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Sumber informasi:

* International Student Office Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

* Pengalaman pribadi/beberapa teman (di Madrid)

Tips 1

Paling mudah, tinggal di asrama Universitas. Pada umumnya, universitas di Spanyol memiliki Residencia de Estudiantes 

(Halls of Residence/Asrama mahasiswa). Jika Universitas menawarkan tempat tinggal di asrama, ambil saja.

Pros:

* mudah, hanya berurusan dengan pihak Universitas

* kesempatan bergaul dengan mahasiswa lokal Spanyol/mahasiswa internasional

* harga tidak terlalu mahal

* biasanya dekat dengan lokasi kampus

* fasilitas biasanya lengkap (internet tersambung jaringan kampus, ada petugas yang membersihkan area umum seperti 

koridor, dapur, kamar mandi)

Cons:

* aktivitas mahasiswa yang bisa jadi cukup “liar” :p

Tips 2

Pada umumnya, untuk program jangka waktu pendek seperti Erasmus Mundus, pihak Universitas tidak menyediakan tempat

tinggal di asrama, melainkan meng-outsource-kan urusan akomodasi ke pihak ketiga (agen). Kalau masih mau gampang,

ikuti saja “saran” ini dari pihak Universitas. Biasanya agen akan minta:

* pengisian formulir (termasuk lokasi kampus, sehingga bisa dipilihkan yang relatif dekat)

* biaya agen sekitar € 70 (bervariasi)

* biaya jaminan (€ 100 hingga 1 bulan pertama)

* pembayaran semua biaya (tanda jadi) sebelum tiba di Spanyol

Setelah tiba di Spanyol, kunci akomodasi biasanya harus diambil dulu di kantor agen (disertai pembayaran).

Pros:

* mudah, agen yang dipakai biasanya bisa melayani dalam bahasa Inggris

* fasilitas terjamin (pada umumnya termasuk internet, AC, TV, fasilitas dapur, mesin cuci, kamar mandi - shared)

* beberapa agen menawarkan jasa petugas kebersihan untuk area selain kamar tidur

Cons:

* biaya bulanan bisa jadi cukup mahal (sekitar € 450)

* harus membayar biaya agen

Bisa dicoba: untuk bulan kedua, jika pemilik akomodasi menagih langsung (datang ke tempat), tawar untuk “harga

non-agen”, pengalaman menunjukkan ada yang berhasil menurunkan tarif dari € 450 ke € 300. Keberhasilan tidak dijamin.

:p

Tips 3

Cara yang paling susah, cari akomodasi sendiri. Kerahkan semua resources untuk ini:

* Internet (situs berbahasa Spanyol)

* Kenalan yang bisa berbahasa Spanyol

* Belajar sedikit bahasa Spanyol (layanan Google Translate dan sejenisnya dapat dipakai)

Pros:
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* bisa menentukan sendiri kriteria akomodasi yang diinginkan

* bisa menemukan akomodasi dengan harga relatif murah

* kesempatan melatih kemampuan bahasa spanyol “for survival”

Cons:

* cukup repot (apalagi kalau tidak ada kenalan yang bisa berbahasa Spanyol)

* harus meluangkan waktu untuk mencari (termasuk mungkin tiba di Spanyol tanpa tempat tinggal yang pasti, misal harus 

tinggal di hotel/hostel beberapa waktu)

Langkah-langkah:

1. Tentukan kriteria (misal lokasi, fasilitas, rentang biaya). Kriteria jangan terlalu detil, lebih baik ada banyak pilihan yang 

hampir sesuai dengan kriteria daripada sedikit/tidak ada pilihan yang benar-benar sesuai kriteria.

2. Cari di situs-situs yang menyediakan informasi/iklan akomodasi, gunakan fitur search and filter (berdasarkan kota, harga, 

waktu diterbitkannya iklan dll). Buat daftar (misal di spreadsheet: MS Excel, OOo Calc, dan sejenisnya) semua data terkait 

dengan informasi hasil pencarian (termasuk URL, alamat kontak pemilik, fasilitas, harga, foto jika tersedia). Jika perlu 

gunakan layanan penerjemah automatis (Google Translate).

3. Buat template email standar dalam bahasa Inggris untuk menghubungi pemilik (biasanya perkenalan secukupnya: akan

kuliah di mana, ketertarikan untuk menyewa, pertanyaan/konfirmasi tentang kondisi fasilitas jika informasi masih kurang

jelas, minta foto jika tidak tersedia). Buka email dengan pernyataan seperti “belum bisa berbahasa Spanyol, semoga

terjemahan berikut dapat dimengerti”.

4. Terjemahkan email standar tadi dengan penerjemah automatis ke Bahasa Spanyol. Jika ada, minta bantuan kenalan yang 

bisa berbahasa Spanyol. Satukan hasil terjemahan automatis dengan versi email bahasa Inggris (bisa dicoba: versi 

terjemahan Bahasa Spanyol diletakkan di awal email). Lakukan perubahan-perubahan jika perlu (ubah nama tujuan, alamat 

akomodasi yang terkait, dll).

5. Kirim semua email ke alamat-alamat pemilik/pembuat iklan.

6. Terima respon, jika ada balasan dengan Bahasa Inggris (yang mungkin sedikit kacau), berarti cukup beruntung. Gunakan 

(lagi-lagi) layanan penerjemah automatis untuk balasan dalam Bahasa Spanyol. Kenalan yang berbahasa Spanyol juga bisa 

dimintai pertolongan.

7. Lakukan filter/reaksi terhadap balasan (hapus yang sudah tidak ditawarkan lagi, biaya terlalu tinggi dll). Balas email lagi

jika perlu. Penting: jika diminta untuk segera mengirimkan uang muka/“tanda jadi”, balas lagi (tetap coba gunakan bahasa

Spanyol) dengan meyakinkan bahwa uang akan dibayar setelah tiba di Spanyol dan setelah melihat kondisi akomodasi secara

langsung.

8. Putuskan daftar pendek misalnya “top 5” (selalu sediakan alternatif). Informasikan ke pemilik tempat tinggal, tanggal

untuk melihat kondisi akomodasi setelah tiba di Spanyol. Book hostel/cari tempat menumpang untuk sementara (hingga

kira-kira 1 minggu, bisa jadi lebih).

9. Latihan berbahasa Spanyol, kalimat-kalimat yang mungkin harus dipakai (misal terjemahkan ke bahasa Spanyol “Saya

ingin melihat kamar”, “Terlalu kecil”, “Kamarnya bagus”).

9. Berangkat ke Spanyol. Setelah tiba, segera kunjungi alternatif akomodasi.

10. Putuskan setelah melihat semua akomodasi, akomodasi mana yang ingin diambil. Segera hubungi pemilik untuk 

membayar uang muka.

11. Nikmati akomodasi yang dipilih dengan (cukup) susah-payah!

Catatan:

* Setelah tiba di Spanyol, coba hubungi juga pihak kampus/International Student Office/sekretaris program/layanan 

kemahasiswaan/(International) Student Organisation untuk membantu mencari tempat tinggal.

* Di sekitar kampus juga biasa ditemukan selebaran/flyer/pengumuman akomodasi disewakan (pada umumnya lokasi cukup 

dekat dengan kampus).

* Cara ini tidak dijamin, selalu ada resiko tidak berhasil, bergantung pada kriteria yang ditentukan di awal. Jika kriteria 

terlalu ketat, makin sulit untuk menemukan akomodasi yang sesuai.

* Hubungi saudara/kenalan/mahasiswa (Indonesia) lain di Spanyol untuk membantu.

* Jika mau, gunakan alamat email lain/baru/non utama (khusus untuk keperluan ini) karena akan digunakan untuk 

berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenal.

* Karena cara ini memang tidak mudah, jangan cepat putus asa.

Situs iklan baris/informasi penyewaan akomodasi (beberapa URL mungkin tidak valid):
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Spanyol

- http://www.segundamano.es

- http://www.easypiso.com

- http://www.loquo.com

- http://www.pisocompartido.com

- http://www.madrideasy.com

- http://www.compartepiso.com

- http://www.compartimos.net

- http://www.madridhousing.com

- http://www.axp.es/cascomp.asp

- http://www.in-madrid.com/class.html

- http://www.idealista.com/

- http://www.habitamos.com/

- http://www.madrid.org/universidades/universidades.htm?extranjeros.htm

- http://www.madrid.org/inforjoven/colegios/colegios.htm

- http://www.becas.com/Alojamiento-Madrid_32.htm

- pencarian dengan kata kunci “alquilo piso”, “se alquila piso” dengan nama kota yang diinginkan

Daftar URL agen (beberapa URL mungkin tidak valid, dan yang terdaftar di sini bukan merupakan rekomendasi):

- http://www.accommadrid.com

- http://www.madridflatmate.com

- http://www.roommadrid.es

- http://www.aluni.net

- http://www.salyven.net

- http://www.dialogo.es

- http://www.casa-amiga.com

Situs Spesifik UC3M:

- http://esn.uc3m.es (Lakukan pencarian "ESN nama kampus" untuk menemukan informasi Erasmus Student Network di 

kampus lain)

- http://esn.uc3m.es/alojamiento

- http://www.uc3m.es/sija/ases/vive_convive.htm

- Subscribe mailing list informasi akomodasi (kirim email kosong ke flats-join[at]esn.uc3m.es)
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