
Biaya Hidup di Spanyol (Madrid)

By raizamn - Posted on 24 April 2010

(Perkiraan) biaya hidup di Madrid, Spanyol, periode 2008-2009:

Asrama: € 300 - 450 (mungkin belum termasuk biaya internet/gas/listrik ~ € 30)
Biaya "jaminan" untuk asrama: dari separuh sampai sama dengan biaya satu bulan sewa
Abono transportes/Kartu langganan Metro (1 bulan, valid untuk metro/subway, bis, kereta inter-
regional/Cercanias di Madrid): € 43 - 48 (bergantung wilayah: 
http://www.metromadrid.es/01_billetes_abonos.asp#nueve )
Bisa juga menggunakan karcis 10x perjalanan (Metro/subway, bis): € 6.45
Self catering per bulan: € 150-300
Makan di kantin: € 3 - 6 sekali makan (untuk UPM ada kupon gratis hingga 40x makan)

Situs terkait:
http://www.metromadrid.es/
http://www.renfe.es/

Biaya Hidup di Spanyol (Sevilla)

By raizamn - Posted on 18 June 2010

Berikut informasi biaya hidup di Sevilla (Seville), Spanyol, periode 2010. Sumber: Andi Pramono, 
awardee European Master of Diagnosis and Repair of Buildings (EMDiReB) tahun 2009. Gracias, 
Andi!

Biaya Makan

Makan dengan menu roti dan ikan laut rata2 4€ per hari X 30 = 120€. Makan di luar rata2 10 euro per 
minggu . Total 160 € per bulan.

Biaya Akomodasi

Sewa apartement (3 kamar) 600 € dibagi 2 (karena dihuni 2 orang) = 300 €. Listrik dan gas +/- 40 € : 2 
= 20 €. Internet 60/2 = 30 euro. Total 350 € per bulan.

Biaya Transportasi

Bus untuk usia dibawah 28 = 15 € per bulan. Kalo tiket bus langganan 30 hari (usia di atas 28) = 30 € 
per bulan. Metro dalam keadaan darurat (kalau terlambat bangun): 10 € per bulan. Total 25€ per bulan.

http://indoem.info/users/raizamn
http://indoem.info/users/raizamn
http://www.renfe.es/
http://www.metromadrid.es/
http://www.metromadrid.es/01_billetes_abonos.asp#nueve


Biaya Komunikasi

Telepon voip untuk telp ke indonesia : sekitar 20€-30€ per bulan. Isi ulang hape : 10€ per bulan. Total 
40 € per bulan.

Informasi tambahan

Biaya hidup di awal datang sangat menguras karena untuk membeli perlengkapan rumah tangga. 
Walaupun rumah sudah dilengkapi dengan mebel dan perkakas lain, ada saja yang ingin kita beli. 
Perkiraan bisa memakan biaya 100 €.
Pembelian pakaian dan sepatu juga perlu diperhitungkan. Baju atau kaos mencapai 10-15€ per potong.
Pengalaman pribadi, buku beli di amazon mencapai 100€.

Biaya Hidup di Spanyol (Bilbao)

By raizamn - Posted on 06 June 2010

Berikut biaya hidup untuk pelajar di Bilbao, Spanyol, periode 2008. Sumber: Morita Sari Subroto, 
awardee EMSRHS (European Master of Sustainable Regional Health Systems tahun 2008. Terima 
kasih, Rita!

• Biaya makan: masak sendiri 200€/bulan 
• Biaya akomodasi termasuk utilities : 350 €/bulan 
• Biaya transportasi: Metro, 50€/bulan 
• Biaya lain-lain (jalan-jalan, oleh-oleh, buku): 100€/bulan 

http://indoem.info/users/raizamn
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