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SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN INADATA FELLOWSHIP PROGRAM  

UNTUK GURU-GURU INDONESIA  

AMERIKA SERIKAT, 9 – 28 JANUARI 2023 

 

Tentang INADATA Fellowship 

INADATA Irvine, California, akan memberikan beasiswa fellowship kepada 12 guru-guru pilihan 

Indonesia untuk studi dan pelatihan di AS. Fellowship ini bertujuan untuk memperlengkapi guru peserta 

program dengan ide dan praktik terbaik dalam mengajar, khususnya dalam bidang Science, Technology, 

Entrepreneurship, Mathematics, and Reading.  

Program fellowship ini juga menjadi kesempatan bagi para guru untuk pengembangan profesional 

berkelanjutan, memperkaya wawasan global, dan membuka kesempatan networking dunia pendidikan 

internasional.  

Program fellowship akan menanggung semua biaya peserta terkait program selama di AS termasuk uang 

saku sesuai standard INADATA. Pertanyaan dan inquiry informasi tentang Program ini dapat ditujukan 

kepada Elwin Tobing sebagai pencetus Program di elwintobing@gmail.com. 

Pendaftaran ditutup 31 Oktober 2022. Pengumuman hasil pendaftaran 15 November 2022. 

Syarat Umum 

1. Terbuka untuk guru dan tenaga kependidikan WNI Pria/Wanita dengan usia 25-50 tahun. 

2. Latar belakang pendidikan minimal S1 dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif di atas 2,75 pada 

skala 4,00. 

3. Sedang aktif sebagai guru Sekolah Dasar (atau yang setara), guru Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Guru Sekolah Menengah Atas (SMA), atau guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

 

Syarat Kompetensi 

4. Memiliki pengalaman mengajar di jenjang pendidikan formal selama sedikitnya 3 (tiga) tahun. 

5. Memiliki kemampuan komunikasi lisan dan tertulis Bahasa Inggris dengan level kemampuan 

minimal skala 6 dari 10.  

Atau apabila memiliki skor tes standar:  

IELTS Score  iBT TOEFL Score  PBT TOEFL Score  

5.0 bandwith  minimal 45   minimal 450 

6.    Memiliki minimal score 55 dalam tes Uji Kompetensi Guru (nilai plus). 

7.    Belum pernah mendapatkan short-term training program (minimal 3 bulan) di luar negeri (Amerika 

Serikat, Eropa, Australia, Jepang, Korea Selatan, atau negara Asia lainnya). 

8.    Belum pernah mendapatkan pendidikan S2 atau S3 di luar negeri (Amerika Serikat, Eropa, 

Australia, Jepang, Korea Selatan, atau negara Asia lainnya). 
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Syarat Lain-lain 

 

9.    Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba (ditandai dengan surat keterangan sehat dan bebas 

narkoba dari instansi kesehatan resmi). 

10.  Mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah.  

11.  Mendapatkan surat rekomendasi dari pemerintah daerah/kota setempat (kepala dinas atau 

Bupati/Walikota atau pejabat daerah/kota terkait) untuk mengikuti Program. 

12.  Bersedia menandatangani surat pernyataan terlampir yang menyatakan bahwa pendaftar: 

─ Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang 

bertentangan dengan ideologi Pancasila; 

─ Membagikan ilmu serta pengetahuan yang didapat selama program kepada rekan-rekan guru di 

Indonesia dalam berbagai bentuk yang direkomendasikan oleh Program. 

─ Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan INADATA sebagai penyelenggara 

Program untuk mempublikasikan hasil dari Program ke khalayak umum, termasuk kalangan 

guru atau pendidik di daerah masing-masing, khususnya, dan Indonesia, umumnya. 

 

PROSEDUR PENDAFTARAN 

1. Mengisi INADATA TEACHER FELLOWSHIP PROGRAM 2022 APPLICATION FORM (dalam 

bahasa Inggris). Pendaftar diwajibkan menyertakan fotocopy passport atau KTP, foto ukuran 

passport (4x6), dan surat rekomendasi dari kepala sekolah dan pejabat pendidikan di daerah/kota 

setempat. Application form bisa diunduh di www.inadataconsulting.com. 

2. Menanda-tangani Lampiran A dan Lampiran B. 

3. Mengirimkan “Application Form” dan berkas-berkas di atas dalam satu dokumen pdf ke 

elwintobing@gmail.com dengan subjek email: Application for INADATA Teacher Fellowship.  

Pendaftaran ditutup 31 Oktober 2022. 

 

REVIEW!! 

Dokumen-dokumen yang harus dikirim dalam lamaran: 

1. INADATA TEACHER FELLOWSHIP PROGRAM 2022 APPLICATION FORM yang sudah diisi. 

2. Fotocopy passport atau KTP. 

3. Foto berwarna ukuran passport atau 4 x 6. 

4. Lampiran A dan Lampiran B yang sudah ditanda-tangani. 

5. Surat rekomendasi dari (i) kepala sekolah dan (ii) pejabat daerah setempat (kepala dinas pendidikan 

atau Bupati/Walikota). 

Scan semua dokumen di atas lalu digabungkan dalam satu berkas pdf. Setelah itu dikirim ke alamat 

email di atas.  
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LAMPIRAN A. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERLIBAT DALAM AKTIVITAS/TINDAKAN YANG 

MELANGGAR HUKUM, ATAU MENGIKUTI ORGANISASI YANG BERTENTANGAN 

DENGAN IDEOLOGI PANCASILA 

 

Dengan ini, saya yang bernama ___________________________________________ 

yang adalah guru SD/SMP/SMA/SMK (lingkari yang relevan) di sekolah ________________ di daerah 

___________________________ Provinsi __________________________________, menyatakan 

bahwa saya tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi 

yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. 

Seandainya penyataan saya ini ternyata kemudian terbukti tidak benar, maka saya bersedia dicoret 

menjadi calon peserta atau peserta Program Fellowship INADATA. 

 

 

Tanggal  :  __________________________ 

 

Tanda tangan  : ___________________________ 

 

Nama   : ___________________________ 
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LAMPIRAN B. 

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMBAGIKAN ILMU SERTA PENGETAHUAN 

YANG DIDAPAT SELAMA PROGRAM TREE KEPADA REKAN-REKAN GURU DI 

INDONESIA DALAM BERBAGAI BENTUK YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH 

PROGRAM FELLOWSHIP INADATA 

 

Dengan ini, saya yang bernama ___________________________________________ 

yang adalah guru guru SD/SMP/SMA/SMK (lingkari yang relevan) di sekolah ________________ di 

daerah ___________________________ Provinsi __________________________________, 

menyatakan bahwa saya bersedia membagikan ilmu serta pengetahuan yang didapat selama program 

Fellowship INADATA kepada rekan-rekan guru di Indonesia dalam berbagai bentuk umum yang 

direkomendasikan oleh fellowship ini (misalnya, penulisan dan penyebaran laporan ataupun artikel 

dalam berbagai bentuk media), baik secara sendiri maupun melalui kerjasama dengan INADATA. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. 

Seandainya ternyata saya kemudian terbukti tidak bersedia, maka saya diwajibkan membayar 

penggantian seluruh biaya Program Fellowship INADATA ini. 

 

 

Tanggal  :  __________________________ 

 

Tanda tangan  : ___________________________ 

 

Nama   : ___________________________ 
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LAMPIRAN C. 

SURAT REKOMENDASI DARI PEMERINTAH DAERAH UNTUK 

MENGIKUTI PROGRAM INADATA TEACHER FELLOWSHIP 

AMERIKA SERIKAT, 9 – 28 JANUARI 2023 

 

NAMA LENGKAP PELAMAR : 

BIDANG YANG DIAJAR  : 

SEKOLAH    :  

ALAMAT SEKOLAH   : 

 

Pertanyaan untuk di isi dalam surat rekomendasi: 

1. Mengapa guru yang melamar didukung untuk mengikuti program ini? 

 

 

 

 

 

 

2. Apa yang diharapkan daerah daripada guru yang direkomendasikan untuk memajukan pendidikan 

di daerah? 

 

 

 

3. Apakah dan bagaimana pemerintah daerah mendukung guru yang mengikuti Program INADATA 

teacher fellowship ini untuk membantu mengembangkan pendidikan di daerah sesudah yang 

bersangkutan selesai ambil program di AS? 

 

 

 

 

 

 

4. Apakah daerah dapat mendukung pembiayaan perjalanan pulang pergi dari Indonesia ke Amerika 

Serikat untuk mengikuti Program INADATA teacher fellowship ini? (Catatan: Persyaratan penting). 


