
Program Erasmus Mundus: Fusion Nuclear and Engineering Physics 

Program Erasmus Mundus Fusion Nuclear and Engineering Physics atau disingkat EM Fusion EP 
adalah  salah  satu  program  pendidikan  magister  dari  80  program  beasiswa  yang  didanai  oleh 
European Commission (EC) dan ditujukkan kepada para mahasiswa dari negara ketiga. EM Fusion 
EP  diluncurkan  pada  tahun  2006  dengan   Universiteit  Gent  –  Belgia  sebagai  universitas 
koordinator.  Mitra  universitas  untuk  program  ini  tersebar  di  empat  negara;  Spanyol,  Prancis, 
Jerman,  dan  Swedia.  Program  yang  membidik  pengajaran  sains  dan  teknologi  energi  fusi  ini 
terkonsentrasi di tiga bidang spesialisasi; fisika plasma, fisika komputasi, dan instrumentasi-radiasi. 
Mahasiswa  Fusion  EP diberikan  kesempatan  untuk  belajar  dan  melakukan  riset  di  tiga  negara 
berbeda selama dua tahun;  dua  semester  di  sebuah universitas,  kemudian satu semester  lagi  di 
universitas yang berbeda, dan thesis magister di universitas lain. Selain mitra universitas, beberapa 
institusi penelitian yang tersebar di lima negara tersebut juga tergabung untuk menyokong program 
ini seperti  Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT – 
Spanyol),  Max-Planck-Institut  für  Plasmaphysik  (Jerman),  Commissariat  à  l'Énergie  Atomique 
(CEA – Prancis) dll. Dengan dirotasinya mahasiswa di negara yang berbeda, diharapkan lulusan 
Fusion EP memiliki wawasan keilmuan yang beragam dan komprehensif dari tiap universitas di tiap 
negara yang memang memiliki kompetensi teknik dan sains masing-masing.

Fusion EP di Spanyol

Berbeda  dengan  universitas  lainnya  yang  tergabung  dalam  konsorsium  Fusion  EP,  beberapa 
universitas di Spanyol  dan sebuah institusi penelitian berskala internasional berkolaborasi untuk 
memberikan pendidikan energi fusi. Universidad Complutense (UCM) dan Universidad Carlos III 
(UC3M)  mengkoordinir  program Fusion  EP  selain  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM), 
Universidad Nacional  de Educación a Distancia  (UNED),  dan CIEMAT yang  tergabung dalam 
kolaborasi. Kompetensi tiap universitas memberikan warna tersendiri dalam pengajaran energi fusi, 
seperti UCM yang kuat dengan fisika teoritisnya, UPM dan UC3M dengan ilmu rekayasa material 
dan robotika, atau UNED dengan pendidikan keselamatan dan lingkungan reaktor nuklir. CIEMAT 
sendiri adalah salah satu institusi penelitian yang memiliki kepakaran dalam teknologi energi fusi 
dan  terlibat  langsung  dalam  Megaproyek  ITER  (International  Thermonuclear  Experimental 
Reactor ) di Cadarache Prancis. Oleh karena itu tidak jarang dalam satu hari, mahasiswa harus pergi 
dari  pusat  kota  Madrid,  di  mana  UCM berada,  ke  Leganes  untuk  mengikuti  perkuliahan  yang 
diberikan di UC3M. Ketika pengajar  berasal dari  UPM, maka mahasiswa juga harus datang ke 
kampus UPM untuk menghadiri kuliah. Begitu pula ketika diadakan praktikum oleh para praktisi 
dari  CIEMAT, mahasiswa lagi-lagi  harus  datang ke  laboratorium di  CIEMAT yang  untungnya 
berlokasi di Ciudad Universitaria.

Berbeda dengan program lainnya di Spanyol, Fusion EP adalah salah satu program di Spanyol yang 
diajarkan  total  dalam  bahasa  Inggris.  Umumnya  program  di  Spanyol  diajarkan  dalam  bahasa 



Spanyol yang kadang menjadi kendala tersendiri untuk mahasiswa Indonesia yang pada umumnya 
tiap menguasai bahasa itu. Semua pengajar diwajibkan untuk melaksanakan kuliah dalam bahasa 
Inggris walaupun ada beberapa pengajar yang masih belum siap tetapi pada umumnya, dengan logat 
Spanyol, bahasa Inggris mereka jauh lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan bahasa Inggris 
logat  Prancis.  Untuk  memudahkan  mahasiswa  Fusion  EP  berkomunikasi  dan  bergaul  dengan 
lingkungan  lokal,  sebuah mata  kuliah  bahasa  dan budaya  dipersiapkan dengan beban 6  ECTS. 
Walaupun program ini terdaftar di UCM dan UC3M, tetapi tidak banyak mahasiswa Spanyol yang 
tertarik. Salah satu faktornya adalah karena bahasa pengantar program ini adalah bahasa Inggris. 
Mereka  yang  mengikuti  perkuliahan  di  program  ini  adalah  mahasiswa  Fusion  EP  sendiri, 
mahasiswa Ph.D di CIEMAT yang harus mengambil kredit, atau mahasiswa program Erasmus. Di 
tahun ajaran 2007/2008, terdapat dua mahasiswa Erasmus dari Belgia dan Prancis yang mengambil 
beberapa kuliah Fusion EP.  

Sekilas tentang UCM

UCM adalah salah satu dari beberapa universitas di kota Madrid dan merupakan universitas terbesar 
di Spanyol. Universitas ini didirikan pada tahun 1499 di kota tua Complutum, yang sekarang 
dikenal dengan nama Alcalá de Henares, oleh Cardinal Cisneros dan menjadi salah satu universitas 
di Eropa yang menawarkan berbagai macam kuliah komprehensif, mulai dari humonaria, sains 
rekayasa, sampai ilmu sosial dan politik. Didukung dengan lebih dari 6000 staf pengajar dan 
peneliti, UCM memberikan 78 gelar di 21 fakultas dan 5 sekolah tinggi. Albert Einstein dan Ivan K. 
Schuller adalah beberapa fisikiawan dunia yang dianugerahi Doktor Honoris Causa oleh UCM. 

Fusion EP adalah salah satu program berskala internasional di bawah Facultad de Ciencias Físicas 
UCM dan diajarkan dalam bahasa Inggris. Program Erasmus Mundus lainnya di UCM adalah 
Monabiphot (Molecular Nano- and Bio-photonics for telecommunication and biotechnologies ) 
yang mulai dibuka untuk tahun ajaran 2008/2009. 

Hidup di Madrid

Beban kuliah 30 ECTS (European Credit Transfer System) berarti 15 jam perminggu di Spanyol. 
Banyak waktu yang bisa dipergunakan untuk mengisi waktu luang di Madrid, seperti mengujungi 
museum, taman, pusat perbelanjaan, atau bahkan wisata kuliner di polosok kota. Beberapa bioskop 
menayangkan film dengan versi asli seperti di  Princesa sementara kebanyakan bioskop menyadur 
film-film Hollywood dengan bahasa Spanyol.  Kalender pendidikan Spanyol memiliki banyak hari 
libur nasional dan lokal (dikenal dengan  Festividad de los patronos de los distintis centros). Jika 
hari libur jatuh pada hari Jum'at, kesempatan liburan ke luar Madrid bisa dilaksanakan dengan bis, 
kereta,  atau  pesawat.  Beberapa  maskapai  penerbangan  menawarkan  tiket  dengan  harga  murah 
seperti  Easyjet,  Ryanair,  atau  Germanwings.  Lokasi  Madrid  sebagai  kota  utama  memberikan 
keuntungan  sendiri  untuk  mereka  yang  akan  berwisata  ke  pelosok  Eropa  karena  banyak 
penerbangan, baik low cost carrier maupun biasa, yang menawarkan rute penerbangan.



Alternatif lain untuk tinggal di Madrid, selain flat, adalah asrama mahasiswa yang dikenal dengan 
Colegio  Mayor.  UCM  memiliki  beberapa  Colegio  Mayor,  seperti  Colegio  Mayor  Antonia  de  
Nebrija dan Colegio Mayor Terese de Jesús, yang berlokasi di sekitar Ciudad Universitaria. Asrama 
untuk  putri  dan  putra  dibedakan  tetapi  terdapat  sebuah  ruang  makan  bersama  di  mana  semua 
penghuni  bisa  bertemu.  Selain  itu,  berbagai  macam  fasilitas  olahraga  seperti  lapangan  bola, 
lapangan basket, sampai tempat fitness disediakan di dalam lingkungan asrama. Penghuni juga tidak 
harus bingung dengan koneksi internet, karena sudah disediakan langsung dengan backbone UCM 
yang memiliki  kecepatan koneksi  sampai 5 Mbps. IP address yang diberikan adalah IP address 
UCM sehingga di beberapa situs jurnal sains dan teknologi seperti IEEE, pengakses tidak perlu 
memiliki keanggotaan karena sudah otomatis teridentifikasi sebagai UCM. Beberapa kegiatan juga 
diorganisir  oleh  Colegio seperti  mengujungi  museum  atau  jalan-jalan  ke  pelosok  kota  dengan 
sepeda. Kegiatan mirip ospek juga dilakukan di  Colegio yang dikenal dengan  novatadas,  tetapi 
tidak sampai menyerempet ke perbuatan di luar norma, sekedar wajib mengingat nama senior atau 
kewajiban untuk menunggu senior mereka setiap kali memasuki ruang makan. Mereka yang wajib 
melakukan ritual ini adalah mereka yang baru masuk ke  Colegio dan rata-rata adalah mahasiswa 
tahun pertama. Penghuni asing tidak harus berpartisipasi dalam kegiatan ini apalagi kalau hanya 
tinggal  beberapa  bulan.  Sarapan,  santap  siang,  dan  santap  malam  sudah  termasuk  dalam uang 
bulanan.  Mereka  yang  suka  dengan  kuliner  Spanyol  bisa  menemukan  berbagai  macam  variasi 
makanan  di  sini,  mulai  dari  Paella  sampai  Churras  disediakan  di  hari-hari  tertentu.  Kamar 
dibersihkan  seminggu  dua  kali  dan  juga  terdapat  fasilitas  gratis  mencuci  pakaian.  Malangnya, 
asrama  tutup  selama  libur  musim dingin  dan  panas  karena  mayoritas  penghuni  asrama adalah 
mahasiswa Spanyol.  Setiap akhir  pekan, penghuni asrama seringkali  mengadakan  party dan tak 
jarang  berlangsung  sampai  dini  hari  sehingga  terkadang  terjadi  sedikit  keributan  yang  bisa 
membangunkan penghuni asrama di pagi-pagi buta. Bagi mahasiswa yang tidak mau kerepotan, 
Colegio bisa menawarkan  way of living alternatif  dengan mengeluarkan kocek sekitar 740 Euro 
perbulan. 

***
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