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44 MAHASISWA INDONESIA MEMPEROLEH BEASISWA ERASMUS MUNDUS 
UNTUK STUDI DI EROPA 

 
Sebanyak 44 mahasiswa/i Indonesia memperoleh beasiswa Erasmus Mundus dari Uni Eropa untuk 
menempuh pendidikan S-2 dan S-3 di Eropa mulai tahun ajaran 2010. Ke-44 penerima beasiswa dari 
Indonesia ini merupakan bagian dari 2700 penerima beasiswa S-2 dan 130 kandidat S-3 yang telah lulus 
seleksi  diantara peserta dari berbagai penjuru dunia guna mengikuti program beasiswa Erasmus Mundus. 
Berdasarkan jumlah penerima beasiswa Erasmus Mundus, Indonesia menempati urutan teratas untuk 
kawasan Asia Tenggara dan urutan ke-11 dari 105 negara. 
 
Program beasiswa Erasmus Mundus didanai oleh Uni Eropa dan bertujuan untuk mendorong  dan memberi 
peluang bagi para sarjana untuk menempuh pendidikan dan melaksanakan penelitian di sekurang-kurangnya 
dua universitas yang berlokasi di negara Eropa yang berbeda.     
 
Saat ini tersedia 124 program studi Erasmus Mundus tingkat magister dan 22 untuk tingkat doktoral yang 
dapat dipilih, termasuk bidang-bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, bisnis, ekonomi 
dan hukum. Sejak dimulainya program ini pada tahun 2004, sebanyak 264 mahasiswa/i dan dosen asal 
Indonesia telah memperoleh beasiswa Erasmus Mundus.  
 
Dalam acara pelepasan yang berlangsung pada tanggal 24 Juli 2010 di Jakarta, Bapak Jan-Willem Blankert, 
Wakil Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, mengucapkan selamat kepada para penerima beasiswa 
atas keberhasilan mereka melewati proses seleksi di tingkat internasional. "Beasiswa Erasmus Mundus 
memberi kesempatan bagi para mahasiswa untuk membentuk masa depan yang lebih baik dan merupakan 
pengalaman seumur hidup untuk dapat mengenal berbagai budaya dan bahasa Eropa, serta sistem pendidikan 
tinggi dari universitas-universitas terkemuka di Eropa," kata Blankert. 
 
"Beasiswa Erasmus Mundus juga merupakan wadah pertukaran pandangan dan dialog antara individu 
maupun kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Oleh karenanya, Erasmus 
Mundus memainkan peranan penting dalam meningkatkan keterbukaan dan upaya untuk saling memahami," 
kata Blankert. 
 
Blankert juga mengatakan dukungan Uni Eropa untuk pendidikan tinggi merupakan tambahan dari 
dukungan yang diberikan untuk pendidikan dasar di Indonesia. Pada bulan Mei 2010, Uni Eropa telah 
mengumumkan pemberian hibah sebesar 200 juta euro (Rp 2,4 triliun) untuk sektor pendidikan di Indonesia. 
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Catatan redaksi: 
 
Pendaftaran program S-2 Erasmus Mundus untuk tahun ajaran 2011/2012 akan dibuka sekitar bulan Oktober 
2010. Untuk informasi selengkapnya mengenai program beasiswa Erasmus Mundus, silakan akses: 
http://www.delidn.ec.europa.eu/en/special/erasmusmundus.htm  
 
Atau langsung akses: 
 
Beasiswa S-2 Erasmus Mundus: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_e
n.php 
 
Beasiswa S-3 Erasmus Mundus: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_
en.php 
 
 
Nama program beasiswa Erasmus Mundus diambil dari nama akademisi Desiderius Erasmus Rotterdamus 
(1465-1536) yang bekerja dan belajar di pusat-pusat kota pendidikan terkemuka pada masanya, termasuk Paris, 
Leuven dan Cambridge. Seperti halnya Desiderius Erasmus, program Erasmus juga memberikan prioritas pada 
program pertukaran/ mobilitas dan peningkatan prospek karir melalui belajar.  Kata "Mundus" diambil dari 
bahasa Latin yang artinya "Dunia" yang mencerminkan cakupan program Erasmus ke seluruh dunia. 
 
Untuk informasi lebih lanjut: 
Destriani Nugroho, Project Officer, Delegasi Uni Eropa di Jakarta, tel +62 21 2554 6245 
Tioria Silalahi, Press Officer, Delegasi uni Eropa di Jakarta, tel +62 21 2554 6215 
 
 
 


