
 
 

 

Timeline 
Persiapan Melamar Beasiswa Becas MAEC-AECI untuk Periode Studi 2008/2009 

 
 
 
 
 
 
 
Juni’07    Juli’07    Agust’07    Sept’07    Okt’07    Nov’07    Des’07    Jan’08    Feb’08    Mar’08    April’08    Mei’08    Juni’08    Juli’08    Agust’08    Sept’08    Okt’08 
 
 
 

A B C D E F G H I  
 
 
 
 

J

Keterangan: 
 
A : Periode Memilih Universitas, Kontak dengan Ketua Jurusan/Direktur Program, Mendapatkan “Carta de Pre-Aceptacion” (Pre-admission letter) 
B : Merancang Motivasi Studi, Aplikasi Ilmu setelah selesai studi, Judul Proyek tesis/disertasi, Rencana pengerjaan proyek tesis/disertasi. 
C : Masa pengisian formulir pendaftaran secara online di website MAEC-AECI 
D : Masa persiapan untuk wawancara per telepon dengan staff resmi Kedubes Spanyol di Jakarta 
E : Masa persiapan tes DELE (TOEFL-nya Spanyol) 
F : Pengumuman hasil seleksi Becas MAEC-AECI  (diumumkan per email kepada masing-masing pleamar) 
G : Masa pengurusan dokumen yang disyaratkan untuk diserahkan pada Kedubes Spanyol di Jakarta dan proses pengurusan visa studi 
H : Berangkat ke Spanyol, orientasi tempat tinggal dan pengurusan kartu residensi sebagai pelajar (tarjeta de estudiante) 
I : Mulai studi tahun ajaran 2008/2009 
J : Masa menabung untuk membayar terjemahan dokumen ke dalam bahasa Spanyol, beli tiket pesawat dan beli laptop 
 
 
 
 
 
 

1 



 
 
 

2 

 
Tips dan Strategi Melamar Beasiswa Becas MAEC – AECI 

Berdasarkan Timeline dengan Tujuan Berangkat Studi TA 2008/2009 
 
 
 

 
Tips dan Strategi ini disusun sebagai upaya membantu pihak-pihak yang berminat atau bercita-

cita berangkat studi ke Spanyol memanfaatkan beasiswa Becas MAEC-AECI pada tahun ajaran 

2008/2009. 

 

1. Periode A:  

Pada periode ini merupakan periode untuk mulai mencari dan memilih jurusan dan 

universitas yang diinginkan sebagai tempat studi di Spanyol. Sangat dianjurkan untuk 

memilih universitas negeri, sebab AECI akan lebih memprioritaskan pelamar yang 

memutuskan studi di universitas negeri. Universitas negeri di Spanyol seperti layaknya 

universitas negeri Indonesia, yaitu rata-rata mempunyai kualitas lebih baik akibat subsidi 

dan dukungan pemerintah, serta biaya yang lebih terjangkau. Tidak salah bila memilih 

universitas swasta, namun perlu diperhatikan bahwa AECI mempunyai anggaran terbatas 

untuk universitas swasta yang relatif lebih mahal. Sehingga biasanya apabila biaya untuk 

kuliah di universitas swasta melebihi anggaran yang ditetapkan untuk seorang 

mahasiswa, maka kelebihan tersebut akan ditanggung oleh mahasiswa yang 

bersangkutan. Relatif semua universitas negeri telah mengikat kontrak dengan AECI, 

sehingga semua biaya pendidikan ditanggung oleh AECI.  

Pada tahap ini kontak dengan jurusan yang diminati, yaitu lewat ketua jurusan atau 

direktur program dapat dilakukan per email. Sangat disarankan untuk menggunakan 

bahasa Spanyol. Namun apabila tidak memungkinkan, dapat pula menggunakan bahasa 

Inggris. Model standar surat permohonan ini dapat dilihat pada file “contoh solicitud de 

pre-aceptacion” untuk mendapatkan gambaran bagaimana menyusun surat guna 

mendapatkan “carta de pre-aceptacion”. Jangan lupa dalam mengirimkan per email surat 

ini dilampiri pula dengan semua hasil scan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris. 

Karena biasanya ketua jurusan/direktur program akan menilai kompetensi si calon 

berdasarkan ijazah dan nilai akademik yang dimiliki. Tujuan utama dalam tahap ini 

adalah mendapatkan “carta de pre-aceptacion” atau surat pre-admisi yang menyatakan 

bahwa si calon sudah diterima (bersifat conditional), yang akan berlaku efektif apabila si 

calon lolos seleksi penerima beasiswa MAEC-AECI (lihat file-file contoh surat pre-

aceptacion) 
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2. Periode B:  

Pada periode ini dimulai merancang motivasi, aplikasi hasil proyek studi, dan rencana 

teknis pengerjaan proyek studi. Motivasi yang baik, jelas dan tepat serta didukung 

rencana teknis aplikasi dan pengerjaan proyek studi yang tersusun sistematis merupakan 

poin penting dan besar dalam penilaian. Tiap bagian maksimal ditulis dalam 2500 kata 

(perhatikan contoh formulir solicitud beca nueva – Becas MAEC AECI, halaman 3 - 4). 

Pengisian formulir ini mutlak dalam bahasa Spanyol. Jadi pastikan ditulis dengan baik 

dan tepat. Untuk pengoreksian kata-kata dan tata bahasa bisa meminta bantuan guru 

Spanyol (native speaker) yang berada di Fakultas Sastra UGM. Guru Spanyol ini 

merupakan program pelatihan bahasa Spanyol yang dibiayai oleh AECI. 

 

3. Periode C: 

Pada periode ini, website resmi AECI dibuka untuk pengisian formulir pendaftaran secara 

online. Baca dengan baik petunjuk pengisian yang terdapat di website ini dan usahakan 

mengisi dengan tepat. Salah mengisi formulir ini dapat berakibat fatal, yaitu gugurnya 

proses seleksi atau kesempatan memperpanjang beasiswa di tahun yang akan datang. 

 

4. Periode D: 

Pada periode ini sangat dianjurkan berlatih dengan serius percakapan dan wawancara 

dalam bahasa Spanyol. Hal ini tidak lain karena staff resmi Kedubes Spanyol di Jakarta 

akan melakukan wawancara per telepon pada calon-calon yang dianggap potensial untuk 

lolos seleksi. Ada baiknya mencetak formulir pendaftaran secara online ini sebagai bahan 

persiapan. Biasanya materi wawancara berkisar pada motivasi studi, rencana proyek 

studi dan pekerjaan yang selama ini digeluti.  

 

5. Periode E: 

Mempunyai sertifikat DELE (TOEFL-nya Spanyol) merupakan suatu keunggulan sendiri 

dalam penilaian kesiapan studi oleh komisi penilai AECI dan sangat berguna dalam 

mempersiapkan diri kuliah dalam suasana dan lingkungan yang berbahasa Spanyol. Tes 

DELE biasanya dilakukan tiap bulan Mei di Instituto de Cervantes di Kampus Universitas 

Trisakti – Jakarta (Kampus Kyai Tapa – Grogol). Informasi tentang DELE ini dapat dilihat 

di alamat website berikut ini: http://diplomas.cervantes.es/index.jsp (pilih di pojok kiri 

atas icon pilihan bahasa Inggris). 

http://diplomas.cervantes.es/index.jsp
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6. Periode F: 

Pada periode ini akan dapat diketahui hasil seleksi Becas MAEC-AECI, yang dikirimkan 

per email pada masing-masing pelamar. Dalam email yang berisi bahwa si calon 

dinyatakan diterima/lolos seleksi, akan diminta menyatakan “menerima atau menolak” 

hasil tersebut. Tenggat waktu untuk pernyataan “menerima atau menolak beasiswa” ini 

adalah 10 hari. Jadi pastikan segera “menyatakan menerima” hasil seleksi AECI ini, bila 

tidak ingin dinyatakan gugur bila dalam 10 hari tidak memberikan jawaban.  Contoh 

email yang menyatakan “menerima” dapat dilihat dalam file: “Expresión de aceptación”  

 

7. Periode G: 

Pada periode ini, setelah dinyatakan lolos seleksi oleh AECI dan menyatakan menerima 

beasiswa (expresión de aceptación), maka penerima beasiswa wajib menyerahkan semua 

dokumen yang dibutuhkan/disyaratkan beserta terjemahannya dalam bahasa Spanyol 

yang dikerjakan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi di Depkumham, Deplu dan 

Kedubes Spanyol pada staff resmi di Kedubes Spanyol dan mulai mengurus visa pelajar. 

Rata-rata total biaya untuk mengurus terjemahan resmi dokumen ke dalam bahasa 

Spanyol adalah Rp. 1,5 juta. Orang yang biasa melakukan ini adalah Pak Is Rachmat 

(mantan diplomat Deplu) dengan nomor telpon yang dapat dihubungi: 021 – 726 2989 

 

8. Periode H: 

Periode keberangkatan ke Spanyol. Keberangkatan sebulan sebelum masuk kuliah ini 

tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan penerima beasiswa dalam mencari 

apartemen dan orientasi hidup di Spanyol. Khususnya mempersiapkan pengurusan 

dokumen-dokumen yang diperlukan selama tinggal di Spanyol, seperti mengurus kartu 

residensi sebagi pelajar (tarjeta de estudiante) yang harus diurus sendiri di kantor polisi. 

Tidak adanya pungli dan ketatnya birokrasi, membuat proses pengurusan ini biasanya 

berjalan seminggu, khususnya ketika harus antri di kantor polisi. Antrian ini akan 

bersama-sama dengan ratusan imigran yang mengurus ijin tinggal dan bekerja di 

Spanyol. Juga proses lapor diri di kantor hubungan internasional (Oficina de Relaciones 

Internacionales) di universitas tempat kita studi. Serta proses daftar ulang status 

mahasiswa kita di kantor pasca sarjana di universitas tempat kita studi. Pada masa ini 

(selama bulan September atau sebulan penuh) kita hidup dengan uang kita sendiri, 

karena tunjangan bulanan beasiswa semua baru dimulai pada bulan Oktober. Untuk ini 

diperlukan uang sekitar € 1000 atau Rp. 12 juta. Dengan komposisi sebagai berikut: 
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€300 untuk jaminan apartemen (dikembalikan bila kita selesai menyewa 

apartemen/keluar dari apartemen), €300 untuk bayar sewa apartemen bulan September, 

€400 untuk biaya hidup bulan September. 

 

9. Periode I: 

Periode dimulainya proses kuliah. Pada periode ini mulai diterima uang bulanan rutin 

sebesar € 1200 dan € 800 ganti uang tiket pesawat. Sisa € 800 akan diberikan pada saat 

kita selesai kuliah dan akan kembali ke Indonesia. Karena total uang tiket pesawat yang 

diberikan AECI adalah € 1600. (€ 800 uang tiket kedatangan ke Spanyol – mulai studi 

dan € 800 uang tiket kembali ke Indonesia – selesai studi). 

 

10. Periode J: 

Periode menabung persiapan studi, diperkirakan dibutuhkan kurang lebih Rp. 40 juta, 

apabila kita lolos seleksi beasiswa Becas MAEC-AECI, dengan rincian sebagai berikut: 

 Biaya terjemahan dan legalisasi dokumen dalam bahasa Spanyol = Rp. 1,5 juta 

 Biaya transportasi kota asal <–> Jakarta (Kedubes Spanyol)       = Rp. 1 juta 

 Biaya pengurusan dokumen, visa dll    = Rp. 1,5 juta 

 Biaya tiket pesawat Jakarta <–> Madrid    = Rp. 14 juta 

 Biaya hidup awal (bulan September)    = Rp. 12 juta 

 Biaya beli laptop/notebook di Spanyol    = Rp. 10 juta 

 

Untuk pembelian laptop/notebook, sangat disarankan membelinya di Spanyol, karena 

harga relatif lebih murah dan lebih canggih dibandingkan bila kita membelinya di 

Indonesia. Sebagai contoh, saat ini (April 2007) Intel Duo Core T3500, RAM 2 GB, 

fasilitas lengkap cuma sekitar €600 atau Rp. 7,2 juta, dan harga tersebut turun rata-rata 

€100 tiap 3 minggu.  

 

Demikian Tips dan Strategi yang sekiranya dapat menjadi “peta” persiapan mengikuti seleksi 

beasiswa Becas MAEC-AECI. 

 

 

Madrid, 20 April 2007 

 

Ari Warokka 


