidak
menyusahkan siapapun. Perjuangannya untuk melanjutkan S2
gratis ke luar negeri sangat menguji kesabarannya. Ia berkalikali gagal dan hampirputus asa. Di lain sisi, pertemuannya
dengan teman lamanya menumbuhkan cinta. Namun, lelaki
yang sangat ia cintai itu menghentikan impian besarnya saat
perjuangannya selama ini mulai memperlihatkan hasilnya.Ia
dilema, Manakah yang akan dipilihkan Allah untuknya, impian
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atau pelaminan?
Kuliah ke luar negeri? Wah, kan mahal!? Eh, hari gini masih
berpikir seperti itu? Kuliah, apalagi ke luar negeri, memang
menuntut kesiapan dana yang besar. Namun ada jalan lain
lho, yaitu beasiswa. Baik full scholarship maupun partial
scholarship, keduanya akan mengantarkan kita pada
teraihnya cita-cita di bidang akademis. Bicara soal beasiswa
kuliah ke luar negeri, tentu lebih mantap bila kita menggali
pengalaman dari mereka yang pernah meraihnya. Apa saja
langkah-langkah melamar beasiswa? Bagaimana kiat meraih
beasiswa yang kita incar? Bagaimana juga kunci sukses
kuliah di luar negeri? Buku ini memaparkan secara gamblang
kiat-kiat, tips dan trik, serta banyak hal yang mesti diketahui
para ?pemburu? beasiswa. Tak ketinggalan pula pernakPage 2/54
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pernik kisah kehidupan para mahasiswa Indonesia yang
sedang menuntut ilmu di negeri orang. Straight from the first
person! [Mizan, Lingkar Pena, Inspirasi, Motivasi, Pendidikan,
Indonesia]
“Apakah kamu ingin berwisata hingga ke luar negeri?” “Ya,
tentu saja!” Di era seperti sekarang, siapa yang tidak ingin
bepergian mengunjungi tempat-tempat indah di berbagai
penjuru bumi? Hanya saja, berjalan-jalan ke mancanegara
membutuhkan modal yang tak sedikit, terutama untuk
transportasi dan akomodasi. Atas alasan inilah tidak sedikit
orang yang memilih mengubur impiannya berkeliling dunia.
Tapi, tunggu dulu! Jangan berkecil hati! Ada cara jitu untuk
bisa mewujudkan impian berkeliling dunia, meskipun kamu
bukan orang kaya. Kuncinya, kamu hanya perlu
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mengoptimalkan satu hal sederhana, yaitu hobi. Bagaimana
penjelasannya? Buku ini mengulas bermacam-macam hobi
yang bisa dijadikan profesi bisnis menggiurkan. Setiap hobi
memiliki peluang untuk membawamu berkeliling dunia dengan
biaya minim hingga gratis. Masing-masing profesi yang
berangkat dari hobi disajikan secara detail, meliputi gambaran
umum, prospek, cara mengasah, peluang membawamu ke
luar negeri, serta dilengkapi kisah inspiratif orang-orang yang
berkeliling dunia gratis melalui hobi mereka. Menarik, bukan?
Yuk, ambil buku ini dan siapkan perjalananmu! Selling Point Travelling - Fotografi - Main Game - Menulis - Membuat Video
- Memasak - Makan - Berkebun, dll.
Bisa sekolah gratis hingga ke luar negeri dengan beasiswa
merupakan impian banyak pelajar. Keuntungannya, di
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samping bisa sekolah dengan modal dengkul, itupun dengkul
orang, juga bisa jalan-jalan keliling dunia gratis. Karena itu,
tidak sedikit para pelajar (siswa hingga mahasiswa) yang
berlomba-lomba berburu beasiswa. Sayangnya, dari ribuan
pemburu beasiswa, hanya beberapa orang saja yang
diterima. Kebanyakan malah gagal. Apakah Anda ingin
menjadi salah satu dari orang-orang yang beruntung itu? Tapi,
bagaimana caranya ya! Nah, jawabannya ada di dalam buku
ini. Yups, buku ini menyajikan sebuah cara yang tidak biasa,
namun sangat ampuh dan mujarab untuk sukses memperoleh
beasiswa. Yaitu dengan doa dan restu ibu. Ingat, keberhasilan
memperoleh beasiswa tidak hanya disebabkan oleh
kepintaran otak, nilai akademik tinggi, kemampuan Bahasa
asing yang baik, atau berbagai persyaratan umum lainnya. Di
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samping itu semua, ada faktor X yang menjadi penentu
keberhasilan memperoleh beasiswa. Yaitu doa dan restu dari
orang tua, terutama ibu. Tidak percaya? Silahkan Anda simak
kisah-kisah inspiratif para penerima beasiswa yang sukses
memperoleh beasiswa berkat berbakti kepada orang tua,
yang tersaji dalam buku ini. Kata sebuah hadits: “Ridha Allah
tergantung ridha ibu”. Apabila Anda sudah memperoleh ridha
ibu, maka Allah akan mempermudah jalan memperoleh
beasiswa. Yuk, berburu beasiswa mulai sekarang. Wujudkan
impian Anda bersekolah di sekolah-sekolah terfavorit di dunia
dengan modal dengkul, itupun dengkul orang. Salam sukses!
Kisah Seru dan Inspiratif Para Peraih Beasiswa Mancanegara
Majalah AULA edisi Oktober 2021 - Jangan Terjebak Dana
Abadi Pesantren
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Raih Beasiswa ke Luar Negeri Sekarang Juga
Just Common People
Panduan kuliah ke luar negeri dari A-Z
Maukah Anda mendapat beasiswa belajar di luar negeri?
Selain bisa memperluas pengetahuan, juga akan
menambah pengalaman dan pertemanan. Apalagi di
Indonesia, para sarjana lulusan luar negeri dianggap
memiliki nilai tambah tersendiri. [Mizan, B-First, Inspiration,
Motivation, Indonesia]
Pernah merasakan double degree ke Perancis ketika duduk
di semester 7 dan 8 di salah satu politeknik di Indonesia,
mendapatkan dua ijazah sekaligus, lalu ketagihan dan akan
melanjutkan S2 di negeri tersebut dengan beasiswa.
Kenapa tidak? Bagi Arum Faizatul Umami, tidak ada yang
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tidak mungkin jika ada mimpi dilakukan dengan kerja keras.
Arum mengisahkan semuanya dalam buku ini. Diceritakan
dengan bahasa sederhana tentang lima langkah untuk bisa
kuliah di luar negeri, informasi mengenai beasiswa keren
yang patut dicoba, bagaimana perjuangan les bahasa dan
mendapatkan beasiswa, sistem perkuliahan di Perancis,
suka duka kuliah di Perancis, teror bom 13 November 2015,
hingga kisah muslimah berhijab di antara mayoritas
nonmuslim. Semua dikupas sampai kulit-kulitnya. Mulai dari
yang pilu, inspiratif, hingga membuat tertawa geli. Buku ini
adalah edisi lengkap mempersiapkan batin dan mental
untuk sukses dalam studi luar negeri. Motivasi sekaligus
inspirasi bagi kalian pejuang ilmu sejati.
Menjadi Sarjana, bukan hal mudah. Butuh semangat,
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kemauan yang besar dan tangguh menjalani proses
sehingga berhasil meraih Toga. Mereka harus melawan
arus, keluar dari zona nyaman (comfort zone),
meninggalkan keluarga, kampung halaman dan sendirian
berjuang menghadapi beratnya masa-masa kuliah.
Keterbatasan finansial, minimnya fasilitas, dan sebagainya,
sempat melemahkan semangat. Kegagalan demi kegagalan
pun dengan besar hati diterima, lantaran jurusan yang
diinginkan tidak sesuai dengan harapan. Berkat keyakinan
pada Sang Maha Kuasa, ketekunan dan kerja keras,
perjuangan meraih Toga mampu mengukir sejarah
kesuksesan yang luar biasa bagi kehidupan penulis. Simak
25 kisah penulis Indonesia yang berjuang dalam Antologi
TOGA UNTUK NEGERI.
Page 9/54

Read PDF Beasiswa Luar Negeri
Kuliah merupakan investasi pendidikan yang penting bagi
siapa pun, termasuk bagi kamu yang baru lulus SMA. Bonus
atas pencarian ilmu ini adalah harta benda, sementara
prioritas kuliah tentu saja tetap mencari pengetahuan dan
memperluas wawasan. Hampir semua orang di dunia ini
ingin kaya. Salah satu cara untuk mewujudkannya dengan
memiliki pendidikan yang tinggi. Sayangnya, masih banyak
di antara mereka beranggapan pendidikan itu mahal
sehingga mengabaikan pentingnya pendidikan. Padahal,
pendidikan dapat ditempuh gratis dengan memperoleh
beasiswa. Selain itu, selama menempuh pendidikan, kamu
bisa memulai langkah-langkah yang akan mengantarkanmu
mencapai kesuksesan dan kekayaan. Caranya? Semua
diulas lengkap di dalam buku ini.
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Tips Kuliah di Luar Negeri
Beasiswa Di Bawah Telapak Kaki Ibu
Nikah atau S2
Linking People: Pertalian dan Interaksi Orang Australia dan
Orang Indonesia
Ingin kuliah gratis ke luar negeri? Pernah merasakan
betenya mengurus beasiswa, sampai terkuras energi dan
isi kantungmu? Pernah tertipu sama penyelenggara
beasiswa yang mengaku dari universitas ngetop? Nah,
setelah baca buku ini, insya Allah kamu nggak bakal
kerepotan dan mengalami hal-hal nyebelin seperti itu.
Kamu bakal dapat informasi super komplet untuk
mewujudkan impianmu. [Mizan, Lingkar Pena, Inspirasi,
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Motivasi, Pendidikan, Indonesia]
Bagaimana caranya agar dapat kuliah di luar negeri? Apa
rasanya kuliah di negeri orang? Apa saja tantangan yang
harus siap dihadapi? Liburan ke mana selama di sana?
Menduduki jenjang Sarjana (S1), pertanyaan-pertanyaan
semacam itu sudah terbersit. Keinginan dapat
melanjutkan ke jenjang Pascasarjana (S-2) di tempat
yang jauh berbeda. Sekolah yang memberi banyak
pengalaman baru, lebih menantang, demi karir
mendatang. Begitu juga yang ada di benakku sejak
duduk di bangku Sekolah Dasar. Cita-citaku adalah ingin
merasakan hidup yang berbeda di luar negeri, tapi satu
saat nanti kembali pulang ke kampung halaman yang
tercinta. Sudah terbayang akan berbagai tempat menarik
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yang akan kudatangi, landmark dunia yang akan
kukunjungi, dan tempat liburan menyenangkan yang
akan kunikmati. Sayangnya, banyak tantangan yang
belum kuketahui. Kesulitan yang mungkin akan
menggagalkan semua mimpi. Ada kesulitan finansial,
kesedihan berpisah dari sanak saudara, gangguan
kesehatan mental, tantangan membawa keluarga, dan
banyak masalah-masalah lainnya yang bukan hanya
menimbulkan kesedihan, tapi juga menggembleng
ketahanan dan kualitas diri. Ditengah kemelut hidup
menjalani program pendidikan Ph.D., tulisan ini aku
mulai, semoga berguna untuk adik-adikku, penerus
generasi pejuang untuk Indonesia yang lebih baik. Juga
untuk diriku, karena aku yakin, menulis itu terapi.
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Masa kuliah merupakan masa sibuk karena hari-harimu
dipenuhi tugas-tugas yang sepertinya tidak pernah habis.
Di samping itu, kamu juga harus rajin belajar agar
prestasi cemerlang. Namun, meski sudah belajar,
prestasimu masih begitu-begitu saja? Bagaimana pun
kondisi prestasi kamu saat ini, jangan berkecil hati.
Sebab, kamu pasti bisa meningkatkannya dengan belajar
lebih giat lagi, serta mempraktikkan serangkaian tips dan
trik yang ada dalam buku ini. Buku ini merupakan
pedoman yang tepat bagi kamu yang mendambakan
untuk menjadi mahasiswa berprestasi, menjadi favorit
teman-teman kuliah dan dosen, lalu bisa lulus dengan
hasil yang gemilang. Mulai dari cara menjadi selebriti di
kampus, cara belajar yang efektif, cara meraih beasiswa,
Page 14/54

Read PDF Beasiswa Luar Negeri
hingga tips dan trik lulus dengan IPK cum laude,
semuanya dibahas secara tuntas dan jelas dalam buku
ini. Jadi, segera miliki buku ini dan bersiaplah menjadi
selebriti di kampusmu! Selling Points 1. Menjadi Selebriti
Kampus. 2. Tips dan Trik Belajar bagi Mahasiswa. 3.
Gampangnya Meraih Beasiswa. 4. Siap Mendapat IPK
Tinggi dan Cum Luade, dll.
Komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari
kehidupan manusia di mana pun berada. Bahkan dengan
segala atributnya, komunikasi sudahÊ menjadi gaya
hidup (life style). Ilmu komunikasi dan praksis
komunikasi itu sendiri mampu menembus ruang dan
waktu, menyesuaikan dengan batas identitas manusia
dan kemanusiaan dalam berbagai aspek kehidupan
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sosiokultural. Pesatnya kemajuan teknologi komunikasiterutama pada aspek sarana, prasarana, dan bahkan
pada ilmu komunikasi itu sendiri-tampaknya belum
dibarengi dengan pemenuhan buku-buku referensi ilmiah
maupun praktisnya. Untuk menjawab tantangan dan
tuntutan ini, buku Komunikasi: Serba Ada Serba Makna
ini hadir sebagai referensi bermutu bagi kalangan dosen,
bacaan wajib bagi para mahasiswa Ilmu Komunikasi,
Sosial, dan Politik, dan tentu saja praktisi komunikasi,
agar seluruh seluk-beluk epistemologi, ontologi, dan
teknologi komunikasi dapat dipahami secara utuh. ***
Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Mahir Berkomputer
Kuliah Ke Luar Negeri
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Indonesia, Globalisasi, dan Global Village
100++ Beasiswa Luar Negeri Favorit
Cara Tidak Biasa Sukses Berburu Beasiswa dengan
Modal Doa Restu Ibu

What You Think You Become Penulis : AMLANA
NAOKISITA Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-407-109-2 Terbit : Desember 2021
Sinopsis : Kekuatan pikiran akan mengubah mind
set seseorang terhadap dunia. Pikiran tidak bisa
lepas dari kekuatan hati dan semangat juang
untuk mendapatkan cita-cita yang dituju, pahit
dan manisnya kehidupan tergantung bagaimana
kita memaknai. Semakin larut kita akan
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kegagalan semakin dekan juga kita terhadap
kesengsaraan. Kisah-kisah inspiratif dan ide-ide
cemerlang mereka harus membuat kita sadar
bagaimana perjuangan seorang manusia antara
maju kedepan atau mundur lalu binasa. Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
KOMPILASI KISAH PARA PEJUANG BEASISWA
LPDP merupakan karya emas hasil kolaborasi
para penerima beasiswa LPDP alumni Universitas
Negeri Semarang dari berbagai angkatan.
Beragam kisah para pejuang beasiswa
dihadirkan untuk memberikan inspirasi dan
rujukan bagi calon penerima beasiswa LPDP.
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Berbagai latar belakang dan pengalaman yang
berbeda dari para awardee (penerima beasiswa)
akan memperkaya khasanah pengetahuan bagi
para pembaca untuk sesegera mungkin
mempersiapkan diri sebelum mendaftar
beasiswa. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) merupakan lembaga yang memiliki
tanggung jawab langsung kepada Menteri
Keuangan dengan berpedoman pada kebijakan
Dewan Penyantun yang terdiri dari Menteri
Keuangan, Menteri Ristek-Dikti, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri
Agama. Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP
Page 19/54

Read PDF Beasiswa Luar Negeri
adalah beasiswa favorit bagi para calon Magister
dan Doktoral yang akan melanjutkan studi baik
dalam negeri maupun luar negeri. Selain
pembiayaan studi lanjut, LPDP juga memberikan
pelayanan pembiayaan pendanaan penelitian
tesis dan disertasi. Pendaftaran beasiswa ini
dibuka setiap tahun. Akan tetapi, seleksi yang
ketat menjadikan tidak sedikit yang gagal akibat
kurang persiapan. Agar berhasil memperoleh
beasiswa tersebut, para calon pendaftar perlu
mempelajari bagaimana kisah para penerima
beasiswa LPDP. Buku ini mengungkap tentang
latar belakang dan pengalaman awardee baik
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yang kuliah dalam negeri maupun luar negeri.
Buku ini juga berusaha membagikan pengalamanpengalaman selama mengikuti seleksi maupun
menempuh studi. Buku yang Anda pegang saat
ini merupakan kumpulan kisah dari 38 awardee
LPDP alumni Universitas Negeri Semarang yang
berhasil lolos melanjutkan studi magister dan
doktoral di dalam maupun di luar negeri.
Buku digital berjudul Kelola Hobi Agar Jadi
Sumber Money merupakan tulisan yang berisi
kumpulan tips dan trik bagi remaja yang dapat
memberikan tambahan informasi, pengetahuan
dan pencerahan bagi pembaca. Lebih jelasnya,
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silahkan disimak dalam buku ini. Selamat
membaca!
Siapa yang pernah menyaksikan kemegahan
dunia dan bangsa-bangsanya, namun jika tidak
melihat Mesir serta penduduknya, maka ia belum
melihat dunia dan seisinya. Shalahuddin AsShafadi (Sejarawan Muslim) Mesir, sebuah negeri
yang memiliki sejarah panjang dan sangat tua
dalam sejarah Manusia, cerita keindahannya
seolah abadi tak lekang oleh masa, sampai
sekarang pun Mesir masih membuat dunia
terpesona. Negeri ini menjadi tempat munculnya
perabadan besar pertama bagi umat Manusia
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dan mendapatkan gelar sebagai Induk
Peradaban Dunia (Ummu Ad-Dunia) yang telah
memperkenalkan manusia dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan peradaban.-- Mesir, satusatunya negeri yang disebutkan Allah di dalam Al
Qur'an berulang kali. Di atasnya berdiri kokoh Al
Azhar yang menjadi kiblat ilmu dan para ulama.
Majelis keimuannya tak pernah sepi, seolah
mengundang pemuda dari seluruh negeri. My
Egypedia, buku yang berisi catatan menarik
tentang negeri Piramida dan mengupas berbagai
hal unik dalam kehidupan masyarakatnya yang
begitu berbeda dengan bangsa kita. Informasi
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yang ada di My Egypedia ini dikemas secara
praktis, sehingga memudahkan Anda memahami
infomasi secara lengkap dan terpercaya.
Super Star Student
YAKIN MAU KULIAH DI LUAR NEGERI?
My Egypedia (Catatan Seputar Mesir dan
Keunikannya)
Stiletto Book
Kuliah Gratis Ke Luar Negeri, Mau? #1
Buku ini mendiskusikan fenomena yang jarang
menjadi perhatian ilmuwan sosial-kemanusiaan
Indonesia, walaupun kenyataannya ada di depan
mata kita, yaitu globalisasi dan global
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village. Globalisasi merupakan fenomena yang
melanda semua negara dan bangsa di seluruh
dunia, di mana pun posisinya dalam peta bumi,
tak terkecuali Indonesia. Ini merupakan
implikasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) yang bersifat kumulatif
sepanjang masa. Capaian-capaian iptek
memungkinkan gerak manusia menjadi lebih
leluasa baik fisik maupun mentalnya. Gerak
fisik bisa saja terbatas jangkauannya, tetapi
interaksi manusia melalui capaian prestasi
iptek hampir tak terbatas. Berkat kemajuan
teknologi transportasi, mobilitas fisik
memungkinkan capaian jarak sangat jauh, dan
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kemajuan tekonologi komunikasi memungkinkan
komunikasi dapat dilakukan antarmanusia di
seluruh dunia dengan jangkauan lebih luas dan
lebih cepat. Buku yang ditulis oleh 23
ilmuwan sosial-humaniora Indonesia ini
digagas oleh LIPI, melibatkan akademisi dari
10 universitas negeri dan swasta dari
Sumatera sampai Papua. Membaca buku ini
terasa sekali bahwa minat ilmuwan Indonesia
dalam mengkaji globalisasi dan global village
cukup beragam, mulai dari refleksi teori,
beragam pengalaman masyarakat Indonesia
menghadapi dan merespons globalisasi, sampai
pada kesiapan masyarakat Indonesia dalam
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menghadapi globalisasi.
Salah satu permasalahan anak remaja yang mau
lulus SMA adalah bingung memilih jurusan
kuliah, punya keinginan buat kuliah ke luar
negeri tapi bingung caranya, masalah
perizinan orang tua, dsb. Di buku ini aku
membagikan tips untuk menghadapi permasalahan
itu berdasarkan pengalaman pribadiku dan
orang orang di sekitarku. Di buku ini juga
aku akan membimbing kalian step by step dari
mempersiapkan niat, mendaftar universitas
atau beasiswa sampai tips ketika pertama kali
datang ke negara impian. Semoga kalian bisa
terbantu....
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Tidak sedikit orang yang mencari beasiswa
dalam melanjutkan pendidikan. Namun, tidak
banyak yang berhasil mendapatkannya, apalagi
beasiswa ke luar negeri. Meski telah memenuhi
berbagai kriteria yang disyaratkan, ada saja
yang membuat mereka gagal meraih beasiswa.
Buku Sukses Raih Beasiswa Dalam dan Luar
Negeri ini berisi informasi yang dibutuhkan
bagi para pencari beasiswa, termasuk jenis
beasiswa yang ditawarkan, syarat-syarat yang
harus dipenuhi, dan pemilihan program studi
yang sesuai. Selain itu, buku ini juga
menyajikan tips dan trik kuliah dengan
beasiswa, baik di dalam maupun luar negeri.
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Uraian yang jelas, mudah dipahami,
danberdasarkan pengalaman pribadi penulis
sebagai peraih beasiswa LPDP (Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan) menginspirasi
pembaca agar dapat mengikuti jejak mereka.
"""Kuliah di luar negeri merupakan dambaan
banyak orang Indonesia yang haus ilmu,
terutama untuk jenjang master dan doktor,
walaupun kini semakin banyak anak muda
Indonesia yang menempuh pendidikan sarjana di
luar negeri, terutama di Singapura, Malaysia,
atau Australia. Buku ini memaparkan bagaimana
seluk-beluk: - mendapatkan beasiswa - trik
mengerjakan TOEFL dan IELTS - siasat belajar
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dan berdisiplin diri selama kuliah - cara
mendapatkan uang saku tambahan tanpa
melanggar hukum dan banyak hal yang tampaknya
sepele namun sebenarnya penting untuk
persiapan tinggal di negara asing. Buku ini
sangat bermanfaat bagi siapa pun yang
berencana kuliah di luar Indonesia, termasuk
yang sudah menjalani persiapan kuliah di luar
negeri agar sukses mencapai nilai terbaik."""
Kiat-Kiat Berburu dan Tembus Beasiswa
Pendidikan di Luar Negeri
Cuuus!!! Ke Luar Negeri Gratis Cuma Modal
Hobi
Studi di Tiga Benua: Kisah-kisah Inspiratif
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Kuliah di Luar Negeri
Perantau Ilmu Timur Tengah-Afrika
LPDP: Lembaran Pelajar Dana Pribadi
Sholahuddin Al-Fatih, dkk
Menempuh pendidikan di luar negeri menjadi impian generasi
muda masa kini. Bayangan bisa tinggal di lingkungan baru,
merasakan berbagai musim, bertemu teman-teman
mancanegara, dan jalan-jalan ke belahan dunia nun jauh dari
Indonesia. Tentunya akan menjadi eksplorasi yang berharga
dan menyenangkan. Tunggu… tinggal jauh dari orangtua,
sahabat, dan kampung halaman. It’s not always sunshine
and roses. Kuliah di luar negeri butuh perjuangan.
Perjuangan meraih beasiswa, meyakinkan keluarga,
melawan anggapan miring, hingga perjuangan bertahan
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hidup. Tidak mudah untuk mendapat nilai yang bagus dan
lulus di semua mata kuliah. Tidak mudah untuk beradaptasi
dengan iklim yang ekstrem. Juga bukan hal mudah untuk
berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda. Buku ini
menyajikan 20 kisah inspiratif terpilih dari para mahasiswa
Indonesia dalam meraih dan menjalani pendidikan di luar
negeri. Selain ceritanya yang menarik, pembaca juga bisa
memetik cara, solusi, dan meluaskan pandangan dari
eksplorasi para perantau ilmu.
Just Common People PENULIS: Okrizput Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-281-637-4 Terbit : Agustus 2020
www.guepedia.com Sinopsis: “Just Common People” adalah
novel pertama dari penulis pemula Okky Rizky Saputra.
Novel ini bercerita tentang kehidupan seorang Common
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People dari kecil sampai sukses. Kehidupan yang penuh likaliku dan rintangan harus dihadapi oleh sang Common People.
Tetapi, dia sangat tabah dan sabar untuk menghadapi
sebuah rintangan kehidupan tersebut. Selain menceritakan
tentang rintangan kehidupan yang dialami oleh Common
People. Novel ini menceritakan tentang usaha dan jejak
pendidikan dari sang Common People. Common People yang
diperankan oleh Kamalludin Yusuf Fairus yang biasa
dipanggil Kamal. Dia merupakan anak yang sangat pandai
dan mempunyai budi pekerti yang sangat baik. Kamal sangat
senang dengan pelajaran matematika karena banyak sekali
prestasi yang dia raih. Kamal tidak pernah sombong ketika
mendapat prestasi. Kamal lahir di keluarga yang sederhana
dengan 3 bersaudara. Hasannudin merupakan ayah Kamal
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yang berusaha mencari nafkah untuk keluarganya. Zaenab
adalah ibu Kamal yang telah mempertaruhkan nyawanya
untuk melahirkan sang Common People. Hasan, Dado, dan
Tyo merupakan teman dekat Kamal yang selalu mendukung
dan melindungi Kamal. Tiap mozaik di novel ini memberikan
imajinasi dan daya tarik yang sangat kuat. Sehingga para
pembaca seolah mengerti dan memahami isi dari novel
tersebut. Novel ini menyajikan beribu makna di setiap mozaik
yang bisa digunakan untuk tuntutan kehidupan. Karya ini
dapat dijadikan inspirasi bagi para pembaca untuk
menggapai kesuksesan. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping
& reading Enjoy your day, guys
Timur Tengah dan Afrika sering kali dilihat sebagai wilayah
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dengan kondisi politik yang gonjang-ganjing dan tidak aman.
Namun di lain sisi, negara-negara di wilayah ini menjadi
destinasi utama untuk pendidikan agama. Berbagai disiplin
ilmu pun lahir di sana. Setiap tahun, para santri dan pelajar
berusaha untuk masuk ke salah satu universitas di sana.
Kisah-kisah mereka menjadi unik karena tidak hanya
perbedaan cara belajar yang dilalui, tetapi juga kultur yang
sepintas terlihat lebih keras. Akan tetapi, selalu ada kisah
menggugah di balik sebuah perjalanan, dan para perantau
ilmu ini membaginya kepada kita.
Komunikasi Serba Ada Serba Makna
Himpunan lembaga beasiswa dalam & luar negeri
Untukmu Wahai Pejuang Ilmu
Sukses Raih Beasiswa Dalam dan Luar Negri
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Diandra Kreatif

Anda sedang berburu beasiswa? Buku ini
hadir untuk memberi informasi seputar
lebih dari 100 program beasiswa favorit
yang tersedia di berbagai negara,
bagaimana cara mendapatkannya, dan syarat
apa saja yang harus dipenuhi. Perbedaan
Scholarship, Fellowship, Grants, dan Jenis
beasiswa lain. Tips penting berburu
Beasiswa ke Luar Negeri Jenis-jenis Surat
Rekomendasi yang perlu Diketahui Beasiswa
Luar Negeri dari Pemerintah/ Instansi/
Yayasan/ Perusahaan yang Ada di Indonesia
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Ingin kuliah, tetapi tidak enak membebani
orang tua karena harus membayar mahal
puluhan sampai ratusan juta. Mungkin
itulah yang selalu muncul di benak para
calon mahasiswa ketika hendak kuliah,
terlebih bagi yang berasal dari keluarga
kurang mampu. Ya, biaya yang harus
dikeluarkan untuk studi yang lebih tinggi
memang tidak murah. Namun, semua itu dapat
diatasi dengan berburu beasiswa. Sebab,
ada banyak sekali beasiswa pendidikan yang
tersedia, baik di dalam maupun luar
negeri, asalkan Anda mau berusaha keras
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mendapatkannya. Keyakinan pada diri
sendiri merupakan modal utama jika ingin
sukses berburu beasiswa. Banyak sekali
para pemburu beasiswa yang excellent
secara akademik, tetapi gagal dalam
pemburuan beasiswa. Mereka kalah oleh
pemburu beasiswa yang prestasi akademiknya
pas-pasan, tetapi mempunyai keyakinan kuat
dan ketekunan. Nah, buku ini hadir untuk
membantu Anda dalam berburu beasiswa, baik
di dalam maupun di luar negeri. Di
dalamnya menjelaskan mengenai apa saja
yang menjadi daya pikat beasiswa, laranganPage 38/54
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larangan beasiswa, bekal dalam berburu
beasiswa, tempat-tempat berburu beasiswa,
dan masih banyak lagi. Semuanya akan
dibahas secara tuntas dengan bahasa yang
lugas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera
persiapkan diri Anda untuk berburu
beasiswa. Jangan berhenti sebelum
berhasil!
All About Stories of Life Penulis :
Hamasah Fanin Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-283-720-1 Terbit : Oktober 2020
www.guepedia.com Sinopsis : Kehidupan
selalu punya banyak sisi dan pemahaman.
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Berjuta kisah berbeda siap menjadi
pelengkap dalam bingkai perjuangan setiap
insan. Seperti apa manusia dalam memaknai
kehidupan? Bagaimana ia melalui setiap
pahit manisnya kehidupan? Seberapa ia
mampu bertarung dalam kemelut semesta?
Banyak hal yang bisa kita ambil dalam
setiap perjuangan ini. Jangan pernah
sekalipun kita menyerah. Jika kita
menyerah sekarang, bagaimana bisa akan
mendapatkan kebahagiaan di masa mendatang?
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
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Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Saat mendengar kata-kata ‘kuliah di luar
negeri’, apa yang terlintas di benakmu?
Ternyata banyak realitas yang tidak sesuai
ekspektasi dan drama yang tak banyak orang
tahu. Buku ini akan membuka sudut pandang
baru tentang studi di luar negeri, tentang
bagaimana perjuangan untuk mendapatkan
beasiswa, tentang banyak drama di
baliknya, dan tentang fakta bahwa studi di
luar negeri it, terbuka untuk siapa saja.
Selain itu, buku ini juga memberikan
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fondasi bagi para pengejar mimpi untuk
lebih siap dalam menjalani proses, untuk
menjawab semua keraguan yang sering
dirasakan, menjadi hal yang mungkin. Buku
ini juga berisi tentang bagaimana kita
merawat mimpi dan optimisme dalam
menghadapi setiap tantangan dan belajar
dari segala lini kehidupan. Ditambah
cerita luar biasa dari 4 orang
kontributor; Luthfi Awan yang keluar dari
keterbatasan fisiknya hingga menjadi
outstanding student of the world, serta
cerita inspiratif petualangan Awanda
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Ristiani, Lala Silviana, dan Nabila
Karamina Dhima dalam mengarungi negeri
sakura dan menaklukan negeri di benua
Eropa.
Kelola Hobi Agar Jadi Money: Kumpulan Tips
dan Trik untuk Remaja
Kompilasi kisah para pejuang beasiswa LPDP
: kumpulan kisah para pejuang beasiswa
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
mahasiswa Universitas Negeri Semarang
BAHASA INDONESIA : - Kelas XI
Explore: 20 Kisah Perantau Ilmu
Student Exercise Series : Aplikasi
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Internet Google

Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi merupakan salah satu jalan untuk
mewujudkan cita-cita, karier, dan kehidupan yang
lebih baik. Jadi jangan menyerah begitu saja. Saat
ini melanjutkan pendidikan S1 bahkan hingga
jenjang S3 sudah bukan merupakan hal yang sulit
untuk diraih. Siapa pun memiliki peluang besar
untuk melanjutkan pendidikan bahkan hingga ke
jenjang S3. Pendidikan sudah seharusnya
didapatkan oleh semua orang, bukan semata-mata
karena pendidikan akan menaikkan taraf hidup
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dalam segi ekonomi maupun status sosial, namun
sebenarnya lebih dari itu. Melalui pendidikan maka
seseorang dapat belajar mengenai ilmu
pengetahuan, etika, estetika, mengembangkan
kreativitas dan bakat yang secara alami dimilikinya,
serta mendapatkan berbagai macam skill.
Pendidikan pula yang mengajarkan kita untuk
berpikir kritis sehingga kita dapat menelaah
permasalahan dengan baik. Bagi sebagian orang,
mungkin beasiswa adalah sesuatu yang tak pernah
terpikirkan untuk mendapatkannya. Bisa jadi
karena mereka selama ini dapat membiayai
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pendidikannya sendiri atau karena berpikir
beasiswa hanya untuk murid-murid pintar dan
berprestasi, dan mereka merasa bukanlah murid
pintar maupun berprestasi. Tapi ternyata, tidak
semua murid pintar mendapatkan beasiswa dan
tidak semua penerima beasiswa itu murid yang
lebih pintar daripada murid lainnya. *** Buku
inspiratif persembahan penerbut Huta Publisher
untuk membantu Kamu melanjutkan studi
perkuliahan di luar negeri dengan beasiswa.
Letak yang tidak terlalu jauh dengan Indonesia,
jumlah diaspora yang cukup besar, serta kualitas
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pendidikan yang unggul, membuat Australia
menjadi negara favorit untuk melanjutkan studi.
Dan untuk mewujudkan impian studi tanpa
terbebani biaya, beasiswa jalan keluarnya. Buku ini
memberikan paket lengkap persiapan meraih
beasiswa ke Australia. Mulai dari strategi lolos
seleksi beasiswa dan survive di negara baru dengan
predikat mahasiswa berprestasi, serta berbagai tip
dan trik lainnya. - Program-program beasiswa di
Australia - Kiat-kiat berburu beasiswa - Serba-serbi
administrasi beasiswa ke Australia - Barang wajib
dibawa saat kuliah di Australia - Trik mengatasi
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homesick - Tip menjadi mahasiswa berprestasi di
Australia - Cerita para peraih beasiswa di Australia Dan segala frequently asked question lainnya.
Ditulis oleh peraih beasiswa di Australia, Pratiwi
membagikan pengalaman pribadinya meraih
beasiswa di buku ini. Dia membuktikan, bahwa
beasiswa tidak hanya untuk kalangan tertentu saja,
melainkan bagi setiap orang yang memiliki tekad
dan kesungguhan niat.
- Ummurrialah : Gempita Hari Santri dan Pesan
Muhasabah - Ihwan Jamiyah : Gagas Pendirian
BPRS, optimalkan BMTNU Jawa Timur - Resensi :
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Literasi Digital Santri di Era 4.0 - Dirasah Islamiyah :
Penanganan Perilaku Koruptif dan Moral Hazard
dalam Fikih Islam - Mimbar Jum'at : Kemenangan
bangsa Indonesia dimulai dengan pekikan "Allahu
Akbar" yang dikumandangkan Bung Tomo Dan
masih banyak lagi rubrik dengan pembasahan
menarik, mendalam sekaligus memperdalam ilmu.
Mendengar LPDP mungkin teringat dengan
beasiswa. Namun tidak, ini bukan buku tentang
perjuangan mendapatkan beasiswa. Karena kuliah
ke luar negeri tanpa beasiswa bukan hal
menakutkan! Kisah pertama dalam buku ini
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menyatakannya dengan gamblang. Kita tidak harus
jadi pangeran, anak pengusaha atau pejabat,
maupun miliarder muda yang hartanya tak habishabis. Namun, memang hidup terasa jungkir balik
ketika menjalaninya. Seperti tercermin dalam 12
kisah dari para mahasiswa di 12 negara berbeda ini.
Semua disampaikan secara jujur dan terkadang
sedikit satir. Namun ada juga yang mendalam
hingga membuat bertanya-tanya tentang hidup.
Nuansa kisah dalam buku ini akan membuat
pembaca tersenyum, tergugah, dan tergerak untuk
mengupayakan nasibnya sendiri. Jika nekat ingin
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kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa, setidaknya
buku ini dapat memberi petunjuk bagaimana
menjalaninya.
Inilah 10 Jurusan Kuliah yang Bikin Lulusannya
Kaya Raya
cara mudah mendapatkan beasiswa
Saatnya Berburu Beasiswa!
All About Stories of Life
lengkap alamat, fakultas & jurusan perguruan
tinggi se-Indonesia
HUBUNGAN bilateral Australia-Indonesia
beberapa kali menghadapi ketegangan yang
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mengkhawatirkan akibat serangkaian insiden
tingkat tinggi terkait pengawasan perbatasan,
spionase, dan pembatasan perdagangan.
Ketegangan tersebut bertolak belakang
dengan berbagai pernyataan kedua negara
untuk membangun kemitraan bertetangga
yang kokoh. Linking People menyajikan
tulisan para pakar dari berbagai disiplin ilmu,
membahas keragaman dan contoh-contoh
hubungan antarwarga di antara kedua
negara. Mereka menelisik di balik berita
utama dan sumber sengketa guna lebih
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memahami berbagai interaksi yang terjadi.
Penelisikan itu termasuk penelitian di bidang
bahasa, pendidikan, mobilitas antarnegara,
jaringan kejahatan, perkawinan antarbangsa,
diaspora, serta kerja sama dalam seni,
perdagangan, dan hukum. Bagaimana
gerangan jaringan antar-warga IndonesiaAustralia itu memainkan peran penting, dan
bagaimana jaringan itu berubah dari waktu
ke waktu? Sebagaimana Indonesia tengah
menjalankan modernisasi dengan cepat,
jaringan itu pun dapat diasumsikan memiliki
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dinamika dan interpretasi baru. Buku ini
menyoroti hubungan antara orang Indonesia
dan orang Australia di luar hubungan
bilateral formal, yang berkontribusi dalam
pembentukan hubungan bilateral lebih stabil,
kokoh, dan seimbang.
What You Think You Become
Nubar - Toga Untuk Negeri (Sumatera #20)
Dilema Seorang Pemburu Beasiswa
Kuliah Gratis ke Luar Negeri, Mau? #2
Lolos Beasiswa Unggulan ke Australia
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