
Cara terbaik untuk mensyukuri keberhasilan kita adalah dengan membantu 
mereka yang tengah berjuang menuju keberhasilan serupa. Buku ini menunjukan 
niat baik teman-teman penulis untuk menjadikan keberhasilan mereka sebagai 
keberhasilan bersama. Wajib dibaca oleh mereka yang percaya pada perjuangan. 
(Made Andi Arsana)
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Daftar Isi

Prakata
PPI Serbia
Permika Montreal
PPI Swedia
PPI Spanyol
PPI Ceko
PPI Prancis

Sekolah ke luar negeri dan mendapatkan beasiswa merupakan impian setiap orang 
yang  ingin meneruskan pendidikan. Keterbatasan media informasi sekolah ke Eropa 
dan Amerika telah diretas oleh  Buku Belajar ke Luar Negeri (BLN) seri 2 dari PPI 
Regional Eropa dan Amerika  sehingga informasi  sekolah luar negeri dan beasiswa 
sangat mudah di dapatkan. Buku ini merupakan lanjutan dari buku seri pertama yang 
telah sukses dan mendapat apresiasi dari semua kalangan. Buku Belajar ke Luar 
Negeri  Seri 2 ini  wajib dimiliki setiap orang.  Atas nama Perhimpunan Pelajar 
Indonesia (PPI) se-dunia saya sangat mengapreasiasi kehadiran Buku Belajar ke 
Luar Negeri  Seri 2. [Zulham Effendi]
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Bangsa yang besar dan maju selalu dibangun oleh kualitas sumber daya manusia 
yang handal. Indonesia bisa maju apabila semua orang memiliki kesadaran yang 
sama tentang arti dan peranan pendidikan. Pembinaan mental dan karakter juga 
sangat dipengaruhi tingkat pendidikan. Untuk itu, sudah saatnya seluruh 
komponen bangsa untuk terus mendukung segala gerakan pendidikan. 
Pendidikan bukan hanya di dalam negeri akan tetapi kalau bisa sampai ke luar 
negeri.

Sayangnya keterbatasan finansial dan informasi menjadi alasan utama untuk 
tidak bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Apalagi terkesan bahwa yang 
sekolah ke luar negeri adalah anak para pejabat dan anak orang kaya, sehingga 
bagi masyarakat lain merasa tidak mungkin anak mereka mampu untuk 
melanjutkan sekolah ke luar negeri.

Hadirnya Buku Belajar ke Luar Negeri (BLN) Seri 2, merupakan jawaban dari 
kondisi sosial masyarakat yang terjadi. Kesulitan dan keterbatasan informasi 
diretas dengan tuntas sehingga masyarakat dapat memahami bahwa 
melanjutkan sekolah ke luar negeri bukanlah sesuatu yang sulit tapi mudah 
selagi ada kemauan. 

Untuk itu, atas nama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-dunia kami 
mengucapkan terima kasih kepada Tim Buku Belajar ke Luar Negeri (BLN) Seri 2, 
terutama Mas Muhammad Dhafi Iskandar selaku Kordinator Regional Eropa 
Amerika dan Mas Idham Badruzaman sebagai Kordinator Pembuatan Buku Belajar 
ke Luar Negeri (BLN) Seri 2 yang telah berupaya dan bekerja keras untuk bisa 
menghadirkan Buku Belajar ke Luar Negeri (BLN) Seri 2 dihadapan para pembaca.  
Perlu kami sampaikan bahwa Buku Belajar ke Luar Negeri (BLN) Seri 2 merupakan 
lanjutan dari Buku Belajar ke Luar Negeri (BLN) Seri 1  yang akan sukses dan 
mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Buku Belajar ke Luar Negeri (BLN) Seri 
2 merupakan  kontribusi nyata para Pelajar Indonesia di luar negeri  buat Bangsa 
Indonesia. 

Kami sangat salut dengan ide pembuatannya  dan mengharapkan semua 
komponen bangsa dapat terus berpartisipasi dan mendukung sehingga nantinya 
dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kordinator Presidium
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Se-Dunia

Zulham Effendi

Sambutan 

PPI Dunia
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Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam PPI untuk Indonesia, menuju Indonesia yang lebih baik.

Ucapan selamat dan terima kasih saya tujukan kepada teman-teman pelajar Indonesia di 
wilayah Eropa dan Amerika.

Indonesia, merupakan negara yang memiliki beribu macam potensi yang terpendam dan 
terlihat secara kasat mata. Salah satu penentu dari bermanfaat dan tersalurkannya 
potensi itu adalah sumber daya manusia. Unsur-unsur dari sumber daya manusia yang 
paling besar di Indonesia adalah pemudanya. Dimana jumlahnya kian terus bertambah 
dari tahun ke tahun, dekade ke dekade.

Sejalan dengan pidato bung Karno, Pemuda mempunyai kelebihan yang luar biasa di 
setiap generasi yang ada. Hal ini terlihat dari semangat juang, kreatifitas dan ketahanan 
mental yang tinggi dalam menghadapi segala kesulitan. Kata pemuda, tentunya identik 
dengan pelajar. Hal ini dikarenakan usia muda merupakan masa keemasan dan paling 
produktif untuk menuntut ilmu serta pengalaman.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kami untuk bekerja sama membuat buku 
belajar ke luar negeri seri 2, yang sejalan dengan visi dan misi kami untuk menyebarkan 
sebanyak mungkin informasi dan kesempatan dalam meraih pendidikan di luar negeri, 
dimana kami telah menjalani hal tersebut terlebih dahulu dan menggunakan kesempatan 
ini untuk merangkum informasi yang paling cocok dan dibutuhkan oleh pemuda 
Indonesia.

Hal ini sekaligus untuk ikut membuktikan, bahwa pemuda Indonesia dapat bersaing dan 
bahkan lebih baik dari pelajar-pelajar dari negara maju, asalkan diberikan informasi, 
akses dan kesempatan yang sama.

Harapan kedepannya, akan semakin banyak pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di luar 
negeri dan mengaplikasikan ilmu serta pengalaman yang didapat untuk kebaikan 
Indonesia di masa depan, serta menjadi duta-duta muda Indonesia di tingkat dunia.

Jaya selalu Indonesiaku.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

M. Dhafi Iskandar [Koord. PPI Regional Eropa dan Amerika]

Sambutan 
PPI kAWASAN
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SERBIA



Sambutan
PPI Serbia

 Ilmu pengetahuan menjadi dasar bagi keberhasilan hidup seseorang. Menjadi senjata 
terampuh untuk membuka mata hati dan pikiran di tengah ketidaktahuan. Menjadi pilar bagi diri 
untuk membuka lapisan dunia yang masih diselimuti berbagai hal yang belum terkuak. Dengan 
dipadu kerendahan hati, ilmu pengetahuan menjadi lebur dalam suatu karakter yang kuat, yang 
lebih dari sekedar menghasilkan kekuatan gelar akademis, namun lebih menjadi sebuah 
pendidikan hidup yang tanpa batas.

 Alhamdulilah, melalui Buku Panduan Belajar di Luar Negeri seri II, Ikatan Pelajar Indonesia 
di Serbia (Keris) dapat turut berpartisipasi dalam memberikan sekilas gambaran mengenai 
sekolah dan bagaimana Serbia itu sendiri. Sebagaimana diketahui, Serbia yang merupakan 
negara ex-Yugoslavia, masih terbilang negara yang asing menjadi tujuan sekolah. Berbagai 
pertanyaan seputar Serbia itu sendiri masih menjadi bagian fundamental dikalangan umum. 

 Melalui Keris, kami yang beranggotakan enam pelajar di Serbia, mencoba memberikan 
gambaran mengenai pertanyaan fundamental tersebut. Melalui buku ini, kami mengharapkan 
dapat memberikan masukan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya serta khususnya bagi 
yang berniat melanjutkan studi di salah satu negara pencetus Gerakan Non-Blok (GNB) ini. Kami 
juga berharap melalui buku ini, setidaknya dapat menjadikan Serbia sebagai negara yang tidak 
hanya dikenal karena kontribusinya dalam GNB, ketenaran pemain tenis Novak Djokovic, namun 
juga karena pendidikannya yang berkulitas. 

 Akhir kata, semoga para pemuda-pemudi yang tengah merampungkan studi serta bagi 
yang akan melanjutkan studinya di berbagai negara di belahan bumi ini dapat menjadikan 
Indonesia lebih maju lagi, menuju tingkat kematangan politik serta ekonomi dan budaya serta 
kerendahan hati untuk mengangkat derajat Indonesia dalam tatanan global melalui ilmu 
pengetahuan

        Beograd, 21 Agustus 2013

Intelligence plus character-that is the goal of true education 
- Martin Luther King Jr. -
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1. Fakta Singkat
Nama Negara    : Republik Serbia (Republika Srbija)
Ibu Kota    : Beograd
Kepala Negara (Presiden)  : Tomislav Nikolić
Perdana Menteri   : č ćIvica Da i
Bahasa Resmi   : Serbia (88,09%), 
Mata Uang    : Dinar Serbia (DNR)
Jumlah Penduduk   : 7. 186.862 (Sensus resmi Serbia yang dilakukan        terakhir 

sampai tulisan ini dibuat pada tahun 2011 dan tidak termasuk 
wilayah Kosovo dan Metohija)

Agama  Mayoritas   : Serbian Ortodox (85%)
Lagu Kebangsaan   : Bože pravde

2. Sekilas tentang Serbia

 Serbia atau secara resmi disebut Republik Serbia merupakan salah satu negara ex- Yugoslavia 
yang beribukota di Beograd. Pada tahun 2003 hingga 2006, Serbia masih bergabung dengan 
Montenegro di bawah nama Uni Negara Serbia dan Montenegro. Namun, pada tahun 2006, Uni 
negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya dan secara resmi Serbia menjadi negara sendiri, 
sama halnya dengan Montenegro. 

 Secara geografis, lokasi Serbia berada di persimpangan Eropa Tengah dan Tenggara yang 
berbatasan langsung dengan Hungaria di sisi Utara, Bulgaria dan Romania di sisi Timur, Makedonia di 
sisi Selatan dan Kroasia, Bosnia and Herzegovina, serta Montenegro di sini Barat. Sedangkan Albania 
juga termasuk negara yang berbatasan langsung dengan Serbia di sisi Tenggara melalui Kosovo, 
w i layah  d i  Se rb ia  yang  mas ih  d iper sengketakan  h ingga  tu l i san  in i  d ibuat . 
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 Iklim di Serbia menggambarkan karakter iklim utara yang sejuk namun lembab saat musim 
panas.  Selain iklim utara, iklim benua juga turut memberikan cuaca dingin dengan curah hujan 
yang bervariasi di setiap bagian wilayah Serbia termasuk turunnya hujan salju. Sedangkan karakter 
bangsa Serbia terutama masyarakat mudanya sangat bangga terhadap negaranya dan mulai lebih 
terbuka dalam menerima budaya asing yang masuk. Pada umumnya, masyarakat Serbia tidak ingin 
kekerasan akibat perang terulang kembali dan oleh sebab itu, sedikit demi sedikit pengaruh asing 
mereka terima. Meskipun pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat Serbia yang tidak 
menyukai kehadiran orang asing namun hal tersebut terbilang sangat kecil jumlahnya. 

 Mengapa Serbia? Sebuah pertanyaan fundamental ketika disebut sebagai salah satu negara 
dengan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan negara lainnya. Tapi kenapa Serbia? 
Pertanyaan tersebut terlontar lagi. Tidak heran dan tidak dapat disalahkan juga saat pertanyaan itu 
muncul ketika orang ingin melanjutkan studi ke negara tersebut. Serbia masih terdengar sangat 
asing terlebih bagi sebuah tempat tujuan melanjutkan studi. Meskipun pemain tenis kelas  dunia 
seperti Jokovic yang berasal dari Serbia cukup dikenal, meskipun Josip Broz Tito sebagai salah satu 
pencetus Gerakan Non-Blok dari Yugoslavia (sebelum disintegrasi pada tahun 1992) namanya tak 
asing lagi, namun Serbia tetap asing terdengar sebagai sebuah negara nun jauh di Eropa Tengah.

 Transisi menuju demokrasi yang ditandai salah satunya dengan jatuhnya rezim Slobodan 
Miloševic pada tahun 2000 serta berbagai perubahan yang terjadi dalam kurun waktu pasca-
disintegrasi Yugoslavia di tahun 1992 hingga deklarasi kemerdekaan Montenegro dari Uni Negara 
Serbia dan Montenegro pada tahun 2006, membuat Serbia menjadi negara yang harus menata ulang 
segalanya dari awal. Sistem politik, ekonomi termasuk sistem pendidikannya.  Serbia menghadapi 
banyak tantangan akses dan kualitas pendidikan bagi rakyatnya sendiri. 

Mengapa Serbia?
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Lantas bagaimana sebuah negara yang masih menata ulang sistem pendidikannya menawarkan 
suatu pendidikan yang layak bagi warga negara asing melalui program beasiswa? Tidaklah heran 
jadinya jika masyarakat Indonesia bertanya “Mengapa Serbia?” jika mereka mendengar sanak 
kerabatnya akan melanjutkan sekolah ke negara tersebut. 

 Pada tahun 2006 Dewan Pendidikan Nasional ditugaskan oleh Parlemen Serbia untuk 
pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu di bawah pengawasan Menteri Pendidikan. 
Kemudian, KementerianPendidikan, Sains dan Pengembangan Teknologi Republik Serbia, bekerja 
sama dengan KementerianLuar Negeri dan Kementerian Keuangan-nya, mulai merealisasikan 
program beasiswa di bawah label "The World in Serbia" pada tahun akademik 2010/2011. Hingga 
saat tulisan ini dibuat, program tersebut telah tiga kali dilaksanakan.

 Program ini merupakan program beasiswa untuk semua tingkat pendidikan, dimana 
termasuk tahun persiapan belajar bahasa Serbia sebelum dimulainya perkuliahan di Universitas 
Beograd. Peserta penerima program beasiswa ini antara lain negara-negara anggota Non-Blok, 
dimana Indonesia turut menjadi bagian dengan mengirimkan mahasiswa-mahasiswinya untuk 
melanjutkan studi ke Serbia.

 Universitas Beograd sendiri termasuk dalam 500 Universitas terbaik berdasarkan Shanghai 
Jiao Tong University (Academic Ranking of World University/ ARWU) dan termasuk Universitas 
terbaik di Serbia. Hasil penilaian ARWU terbaru yang dilakukan pada 15 Agustus 2013, Universitas 
Beograd menduduki kelompok peringkat 301-400 dari sebelumnya berada dalam kelompok 401-500. 
Kenaikan kelompok peringkat ini didasarkan pada kriteria, antara lain:

1. Penelitian ilmiah;
2. Peranan Universitas terhadap ilmu pengetahuan;
3. Peranan Universitas dalam lingkup global;
4. Banyaknya kutipan ilmiah yang digunakan dalam berbagai karya yang dihasilkan;
5. Respon ilmiah.

 Meskipun AWRU tercatat sebagai “non-formal list”, namun termasuk memiliki prestige yang 
tinggi di jajaran universitas untuk masuk dalam daftar peringkatnya tersebut.

 PPI Serbia bernama KERIS (iKatan pElajaR Indonesia di Serbia) merupakan wadah resmi 
Warga Negara Indonesia yang berstatus pelajar mulai dari tamat Sekolah Menengah Atas sampai 
tamat Studi Doktor dan berada di Serbia serta terdaftar pada Lembaga Pendidikan formal pada 
tahun ajaran yang sedang berjalan, baik sebagai pelajar penuh ataupun sebagai pendatang bebas 
maupun sebagai karya siswa. 

 PPI Serbia adalah organisasi independen yang dibentuk pada tanggal 7 April 2013 di Wang Fu, 
Chinese Restaurant, Blok 70 Novi Beograd dan keberadaannya dibawah pengayoman KBRI Beograd. 
Saat ini, ada 6 orang anggota aktif PPI Serbia dan diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah 
seiring dengan bertambahnya kuota beasiswa Serbia untuk pelajar Indonesia. Untuk mengetahui 
lebih jelas tentang PPI Serbia, silahkan layangkan pertanyaan di email: keris.serbia@yahoo.com 
atau follow twitter @keriserbia atau cek blog: kerisserbia.wordpress.com.

Pengenalan PPI Serbia (KERIS)
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Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Serbia terletak di Ibu Kota negara tersebut yakni 
Beograd dengan alamat Bulevar Aleksandra Karađorđevića 18, 11000 Beograd. KBRI Beograd 
sebelumnya merupakan perwakilan Republik Indonesia untuk negara Yugoslavia. Setelah 
Yugoslavia jatuh, KBRI Beograd mendapatkan akreditasi untuk Serbia dan Montenegro sebagai 
successor state dari Yugoslavia dan akhirnya untuk Serbia ketika Montenegro memisahkan diri 
dari Serbia pada tahun 2006.

KBRI Beograd dapat dicapai menggunakan kendaraan umum “trolejbus“, bus yang menggunakan 
tenaga listrik (biasanya berwarna merah, kuning atau jingga), nomor 40 atau 41 sampai ke halte 
“stadion partizan“ (стадион партизан). Jarak dari halte bus tersebut ke KBRI mencapai 196 
meter.
Berikut adalah daftar staff KBRI Beograd:

Duta Besar     : Semuel Samson
Fungsi Politik     : Widya Parsaoran Gultom
Fungsi Ekonomi    : Yogo Pamungkas
Fungsi Konsuler    : Khotijahtus Sadiyah
Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya : Ariana Yulianti
Fungsi Komunikasi    : Yudi Tetra Mulya
Fungsi Administrasi    : Christy Yupiratu
Atase Pertahanan    : Kol. Berman Sitanggang
Asisten Atase Pertahanan   : May. Herbert Tambunan

KBRI Beograd dapat dikontak melalui nomor telepon +381113635666
Keterangan lebih lanjut dapat didapatkan melalui situs resmi KBRI Beograd 
http://www.kemlu.go.id/belgrade/Pages/default.aspx?l=en

Saat ini penawaran beasiswa pemerintah Serbia yang bertajuk “The World in Serbia project” 
semakin bertambah kuotanya dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2010, beasiswa Serbia 
dibuka untuk negara-negara non blok. Awalnya hanya 1 beasiswa pada tahun 2010, kemudian 
bertambah menjadi 2 pada tahun 2012 dan 4 pada tahun 2012  dan pada tahun ini pun, kuotanya 
masih sama 4 beasiswa. Ragam beasiswa yang ditawarkan masih sebatas beasiswa pemerintah 
Serbia. 

Kemungkinan adanya ragam beasiswa lain yang bisa diikuti bisa dicek di website 
http://www.bg.ac.rs/en/university/funds.php, namun beasiswa tersebut kemungkinan besar 
diberikan kepada mahasiswa yang sudah terdaftar menjadi mahasiswa Universitas Beograd. Dan 
untuk informasi beasiswa pemerintah Serbia, bisa dicek di website Kedutaan Besar Republik 
Serbia di Indonesia yang ada di bagian visa dan izin tinggal.

Mengenai jadwal dibukanya beasiswa pemerintah Serbia, sejauh ini belum ada jadwal yang 
pasti. Namun sangat disarankan untuk selalu mengecek website kedutaan besar republik Serbia 
di Indonesia atau mengecek situs-situs yang memberi tahu adanya lowongan beasiswa yang ada 
di sosial media, baik facebook, twitter maupun blog.

KBRI Beograd

Beasiswa
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Syarat-syarat yang diperlukan jika ingin mendaftar beasiswa pemerintah Serbia “The World in 
Serbia project”:

- Kandidat penerima beasiswa harus dibawah umur
· 21 untuk S1
· 25 untuk S2
· 30 untuk S3
- Kandidat penerima beasiswa harus menyertakan surat sehat yang paling baru, dengan ada 

keterangan bahwa dia tidak mengidap HIV/AIDS
- Kandidat penerima beasiswa harus bisa bahasa inggris dengan baik, oral maupun tulisan
- Kandidat penerima beasiswa harus dinominasikan oleh negara/ pemerintah/ universitas 

setempat dimana dia tinggal/ menuntut ilmu.

Cakupan fasilitas yang akan didapat jika diterima menjadi penerima beasiswa pemerintah Serbia:
- Gratis kursus persiapan belajar bahasa Serbia
- Bebas uang belajar di Universitas pada jenjang S1, S2 dan S3
- Uang saku sebesar 15.000 dinar sebulan 
- Gratis akomodasi di asrama mahasiswa
- Gratis asuransi kesehatan
- Gratis visa
- Gratis pengakuan ijazah SMA bagi yang akan menempuh S1
- Gratis pengakuan ijazah S1/ S2 bagi yang akan menempuh S2/ S3
- Gratis Darmawisata (mengunjungi monumen sejarah dan kebudayaan, gereja, situs 

arkeologi, taman nasional, spa dan tempat-tempat wisata di Serbia).

Kewajiban penerima beasiswa pemerintah Serbia “The World in Serbia project”:
- Penerima beasiswa harus lulus tes bahasa Serbia selama kursus persiapan belajar bahasa 

Serbia dengan nilai minimum 
- Selama menjalankan studi di Universitas, penerima beasiswa harus mendapat nilai minimum 

(60 ETCS) dari semua mata kuliah yang diambil di jurusan masing-masing
- Penerima beasiswa harus menghormati peraturan, norma dan tata tertib yang berlaku di 

Negara Republik Serbia dan dokumen resmi institusi pendidikan tinggi dimana penerima 
beasiswa mendapat beasiswa.

Alasan penerima beasiswa kehilangan hak sebagai penerima beasiswa “The World in Serbia 
project”: 
- Gagal lulus tes bahasa Serbia dalam masa persiapan bahasa Serbia
- Tidak mendapat nilai minimum (60 ETCS) di semua tes mata kuliah di jurusan masing-masing 

selama setahun akademik
- Melakukan pelanggaran dengan setidaknya hukuman penjara 6 bulan atau dalam masa 

percobaan atau mendapat hukuman yang lebih berat
- Berkelakuan buruk atau terlibat dalam aktivitas yang mengganggu keamanan masyarakat 

dan menyalahi aturan yang diberlakukan oleh institusi pendidikan tinggi  dan asrama 
mahasiswa.
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Pemberitahuan penting bagi kandidat penerima beasiswa pemerintah Serbia “The World in Serbia 
project”, bahwasanya setiap kandidat yang terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa harus 
membeli sendiri tiket ke Serbia dari Indonesia atau sebaliknya. Uang beasiswa juga mencakup 
pembelian buku teks belajar bahasa Serbia atau buku-buku inti yang digunakan selama masa studi. 
Sangat disarankan untuk membawa sendiri sejumlah uang untuk memenuhi keperluan pribadi yang 
tidak dipenuhi dalam uang saku beasiswa pemerintah Serbia. Penerima beasiswa yang kehilangan 
haknya wajib mengganti semua pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Serbia. 
Penerima beasiswa yang membatalkan kegiatan studinya karena sakit dan kembali ke negaranya, 
tidak wajib mengganti pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah Serbia.

Penerima beasiswa Serbia “The World in Serbia project” nantinya akan meneruskan studi di 
Universitas Beograd, universitas tertua di Serbia dan termasuk kedalam 500 universitas terbaik di 
dunia. Universitas Beograd memiliki 31 fakultas yang di bagi menjadi 4 kategori besar, yaitu:
- Fakultas-fakultas ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan terdiri dari 10 fakultas (fakultas 
ekonomi, fakultas hukum, fakultas teologi orthodox, fakultas pendidikan, fakultas keamanan, 
fakultas pendidikan khusus dan rehabilitasi, fakultas ilmu politik, fakultas olahraga dan pendidikan 
fisik, fakultas filsafat dan fakultas bahasa dan sastra)
- Fakultas-fakultas ilmu kedokteran (fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, fakultas 
kedokteran hewan dan fakultas farmasi)
- Fakultas-fakultas ilmu pengetahuan alam dan matematika (fakultas rekayasa biologi, 
fakultas geografi, fakultas matematika, fakultas fisik, fakultas fisika dan fakultas rekayasa kimia)
- Fakultas-fakultas ilmu teknik dan teknologi (fakultas arsitektur, fakultas teknik sipil, fakultas 
teknik listrik, fakultas teknik mesin, fakultas pertanian, fakultas pertambangan dan geologi, 
fakultas teknik lalu lintas, fakultas teknik di Bor, fakultas teknologi dan metalurgi, fakultas ilmu 
organisasi dan fakultas kehutanan).

Pendidikan di Serbia berada di bawah tanggungjawab dari Kementerian Pendidikan, Sains dan 
Pengembangan Teknologi Republik Serbia. Sistem pendidikan di Serbia hampir sama dengan di 
Indonesia dan di negara-negara lain pada umumnya, hanya saja perbedaan dengan Indonesia, 
tingkat pendidikan dasar sampai menengah dibagi menjadi 2 level yaitu sekolah dasar 8 tahun dan 
sekolah menengah 4 tahun. Lebih jelasnya secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Pendidikan dasar (SD). Anak-anak di Serbia yang telah berusia 6,5 tahun wajib untuk sekolah. 
SD di Serbia berlangsung selama 8 tahun. Sebelum masuk SD, anak-anak biasanya mengikuti 
pendidikan (TK), sifatnya tidak wajib, yang berlangsung selama 6 bulan, dengan jam belajar 4 jam 
sehari, dan diselenggarakan pada tahun yang sama menjelang tahun penerimaan siswa baru. 
Setelah menyelesaikan TK, barulah anak-anak dapat mengikuti test masuk ke dalam SD. SD di Serbia 
juga dibagi lagi ke dalam 2 siklus pendidikan, yaitu 4 tahun pertama (kelas I – IV) dimana mata 
pelajaran yang telah diberikan, seluruhnya wajib bagi seluruh siswa. Pada periode/siklus 4 tahun 
kedua (kelas V – VIII), anak-anak yang telah lulus dari siklus pertama dapat memilih pelajaran 
tambahan, seperti pelajaran bahasa asing, dan pelajaran tambahan/pilihan lainnya. 

B. Pendidikan menengah (SMA). Pendidikan menengah di Serbia juga tidak berbeda dengan di 
Indonesia. Ada beberapa pilihan yaitu masuk ke sekolah menengah umum atau mengikuti 
pendidikan menengah keahlian seperti bidang desain, musik, bahasa, atau sekolah kejuruan 
lainnya. 

Sistem pendidikan di Serbia



Pendidikan tinggi (PT). Pendidikan tinggi di Serbia sama seperti di negara-negara lain pada 
umumnya dimana terdapat 3 level pendidikan, yaitu pendidikan S1, S2 dan S3 atau tingkat Doktor. 
Untuk dapat mengikuti pendidikan di tingkat tinggi, calon siswa wajib menyelesaikan terlebih 
dahulu pendidikan tingkat menengah.

Universitas Negri

 Di Serbia  ada enam universitas negri dan beberapa fakultas negri di kota kecil lain di Serbia, 
yang terbesar adalah Universitas Beograd yang juga merupakan salah satu dari 500 universitas 
terbaik di dunia. Berikut merupakan daftar universitas di Beograd:

1) Universitas Beograd  (Univerzitet u Beogradu)
Website : www.bg.ac.rs

2) Universitas Seni Beograd  (Univerzitet Umetnosti u Beogradu)
Website : www.arts.bg.ac.rs

3) Universitas Novi Sad  (Univerzitet u Novom Sadu)
Website : www.ns.ac.rs

4) Universitas Nis  (Univerzitet u Nisu)
Website : www.ni.ac.rs

5) Universitas Kragujevac  (Univerzitet u Kragujevcu)
Website : www.kg.ac.rs

6) Universitas Novi Pazar (Univerzitet u Novom Pazaru)
Website : www.np.ac.rs

Selain di lima kota ini juga ada beberapa fakultas-fakultas di kota kecil lain di Serbia2, yaitu : 
Fakultas Agronomi, dan Fakultas Teknik di Cacak, Fakultas Teknik Mesin di Kraljevo, Fakultas 
Keguruan di Jagodina dan Uzic, kelima  fakultas ini masih dibawahi oleh Univ. Kragujevac. Fakultas 
Keguruan di Vranje dan Fakultas Teknologi di Leskovac dibawahi oleh Universitas Nis. Serta Fakultas 
Teknik Bor  (  ). http://www.tf.bor.ac.rs

 Untuk saat ini melalui program beasiswa pemerintah Serbia “World in Serbia”  baru 
Universitas Beograd yang menjadi universitas penempatan penerima beasiswa tersebut. Untuk 
dapat mendaftar di Universitas Beograd sendiri tanpa program beasiswa pertahunnya uang kuiah 
antara 3000 sampai 3500 euro untuk orang asing.
Universitas Swasta:

1) Alfa Univerzitet (Braca Karic)
Website:  www.uni-bk.ac.rs

2) Evropski Univerzitet (Universitas Eropa)
Website: www.eu.ac.rs

3) Megatrend Univerzitet (Universitas Megatrend)
Website: www.megatrend-edu.net

4) Univerzitet Singidunum (Universitas Singidunum)
Website: www.singidunum.ac.rs

5) Univerzitet Union (Universitas Union
Website: www.union.edu.rs

6) Univerzitet u Novom Pazaru
Website: www.uninp.edu.rs

7) Privredna Akademija (Akademi Bisnis)
Website:  www.privrednaakademija.edu.rs
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Universitas di Serbia dan Universitas Unggulannya



Selain universitas-universitas tersebut masih banyak fakultas-fakultas kecil yang berdiri sendiri.

 Serbia memiliki banyak universitas yang tersebar di seluruh wilayah Serbia. Sampai sekarang 
beasiswa yang ditawarkan Pemerintah Serbia adalah program “World In Serbia” hanya menawarkan 
peserta beasiswa melanjut di Universitas Beograd. Hanya universitas ini yang terkenal di Serbia dan 
termasuk universitas tertua, sedangkan universitas swasta tidak terlalu terkenal.

 Jika melanjutkan kuliah ke Serbia tanpa melalui program beasiswa, maka dapat memilih 
program studi yang dimiliki universitas-universitas di atas. Penjelasan lebih rinci dapat diakses 
secara on line, situs resmi universitas tersebut umumnya menyajikan informasi dalam bahasa Serbia 
dan Inggris. Menurut survei yang dilakukan asosiasi independent dari Australia, Universitas 21 
menyatakan bahwa, secara umum sistem pendidikan universitas di Serbia berada pada ranking 32 
dari 50 tingkatan negara. Sedangkan Universitas Beograd termasuk ke dalam 500 universitas terbaik 
di dunia . Jadi memiliih kuliah di Serbia juga termasuk dalam pilihan yang tepat.

Pengurusan visa dan Izin tinggal Serbia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dilakukan di Kedutaan 
Besar Republik Serbia untuk Republik Indonesia yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto 109, Menteng 
10310, Jakarta Pusat. Untuk pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas, kunjungan ke Serbia sampai 
maksimal 14 hari tidak memerlukan visa.

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan Visa Serbia adalah:
1. Paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 90 hari dari tanggal dikeluarkannya visa;
2. Surat undangan:
a. Untuk kunjungan pribadi: surat undangan pribadi yang disertifikasi oleh otoritas S erbia yang 

Relevan
b. Untuk kunjungan bisnis: surat undangan dari perusahaan di Serbia
c. Untuk kunjungan wisata: bukti pembayaran untuk wisata yang dikeluarkan oleh agen wisata 

(voucher atau bukti pembayaran lainnya)
d. Untuk penerima beasiswa, surat undangan akan dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri 

Republik Serbia yang kemudian akan diteruskan oleh Kedutaan Besar Republik Serbia di 
Jakarta kepada penerima beasiswa

3. Formulir visa yang diisi lengkap;
4. Foto (3,5 X 4,5 cm);
5. Tiket PP atau itinerary (cukup tiket satu arah untuk penerima beasiswa);
6. Bukti dana yang cukup untuk tinggal di Serbia (tidak diperlukan oleh penerima beasiswa);
7. Asuransi kesehatan (tidak diperlukan oleh penerima beasiswa);
8. Biaya visa;
9. Dokumen-dokumen tambahan yang dapat diminta oleh Kedutaan Serbia di Jakarta.

Kedutaan Serbia di Jakarta dapat dikontak melalui telepon + 6221 / 314-35-60, 314-37-20 atau 
melalui alamat surel  Informasi lebih lengkap dapat didapatkan embjakarta@serbian-embassy.org.
melalui situs resmi Kedutaan Serbia di Jakarta  http://www.jakarta.mfa.gov.rs/.
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Visa dan Izin Tinggal 



Visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Serbia di Jakarta (Tipe C) berlaku selama tiga bulan, setelah 
itu WNI harus mengurus izin tinggal sementara untuk Serbia di Kantor Polisi (Sektor Urusan Orang 
Asing) yang membutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Paspor yang masih berlaku;
2. Bukti tempat tinggal di Serbia (untuk penerima beasiswa, akan disediakan oleh asrama 

tempat tinggal yang disediakan oleh Pemerintah Serbia);
3. Dua pas foto (4 X 3 cm, berwarna);
4. Formulir yang telah diisi lengkap (3 rangkap);
5. Bukti finansial pembayaran biaya pengurusan izin tinggal (dibayarkan di loket bank yang 
terdapat di dalam Kantor Polisi).

Izin tinggal sementara di Serbia berlaku sampai maksimal 1 tahun. Informasi lebih lengkap dapat 
d i t e m u k a n  d i  s i t u s  r e s m i  K e m e n t e r i a n  D a l a m  N e g e r i  S e r b i a 
http://www.mup.gov.rs/cms_eng/home.nsf/terms-for-issuance-of-authorization-for-temporary-
stay.h.

 Persiapan keberangkatan ke Serbia dimulai dengan pengurusan visa yang dapat diajukan ke 
Kedutaan Serbia di Jakarta . Permohonan visa untuk awal dapat dilakukan online dengan 
mengrimkan email ke Kedutaan Serbia di Jakarta, kemudian akan ditindak lanjutin dengan 
melengkapi persyaratan untuk mendapatkan visa. Bagi penerima beasiswa akan cukup terbantu 
dengan adanya staff lokal (orang Indonesia) di Kedutaan Serbia. Sebagai seorang peserta beasiswa 
biasanya sudah mendapatkan surat keterangan diterima sebagai peserta beasiswa. Berbekal surat 
tersebut, maka urusan di Kedutaan Serbia cukup lancar, yang hanya memerlukan waktu 3 jam. 

 Urusan kedua adalah persiapan transportasi ke Serbia. Melihat perkembangan kemajuan 
maskapai penerbangan sekarang, maka banyak pilihan maskapai penerbangan menuju Serbia, 
seperti Turkish Airlines, Lufthansa, KLM (Royal Dutch Airlines), Flydubai dan lain-lain. Kisaran biaya 
dari Indonesia ke Serbia diantara USD 900-1000. Perjalanan dapat dipilih apakah langsung atau 
berganti maskapai. Jarak waktu tempuh kurang lebih 13 jam di udara dan transit 4 jam.

 Tiba di Serbia akan mendarat di Bandara Nikola Tesla. Sebagai peserta, maka perlu 
membangun komunikasi dengan pihak Kementerian Pendidikan Serbia agar setiba di Banda Nikola 
Tesla dijemput. Jika tidak, maka dapat menggunakan bus berwarna kuning nomor 72 yang akan 
melewati asrama mahasiswa “Studentski Dom” di Zemun. Sebagai orang baru di Serbia, ingat untuk 
menitip pesan kepada supir busnya agar bersedia menunjukkan halte bus “Studentski Dom”. Jarak 
waktu tempuh dari bandara ke “Studentski Dom” kurang lebih 20 menit. Ingat juga untuk membayar 
atau membeli tiket bus ke supirnya, sebagai catatan di Serbia tidak ada kondektur bus dan setiap 
penumpang naik turun di halte bus. Tidak di sembarang tempat seperti Indonesia. 

 Dari “Studentski Dom” menuju tempat lain di sekitar pusat Beograd sudah banyak pilihan, 
angkutan yang dapat digunakan bervariasi seperti bus, trem dan taksi. Sebagai orang baru di Serbia 
tidak disarankan menggunakan taksi, karena resiko untuk dikenakan ongkos mahal sangat besar.
 Pilihan lain adalah  berkordinasi dengan KBRI Beograd. Pihak KBRI Beograd akan senang hati 
membantu menjemput di bandara jika waktu dan kondisi memungkinkan.
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Persiapan keberangkatan dan Kedatangan di Serbia



 Transportasi di Serbia termasuk rapi dan teratur. Secara umum, sistem transportasi 
menggunakan bus, trem dan kereta api untuk antar kota. Beograd sendiri sistem trasnportasinya 
dikelola oleh BusPlus yang merupakan pihak pengelola swasta bekerjasama dengan Pemerintah 
Kota Beograd.

Masing-masing angkutan memiliki nomor dan jalur yang berbeda, jadi yang perlu diperhatikan 
adalah nomor dan jalur angkutannya. Tiap halte dilengkapi dengan peta trayek angkutan dan nomor 
bus yang akan melalui hal tersebut. Modal utama naik angkutan di Serbia adalah dengan membeli 
tiket sehingga tidak perlu was-was akan ditangkap pemeriksa (kontroler) bus. Biasanya kontroler-
kontroler ini lebih galak terhadap orang asing yang tidak membeli tiket dan bisa dikenakan denda 
berkisar antara RSD 3000-15.000 atas kelalaian tersebut. Dengan pengelolaan yang lebih ketat, saat 
ini masing-masing angkutan umum di Beograd dijaga oleh minimal satu orang kontroler.

Untuk lebih amannya, setiap naik angkutan umum, tiketnya dibeli langsung dari supir. Pilihan lain 
adalah sesudah  sampai di Beograd dapat membeli tiket elektronik. Untuk jenis tiket elektronik 
dapat dibeli dengan cara berlangganan. Pendaftaran dapat dilakukan di pusat perbelanjaan yang 
ada di Beograd, dengan ketentuan membawa paspor, surat keterangan kuliah dan uang RSD 250. 
Sesudah mendaftar maka kita akan diberikan kartu BusPlus seperti pada gambar di bawah. Akan 
tetapi, tiap bulan untuk menggunakannya kita perlu mengisi kreditnya di kios “Trafika” seharga RSD 
1.100 dan bisa dipakai selama satu bulan. Pilihan lain juga dapat membeli tiket satuan di kios yang 
sama dengan harga RSD 72, namun itu hanya sekali pakai, hanya berfungsi sekali saat ditempelkan 
ke mesinnya. Penggunaan selanjutnya perlu untuk diisi lagi.
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Gambar. Tramvaj di Serbia

Gambar . Trolej di Serbia

Sistem Transportasi



Untuk keamanan di angkutan umum di Serbia cukup terjamin, namun perlu waspada juga. Usahakan 
memeriksa barang bawaan sebelum keluar dari angkutan umum.

Beasiswa “The World in Serbia” meliputi penyediaan tempat tinggal, makanan tiga kali sehari, dan 
pelayanan kesehatan dasar sehingga penerima beasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya yang 
terlalu besar dalam menempuh studi. Walaupun demikian beasiswa tersebut tidak mencakup tiket 
pesawat dan hanya meliputi uang saku sebesar 15.000 dinar (kurang dari 150 Euro) yang bukan 
merupakan jumlah yang besar di Serbia untuk memenuhi kebutuhan yang belum dicakup oleh 
beasiswa. 

Satu Dinar Serbia setara dengan 0,0087 Euro (pada 30 Agustus 2013). Pecahan terkecil Dinar adalah 
1 dinar, dengan kata lain tidak terdapat pecahan sen yang lebih kecil dari 1 dinar. Pecahan terkecil 
dalam bentuk uang kertas adalah 10 dinar, walaupun dengan nilai yang sama juga terdapat uang 
logam. Uang logam pecahan terbesar adalah 20 dinar.
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Gambar. Trafika Serbia

Gambar. Tiket Elektronik Angkutan 

Gambar. Tiket yang ditempelkan ke mesin pengecek

Biaya Hidup



Harga rata-rata makanan dalam capaian mahasiswa di Serbia adalah 300 dinar. Makanan yang paling 
mudah dan cukup murah dapat ditemukan dalam bentuk roti-roti di toko roti setempat (пекара - 
pekara) ataupun sandwhich khas Serbia yang bernama пљескавица pljeskavica yang terdiri atas 
roti yang cukup besar, salad sesuai pilihan (timun, tomat, selada), dan daging pilihan (ayam, sapi, 
babi). Di dekat asrama yang disediakan oleh pemerintah Serbia dalam program beasiswa “The 
World in Serbia” terdapat satu penjual pljeskavica yang memiliki “paket mahasiswa” (studentski 
obrok) yang memiliki harga yang paling murah di Beograd, yakni 230 dinar yang mencakup 
pljeskavica, kentang goreng dan minuman kaleng. Harga makanan sehari-hari tentunya dapat 
menjadi lebih murah jika pelajar Indonesia dapat memasak karena harga bahan makanan jauh lebih 
murah dibanding harga makanan jadi.

Dengan adanya system “Busplus”, transportasi menjadi lebih sederhana dan murah di Beograd bagi 
pelajar yang berencana untuk tinggal lama di kota tersebut. Mahasiswa, dengan surat keterangan 
dari institusi pendidikan terkait, berhak untuk membuat kartu Busplus bulanan untuk mahasiswa 
seharga 1.100 dinar per bulan. Sedangkan kartu Busplus bulanan untuk umum adalah 3.500 dinar. 
Jika seorang pelajar tidak tinggal di Serbia dalam jangka waktu yang lama atau tidak belajar di 
lembaga pendidikan formal, harga satu perjalanan untuk mode transportasi kota apapun (bus, 
trolejbus / bus listrik, tram) adalah 70 dinar, selain itu terdapat pilihan временска карта – 
vremenska karta di mana penumpang hanya perlu membayar 100 dinar untuk 75 menit perjalanan 
menggunakan mode transportasi kota apapun, termasuk transit, tanpa biaya tambahan.

Harga buku-buku pelajaran di Serbia beragam, mulai dari 500-10.000 dinar, tergantung jenis buku 
(jenis studi), ketebalan, penerbit, dan lain-lain. Walaupun demikian, setiap tahunnya pada bulan 
Oktober, terdapat Sajam Knjiga (Book Fair) di mana seluruh penerbit buku di Serbia berkumpul dan 
memberikan pengurangan harga secara khusus untuk hampir setiap jenis buku.

Dikarenakan masalah distribusi dan karena fakta bahwa Serbia bukan (belum) merupakan anggota 
Uni Eropa, harga barang elektronik di Serbia tergolong mahal (jauh lebih mahal dibanding 
Indonesia) sehingga tidak disarankan untuk membeli elektronik di negara tersebut. Barang-barang 
elektronik dapat ditemukan dengan harga lebih murah di negara tetangga seperti Hungaria.

Pakaian memiliki harga yang relatif menengah di Serbia, walaupun demikian, pada masa diskon, 
dapat ditemukan pakaian-pakaian dengan merek ternama dengan harga yang relatif murah, seperti 
Zara, Mango, Pul&Bear, H&M, dan lain-lain. Disarankan untuk membeli pakaian-pakaian musim 
panas pada musim dingin dan sebaliknya, pakaian-pakaian musim dingin pada musim panas, karena 
pada saat itu terdapat winter sale dan summer sale di mana produsen pakaian menjual pakaian 
dengan harga murah pada penghujung musim.

Secara umum, biaya hidup di Serbia (Beograd) sedikit lebih mahal dibanding biaya hidup “normal” 
di Indonesia (Jabodetabek) dikarenakan pengeluaran dasar yang lebih mahal, terutama untuk 
makanan. 

 Jika kamu mengikuti program beasiswa yang ditawarkan oleh Pemerintah Serbia, maka tidak 
perlu pusing-pusing memikirkan tempat  tinggal. Alasannya, sejak awal sudah difasilitasi dengan 
asrama mahasiswa, terlebih saat tahun pertama belajar bahasa. Mahasiswa wajib tinggal di asrama 
mahasiswa Avala yang dilengkapi dengan ruang belajar, ruang kelas lengkap dengan fasilitas audio, 
restoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Tidak hanya itu, dari pengalaman saya, asrama 
mahasiswa itu tempatnya nyaman dan jauh di daerah pegunungan. Jarak tempuh ke kota sekitar 
satu jam, jika menggunakan kendaraan umum. 
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Tempat Tinggal



Tiap kamar ditempati dua orang mahasiswa yang di dalam kamar dilengkapi dengan meja belajar, 
tempat tidur terpisah lengkap dengan petugas kebersihan yang hadir setiap hari. Delapan bulan 
tinggal di Avala sangat cepat berlalu.

 Setelah menyelesaikan belajar bahasa, maka mahasiswa bersiap-siap melanjutkan ke 
Universitas. Untuk itu, mahasiswa pindah tempat tinggal ke Studentski Dom (Asrama Mahasiswa) 
yang berada di Zemun, salah satu kota di Serbia. seperti halnya hotel mahasiswa di Avala, asrama 
mahasiswa di Zemun dilengkapi dengan fasilitas ruang belajar, kelas audio, restoran, ruang laundry, 
ruang menonton dan fasilitas lainnya. 

 Tiap kamar dihuni oleh dua orang mahasiswa. Asrama mahasiswa ini berkapasitas 5000 orang 
dan merupakan asrama mahasiswa terbesar di wilayah Balkan. Di dalam kamar dilengkapi dengan 
kamar tidur yang berbentuk sofa, meja belajar, kamar mandi, dapur kecil untuk keperluan masak 
air dan lemari pakaian. Setiap hari ada petugas kebersihan yang bertanggung jawab atas kebersihan 
asrama termasuk kamar. Asrama mahasiswa juga dilengkapi dengan penjaga keamanan yang 
bertugas memeriksa penghuni luar, jadi keamanan cukup terjamin. 

 Secara umum, tidak perlu khawatir mengenai tempat tinggal di Serbia. Akan tetapi, jika 
berkeinginan tinggal di luar asrama, maka pilihannya bervariasi sesuai dengan kemampuan dana 
dan kehendak hati. Untuk ukuran mahasiswa bisa dimulai dengan harga sewa EUR 150/bulan dan 
yang lebih mahal juga masih banyak. Saran terbaik adalah memilih tinggal di asrama, sebab sebagai 
seorang mahasiswa lebih utuh jika mengalami tinggal di asrama mahasiswa.
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Gambar. Tempat tidur di Avala

Gambar. Hotel Asrama Mahasiswa di Avala



 .

 Bagi WNI yang hendak membawa anggota keluarganya ke Serbia, hendaknya 
mempertimbangkan beberapa hal, antara lain kebutuhan visa dan ijin tinggal (lihat prosedur 
mendapatkan visa), kebutuhan sekolah (apabila masih membutuhkan pendidikan), kebutuhan 
pergaulan dan sosialisasi. Apabila seorang WNI tersebut bekerja untuk jangka waktu yang cukup 
lama dan ingin mengajak serta keluarga ke Serbia, maka perlu dipersiapkan kebutuhan visa untuk 
masuk ke Serbia, untuk selanjutnya mendapatkan ijin tinggal sementara di Serbia. Apabila 
membawa anak-anak usia sekolah, maka terdapat beberapa kendala karena apabila anak tersebut 
masih kecil maka memasukkan anak tersebut ke sekolah lokal yang berbahasa Srpski tidak 
menjadilah sulit dan mahal, namun kendala bahasa tidak terlalu berpengaruh karena usia anak-
anak lebih banyak bermain. Namun apabila membawa anak yang sudah mulai beranjak remaja, 
pilihan memasukkan ke sekolah lokal bukan lah pilihan yang baik, mengingat proses adaptasi dan 
bahasa yang tidak bisa dipelajari secara kilat, oleh sebab itu pilihan memasukkan anak ke sekolah 
swasta internasional merupakan pilihan yang paling masuk akal, namun dengan biaya yang cukup 
tinggi (± 21.000 USD untuk 1 tahun pelajaran).

 Di tengah kondisi ekonomi yang melanda Serbia, dan sebagian besar negara-negara Eropa, 
mencari pekerjaan merupakan sebuah tantangan tersendiri, terutama jika hidup sebagai pelajar. 
Pada dasarnya bagi para pelajar yang ingin menambah uang saku dapat bekerja secara sambilan 
melalui koperasi/agensi kepemudaan (omladinskazadruga atau disingkat OZ). 

 Saat ini rata-rata penghasilan masyarakat Serbia ialah sekitar 350 Eur/bulan, yang artinya 
sebagai pelajar tentunya penghasilan ini menjadi patokan, karena pelajar hanya diperbolehkan 
beberapa jam perhari (kurang dari 8 jam). Prinsip mencari pekerjaan melaui koperasi/agensi 
kepemudaan ialah dengan cara mendatangi dan mendaftarkan diri sendiri ke OZ yang anda tuju dan 
mengisi formulir atau dapat menyerahkan CV secara online ke email OZ yang bersangkutan. Jika 
nanti ada posisi/kerjaan yang sesuai maka OZ akan menghubungi yang bersangkutan dan 
penerimaan upah dilakukan melalui OZ tersebut. 

 Sebagai contoh apabila bekerja menjadi pelayan kafe, para mahasiswa/pelajar dapat 
memperoleh bayaran sebesar 165 dinar/jam (± 1,5Eur), dimana nilai tersebut sangat kecil 
dibandingkan dengan pekerjaan yang sama di negara-negara Eropa barat. Selain itu yang perlu 
menjadi pertimbangan ialah bahwa tingkat pengangguran yang tinggi di Serbia telah mengakibatkan 
tingginya persaingan untuk mencari kerja, bahkan di kalangan pelajar/mahasiswa, sedangkan 
lapangan pekerjaan sangat sedikit. Apalagi ditambah pengetahuan bahasa yang harus mencukupi 
untuk bekerja di level bawah yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi atau sekedar 
menerima perintah seperti menjadi pelayan di kafe, handling proses di pabrik, ataupun 
membersihkan jalan-jalan umum pada saat pergantian musim.

 Negara yang mempunyai populasi kurang lebih 7 juta jiwa ini adalah negara yang bisa disebut 
sebagai negara multi agama, dan itu pun terlontar dari mulut presiden Serbia  sendiri Tomislav 
Nikolic “Srbija zemlja svih religija”1 Serbia, negara semua agama. Di sini pemeluk agama terbesar 
adalah Ortodok dengan angka 85%, Katolik 5%, Islam 3%2 dan sisanya Protestan, Yahudi, agama lain, 
serta Ateis. Kota di Serbia dengan populasi pemeluk agama islam yang terbanyak adalah Novi Pazar.
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Membawa keluarga

Kesempatan kerja paruh waktu

Panduan bagi Pelajar Muslim di Serbia



Dari pengalaman sendiri, bisa disimpulkan bahwa  penduduk Serbia yang non muslim sama sekali  
tidak membenci muslim dan mereka cukup mengenal tentang islam, karena sejauh ini tidak ada 
gangguan bagi muslim saat menjalankan ibadah, seperti shalat, puasa, mengenakan pakaian 
muslim (jilbab bagi muslimah), makanan halal dan lain-lain. Bahkan muslim yang laki-laki diizinkan 
untuk tidak mengikuti kelas bahasa pada hari jum'at siang karena akan melaksanakan shalat Jum'at. 

 Dalam menjalankan ibadah misalnya shalat Jum'at, pemeluk agama islam dapat dengan 
bebas melaksanakannya di Mesjid, atau tempat-tempat lain yang telah ditentukan sebagai tempat 
untuk melaksanakan shalat Jum'at, berjamaah ataupun shalat Ied.
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Mesjid Bairaqli di Pusat Kota Beograd 

Mesjid Bairaqli tampak dalam ( www.360cities.net )

Lebaran di halaman Mesjid 



Kesulitan yang ditemui sebagai muslim di sini adalah masalah makanan, karena sebagian besar 
penduduk di sini non muslim dan mereka tidak mempunyai aturan dalam makanan sebagaimana 
halnya dalam islam. Akan tetapi bukan berarti tidak ada, walaupun sedikit, di sini ada took-toko 
yang memang menyediakan makanan halal. Bahkan Islamic Community of Serbia mempunyai 
lembaga halal sendiri  (www.halal.rs) dan sudah ada beberapa produk Serbia ada yang 
menampilkan logo halal pada kemasannya yang mendapatkan lisensi dari lembaga halal Serbia.
 

Juga ada cerita unik saat salah seorang teman berbelanja dengan dengan seorang temannya yang 
memakai jilbab (penjual makanan tahu bahwa sesuatu yang mengandung babi tidak boleh dimakan 
oleh orang muslim) dengan sopan penjual  makanan itu bertanya setelah melihat busana mereka.

“Apakah kalian muslim?”
“Ya” jawab mereka.

“Makanan di sini dicampur dengan minyak babi (tidak halal), kalau kalian ingin membeli makanan 
ini kalian bisa memesannya di tempat yang memasak makanan ini tanpa menggunakan minyak 
babi.” Ucapnya sambil memberikan sebuah alamat.

Saat bergaul atau diundang ke tempat teman-teman yang berasal dari Serbia yang mana saat 
mereka berkumpul paling tidak ada minuman beralkohol, kita yang muslim tidak akan dipaksa ikut 
minum bersama mereka, dan disediakan makanan atau minuman, yang kita dibolehkan untuk 
memakannya. 
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Toko Halal di Serbia 

Produk dengan kemasan halal )



 Segera setelah ada notifikasi email tersebut, saya menguhubungi keluarga besar saya yang 
ada di jepara. Semua heboh dan banyak yang menentang. Alasan mereka Serbia adalah negara yang 
rawan peperangan. Krisis tidak jadi mengambil beasiswapun meningkat. Saya semakin pasrah. 
Ujungnya, beberapa hari setelah pengumuman beasiswa itu, nenek saya meninggal. Diskusi 
keluarga tentang dibiarkannya saya berangkat atau tidak berangkat sama sekali mengalami 
kemunduran. Sampai akhirnya sekitaran akhir desember, mama dan keluarga besar 
mempertanyakan kembali niat saya untuk menuntut S2 di negeri nun jauh Serbia. Dengan mantap 
dan berdoa, saya menjawab “SIAP!” untuk mengambil resiko, toh saya nanti di Serbia memang 
untuk belajar, tidak untuk melakukan hal macam-macam yang bisa mencoreng nama baik keluarga. 
Dan karena tekad bulat saya, keluarga besar pun merestui, bahkan mereka mulai mendukung, 
banyak juga yang ikut memberi sekedar uang saku sebagai bekal disana.

 Setelah keputusan besar itu, saya mulai mengurus keberangkatan saya. Saya urus semuanya 
sendiri. Dari resign pekerjaan pertama saya sampai mengurus visa dan tiket. Keluarga hanya 
memantau lewat telepon, menanyakan apakah semua prosesnya mudah atau ada halangan. 
Puncaknya, seminggu sebelum keberangkatan saya jatuh sakit terkena radang tenggorokan. Saya 
harus bed rest minimal 3 hari. Saat itu saya agak pesimis, karena ketika sakit, pikiran waras sulit ada 
di kepala. Yang ada hanya kemungkinan buruk, bagaimana kalau saya gagal ke Serbia dan lain 
sebagainya. Namun alhamdulilah, kesehatan saya semakin membaik dan akhirnya bisa berangkat ke 
Serbia pada tanggal 13 Januari 2013. Begitu. 

Adi Bramasto

 Saya mendapatkan informasi mengenai beasiswa “The World in Serbia” melalui Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI) Beograd. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Serbia, 
tidaklah menyulitkan sama sekali, namun bukan hal itu yang mendorong saya untuk memutuskan 
untuk melanjutkan studi di Serbia. Alasan utama yang memotivasi saya untuk menempuh studi di 
Serbia adalah sejarah Yugoslavia, negara multietnis besar yang kemudian diwarisi secara resmi oleh 
Serbia, yang mengalami kejatuhan diiringi konflik bernuansa etnis-religius. Menyadari bahwa 
Indonesia memiliki potensi konflik dan disintegrasi yang lebih besar disbanding Yugoslavia ditilik 
dari keragaman kultural dan etnis yang jauh lebih besar, secara akademis saya menjadi tertarik 
untuk mendapatkan pembelajaran yang dapat berguna untuk masa depan Indonesia dari sejarah 
kejatuhan Yugoslavia.

 Tidak ada kendala berarti yang saya alami dalam proses pendaftaran beasiswa “The World in 
Serbia”, walaupun saya mengeluarkan tidak sedikit uang untuk Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS 
yang ternyata kemudian saya ketahui tidak dibutuhkan (sebagian besar peserta program beasiswa 
tersebut tidak menyerahkan Surat Keterangan serupa).

 Tantangan sebenarnya dalam beasiswa Serbia bukanlah dalam proses seleksi, melainkan 
dalam proses pembelajaran di dalam beasiswa tersebut setelah para peserta beasiswa diterima. 
Bahasa Serbia, yang disyaratkan oleh penyelenggara beasiswa untuk dikuasai oleh para penerima 
beasiswa, tidaklah mudah sama sekali untuk dipelajari. Lebih dari setengah peserta program 
beasiswa di angkatan saya gagal dalam tes bahasa Serbia untuk tingkat B1 setelah program 
persiapan kursus bahasa Serbia. Selain itu, berbagai aspek kehidupan di Serbia sangatlah berbeda 
dengan di Indonesia, termasuk makanan dan cuaca yang dapat disebut ekstrim (-25 sampai +40 
derajat celcius berdasarkan pengalaman pribadi).

Walaupun demikian, sangat banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang dapat diperoleh 
melalui studi di Serbia. Dengan demikian, saya menganjurkan pada para pelamar beasiswa Serbia 
untuk memikirkan dengan matang dan menyiapkan kondisi psikis dengan baik untuk melamar 
beasiswa “The World in Serbia”. Jika kebulatan tekad sudah dicapai, saya ucapkan selamat -
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Itulah cerita yang dapat dibagi tentang pengalaman pelajar muslim di Serbia sampai saat ini, 
mungkin belum bisa mewakili keadaan secara keseluruhan akan tetapi beginilah yang ditemui, 
mudah-mudahan berguna bagi siapa saja yang membaca buku ini.

 Sampai tulisan ini dibuat, kami adalah mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang sekolah di 
Serbia. Berenam kami membentuk Keris dan memiliki cerita masing-masing bagaimana bisa sampai 
sekolah di sini. Beberapa diantara kami ada yang telah lama tinggal di Serbia sebelum mendaftar 
program beasiswa dan diantara kami lainnya mendaftar dari Indonesia. Berikut apa yang dapat kami 
utarakan mengenai pengalaman serta mengapa memilih Serbia sebagai negara tujuan belajar.

Asni Furaida

 Bagaimana saya akhirnya memilih Serbia sebagai tempat menuntut ilmu S2 saya? Umm agak 
susah kalau harus menceritakan semuanya dari awal. Namun, demi terbitnya Buku Belajar di Luar 
Negeri 2 yang berkualitas, saya berusaha memfokuskan diri mengingat kembali kejadian beberapa 
tahun lalu dalam kehidupan saya yang erat hubungannya dengan keputusan saya bersekolah S2 di 
Serbia. 

 Kadang sebagai manusia, kita biasanya suka menyimpulkan karakter manusia lain, kita 
berkomentar mengenai diri mereka tanpa mereka minta. Namun, dalam mengukur diri saya sendiri, 
komentar jujur tentang diri sendiri mutlak saya berikan. Saya berusaha objektif dalam 
mengutarakannya, berusaha tidak terlalu memuja diri ataupun mencaci diri. Semua serba 
proporsional dan akurat. Dan hasil dari penilaian diri saya sendiri itu, saya adalah tipe manusia tipe 
menengah, yang sifatnya benar-benar seperti air, gampang dibawa kemana saja. Namun, ada 
kalanya sifat agak ngotot dalam mencapai sebuah mimpi tertanam dalam diri saya, saya pikir ini 
adalah hal yang bagus karena dari sifat inilah, meski berkemampuan intelektual dan finansial pas-
pasan saya nekad menulis mimpi saya secara iseng diatas selembar kertas gambar agak tebal. Saya 
membuat peta mimpi saya 5 tahun kedepan yang didalamnya tertulis “kuliah S2 di luar negeri, harus 
beasiswa!”. Padahal saat itu, saya sedang frustasi mengerjakan skripsi yang disuruh bolak-balik 
revisi oleh pembimbing dan tidak tahu bagaimana saya akan mencapai mimpi tersebut.

 Singkat cerita, tanggal 27 april 2012 saya dinyatakan lulus S1. Setelah lulus, agaknya dewi 
keberuntungan sedang menyelimuti saya. Dari mengirim lebih dari 10 aplikasi lamaran kerja, 
akhirnya ada 3 perusahaan yang memanggil untuk interview, dan setelah berpikir masak saya 
akhirnya memilih salah satu dari 3 perusahaan tersebut, saya memilih perusahaan jasa konsultan di 
Jakarta. Dengan mulusnya, setelah proses wawancara, saya juga lulus tes psikotes dan berhasil 
menjadi 10 orang yang diterima dari ratusan orang yang mungkin mendaftar di perusahaan 
konsultan itu.

 Sebulan setelah masa training di Jogja usai, perusahaan konsultan dimana saya bekerja 
menempatkan saya tugas di Klaten menjadi media spesialis dalam project SLIP (sustainable 
livelihood in Pusur Watershed) yang didanai oleh Danone Paris. 3 bulan berlalu, keadaan mapan 
bekerja dan mendapat gaji yang cukup untuk belajar hidup mandiri membuat saya agak lupa 
tentang mimpi saya 5 tahun kedepan. Namun suatu hari, korespondensi dengan teman saya yang 
bernama George asal dari Nigeria membuat saya teringat kembali mimpi saya itu, kuliah di luar 
negeri. Bahkan, george saat itu memberi tahu saya info lowongan beasiswa S2 di Serbia. Dengan 
agak kesusahan, saya berusaha mengumpulkan syarat beasiswa sampai-sampai harus bolos kerja. 
Perjuangan mengumpulkan berkas beasiswa Serbia terbayar pada bulan Desember ketika ada email 
notifikasi tentang saya menjadi salah satu penerima beasiswa Serbia.
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Cerita Sukses Pelajar di Serbia



berjuang sekuat tenaga untuk menimba ilmu, mencari pengalaman berharga, dan mengharumkan 
nama bangsa melalui studi di Serbia yang tiada duanya.

Willyam Noveri

 Saya mengetahui beasiswa “World in Serbia” ketika saya sudah berada di Beograd. Tujuan 
saya berangkat ke Beograd pada awalnya bukan untuk melanjutkan kuliah melainkan untuk 
menemani paman  yang telah berada di sini sebelumnya dan akan pulang ke Indonesia. Perkiraan 
sebelum berangkat, saya di sini tidak akan lama kira-kira tiga sampai enam bulan. Akan tetapi 
urusan paman saya di sini ternyata butuh waktu lebih dari itu (sampai saat ini belum selesai), karena 
visa buat kunjungan hanya berlaku selama tiga bulan, dan untuk dapat memperpanjang izin tinggal 
harus dengan alasan belajar atau bekerja.

 Satu-satunya cara bagi saya untuk mendapatkan izin tinggal hanya belajar. Kemudian saya 
mengikuti kelas bahasa Serbia, Alhamdulillah alasan tersebut meyanggupi untuk perpanjangan izin 
tinggal dan saya bisa mendapatkan izin tinggal selama kelas bahasa tersebut  berlangsung  yaitu 
tiga bulan. Oleh karena urusan paman saya belum selesai, maka saya harus memperpanjang izin 
tinggal lagi, karena saat itu kelas lanjutan bahasa tersebut belum pasti akan diperpanjang dan saya 
harus sudah memasukan aplikasi perpanjangan izin tinggal sebulan sebelum izin tinggal yang 
berlaku habis, maka saya mengambil kelas bahasa inggris di tempat yang sama dan Alhamdulillah 
dengan alasan tersebut izin tinggal saya bisa diperpanjang lagi. Selama setahun saya melakukan hal 
tersebut dan beberapa kali harus bolak balik ke kantor imigrasi. Sialnya sekaligus beruntung pada 
saat akan liburan musim dingin 2013 semua sekolah tutup, kemungkinan untuk memperpanjang 
sekolah yang digunakan untuk perpanjangan izin tinggal mendekati nol. Namun, pada saat itu 
tawaran beasiswa pemerintah Serbia dibuka lagi, dan syaratnya tidak begitu susah. Saya 
mengajukan lamaran, diterima, dan bisa perpanjang izin tinggal lagi.

 Walaupun tidak ada niat untuk melanjutkan kuliah di jurusan teknik elektro lagi (jera), 
Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melanjutkannya lagi di Universitas Beograd. 
Bagaimanapun saya akan melakukan yang terbaik untuk kepercayaan yang telah diberikan kepada 
saya, mohon doa restunya semoga saya bisa menyelesaikan kuliah saya yang insyaAllah akan dimulai 
dua bulan lagi dengan baik. Akhirnya, tidak direncanakan sekalipun, semuanya, Tuhan yang 
menentukan.

Lambok Simbolon

 Awalnya tidak ada tebersit dalam benak untuk melanjut kuliah di Serbia, selepas 
menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kemudian 
saya bekerja di Medan, Sumatera Utara. Awal 2010 saya bertemu dengan seorang sahabat yang 
sudah berkali-kali berangkat ke luar negeri mengambil kursus singkat dan internship. Saya tidak 
tertarik sama sekali untuk belajar di negeri Eropa, itu kesan saya setelah bertemu dengannya waktu 
itu. Akan tetapi, seiring waktu sahabat tersebut bercerita mengenai Serbia, negara di Eropa Timur 
atau tepatnya Balkan. Menurutnya, Serbia itu negara unik, tempat yang cocok untuk belajar dan 
jauh dari hiruk pikuk Eropa Barat. Berbekal motivasi dari dorongan sahabat tersebut saya 
mengajukan beasiswa pada 2010 dan mengikuti semua prosedurnya, hingga sampai di Beograd, 
Serbia.

Ternyata benar, Serbia tidak seperti Eropa Barat yang terkenal dengan hiruk pikuknya. Serbia 
seperti sebuah kecamatan bagiku kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Hanya dalam seminggu 
kota Beogradnya sudah bisa dikelilingi. 

 Kembali lagi ke proses beasiswa. Setelah sampai di Beograd, maka perlu belajar bahasa. Ini-
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sesuatu yang baru bagi saya. Tiga bulan belajar bahasa, kami mengikuti ujian A1 (tingkatan ujian 
bahasa) dan luar biasa, hasilnya saya tidak lulus. Saya bertanya-tanya dan hal itu semakin 
memotivasi diri saya belajar lebih giat. Alhasil pada ujian berikutnya sebanyak dua kali sampai level 
B2, saya lulus. Semuanya lama waktu belajar bahasa selama 8 bulan dan saat kelulusan ijazah 
diberikan oleh Menteri Pendidikan Serbia.

Saat ini, setelah satu semester saya lalu di Fakultas Pertanian Universitas Beograd, saya menyadari 
betul gunanya belajar bahasa Serbia. Seluruh aktivitas kampus memakai bahasa Serbia. Perkuliahan 
diwarnai dengan penyusunan makalah, presentasi, diskusi dan studi lapangan. Interaksi antara 
dosen dan mahasiswa layaknya interaksi antara rekan setara dengan sebutan “kolega/kelegenica”. 
Dalam bahasa Serbia kolega untuk laki-laki dan kolegenica untuk perempuan yang artinya rekan. 
Secara umum, seluruh aktivitas di kampus dapat diikuti. Walaupun bebeda latar belakang dan cara 
pandang, namun menurut saya hal tersebut dapat disesuaikan dengan cepat. 
  

Benny Enrico

 Sebagai seorang WNI yang telah tinggal beberapa tahun di Serbia sebelum memperoleh 
beasiswa “world in Serbia” pada tahun 2010, Serbia tidaklah seasing rekan-rekan mahasiswa 
Indonesia lain yang belakangan menerima beasiswa serupa dari Pemerintah Serbia. Awal 
kedatangan saya ke Serbia sendiri ialah menemani kakak, yang seorang diplomat yang ditempatkan 
pada KBRI Beograd pada bulan November 2007. 

 Masa-masa awal merupakan masa yang sulit, dimana sedikit generasi muda Indonesia yang 
berada di Serbia. Sebagai langkah awal saya memutuskan ikut les bahasa Serbia, dan mulai bertemu 
dengan teman-teman WN asing lainnya yang sedang berada di Serbia untuk alasan khusus. Setelah 
satu tahun berlalu, saya mulai membantu mengajar di Sekolah Indonesia Beograd (SIB) yang saat itu 
memang membutuhkan guru untuk mengajar pelajaran SD. Seiring berjalannya waktu, saya 
mencoba untuk melamar menjadi lokal staff pada Kantor Atase Pertahanan RI di Beograd dan mulai 
bekerja sebagai sekretaris. 

 Memiliki seorang kakak yang bekerja pada KBRI memiliki suatu keuntungan tersendiri, 
terlebih saat tawaran dari Pemerintah Serbia bagi pelajar-pelajar dari negara-negara Non-Blok 
untuk sekolah ke Serbia datang, saya orang pertama yang mendapatkan informasi tersebut. Setelah 
berkonsultasi dengan atasan, akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut dalam proses 
mendapatkan beasiswa tersebut, mengingat sedikit banyak saya sudah mulai mengerti bahasa 
Srpski, walaupun masih sebatas untuk komunikasi umum saja. 

 Setelah proses yang cukup lama (sekitar 3 bulan) akhirnya terdapat 2 orang yang berhak 
mendapatkan beasiswa tersebut, saya dan seorang dari Jakarta. Namun karena sebuah 
pertimbangan, kandidat lain tersebut mengundurkan diri, dan saya menjadi satu-satunya pelajar 
Indonesia penerima Beasiswa “World in Serbia” angkatan I. waktu bergulir dengan persiapan bahasa 
Srpski selama ± 6 bulan, sampai akhirnya memasuki dunia Kampus melanjutkan pendidikan saya di 
jenjang S-2. 

 Dunia pendidikan di kampus membawa pengalaman tersendiri, terlebih lagi pada saat 
pertama kali memasuki ruangan, seluruh mata memandang kepada saya, karena merupakan satu-
satunya mahasiswa asing di ruangan tersebut. Namun hari demi hari dilalui sampai akhirnya 
perjuangan tersebut membawa kepada proses akhir, yaitu penulisan thesis. Saat ini saya masih 
berjuang untuk menyelesaikan thesis saya.
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Sabriana Jayaputri

 Awal mulai saya memilih Serbia sebagai tujuan melanjutkan studi adalah karena menurut 
saya Serbia masih tergolong negara yang jarang bahkan hampir dikatakan tidak sebagai negara 
prioritas untuk melanjutkan studi. Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk sekolah 
di negara-negara yang penuturnya berbahasa Inggris ataupun kalau memang tidak, masih terbilang 
cukup dikenal seperti negara-negara di Eropa Barat.  

 Ketertarikan saya untuk studi di Serbia diawali dengan latar belakang pendidikan saya 
sebelumnya sebagai lulusan Sastra Rusia, dan bekerja di salah satu instansi dimana saya menangani 
urusan yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah 
dan Timur. Berbekal bahasa Rusia dan literatur hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut, 
saya berfikir untuk menambah suatu pengetahuan baru lagi yang berkaitan dengan Eropa Tengah 
dan Timur. 

 Serbia menjadi tujuan utama karena dilatarbelakangi masih sedikitnya masyarakat Indonesia 
yang melanjutkan studi di sana terlebih memang pada dasarnya saya ingin mendalami hal yang 
masih jarang diminati secara keseluruhan, baik dari mulai negara tujuan, bahasa hingga jurusan 
yang saya ambil. Saat ini, saya tidak dapat dikatakan sebagai pelajar sukses di Serbia berdasarkan 
sub-judul di atas, karena hingga tulisan ini dibuat, saya baru saja menyelesaikan program persiapan 
bahasa Serbia dan belum memasuki kehidupan kampus. Namun, pastinya harapan saya akan dapat 
sukses dengan program beasiswa yang saya minati ini.
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Montreal
canada



Sambutan
Permika montr

eal

Salam Pemuda-Pemudi!

 Semangat untuk terus berkarya bagi bangsa Indonesia selalu ada dalam jiwa PERMIKA 
(Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada) Montreal. PERMIKA Montreal merasa bangga dapat 
berpartisipasi dalam Buku Belajar ke Luar Negeri seri II .PERMIKA Montreal berdiri di tahun 1990 
dan merupakan bagian dari PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Dunia.

 PERMIKA Montreal menawarkan informasi terkini tentang panduan belajar dan hidup di 
Montreal. Karya tulis ini merupakan sebuah kisah dan bukti nyata perjuangan teman-teman 
PERMIKA Montreal. Saya bersyukur mempunyai teman-teman yang telah mendukung dan 
bersama-sama mengukir nama baik Indonesia di Montreal. Terima kasih atas bantuan teman-
teman penyusun Buku Belajar ke Luar Negeri seri II PERMIKA Montreal.

 Montreal adalah kota pelajar yang menarik. Sebagai kota bersuasana Eropa di Benua 
Amerika, Montreal mempunyai universitas tingkat atas berbahasa Inggris dan Perancis. Dengan 
belajar di Montreal, kita dapat tinggal di lingkungan dwibahasa. Memfasihkan bahasa inggris dan 
menambah ilmu bahasa perancis, merupakan kesempatan yang tidak dapat dilewatkan.Kita 
dapat menikmati atraksi, festival, dan acara sepanjang tahun. 4 musim memberikan nuansa khas 
yang memberikan cerita-cerita yang indah.

 Harapan kami, buku ini dapat memberikan bayangan tentang kehidupan di Montreal. 
Selamat membaca Buku Belajar ke Luar Negeri seri II.

Raka Katon

Ketua PERMIKA Montreal
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1. Fakta Singkat
Nama Negara    : Kanada
Ibu Kota    : Ottawa
Kepala Negara    : Elizabeth II
Perdana Menteri   : Stephen Harper
Bahasa Resmi    : Inggris dan Prancis 
Mata Uang    : Dolar Kanada (CAD)
Jumlah Penduduk   : 33.476.688 (tahun 2011)
Agama  Mayoritas   : Roman Catholic 42.6%
Lagu Kebangsaan   :  Canada”"O

The City of Montreal

 Montreal, dimana para francophones (orang yang berbahasa perancis) menyebutnya dengan 
la belle ville, diakui menjadi kota resmi pada tahun 1832. Kemudian Montreal menjadi ibu kota 
Provinsi Kanada dari tahun 1844-1849. Pertumbuhan kota ini didorong oleh pembukaan Kanal 
Lachine, berlanjut sampai pertengahan 1800-an ketika Montreal adalah kota terbesar di British 
Amerika Utara. Montreal menjadi kota sebagian besar Francophone antara tahun 1883 dan 1918. 
Tidak hanya itu, pada tahun 1920-an sampai 1930an Monntreal dikenal juga sebaigai surga alkohol. 
Ini disebabkan oleh adanya gerakan larangan alkohol yang berlangsung di Amerika Serikat. Selain 
Montreal menjadi pusat pemerintahan provinsi Quebec, Montreal juga berfungsi sebagai fungsi 
administratif. 

 Pada awal tahun 1950, sistem transportasi bawah tanah (metro) baru dibangun. Pelabuhan 
Montreal diperluas dan St Lawrence Seaway dibuka untuk mengakomodasi tingginya pertumbuhan 
penduduk Montreal yang mencapai kurang lebih satu juta orang. Infrastruktur seperti gedung 
pencakar langit dan museum pun telah di dibangun. Kemudian kota Montreal memperoleh status 
internasional melalui Expo 67, dan Olimpiade Musim Panas 1976.

 Meskipun Montreal didirikan sebagai kota pada tahun 1832, daerah ini telah dihuni dari 8000 
tahun yang lalu oleh St Lawrence Iroquoians. Namun, artefak tertua yang ditemukan di kota ini 
adalah sekitar 4000 tahun yang lalu. Iroquoians nomaden mampu bertahan hidup setelah 
mengadopsi budidaya jagung, mengikuti gaya hidup pertanian yang subsisten, memancing 
sepanjang Sungai St Lawrence, dan berburu di hutan. Pada abad ke-14, Cartier, seorang penjelajah 
yang mengunjungi Montreal selama jaman eksplorasi telah menemukkan desa di kote Montreal.

 Tujuh puluh tahun setelah kunjungan Cartier, penjelajah Samule de Champlain pergi ke desa 
Hochelaga di pulau Montreal. Sayangnya ia hanya menemukan pulau tidak terhuni dan desanya pun 
telah hancur. Ini disebabkan karena Iroquoians telah di serang oleh suku Mohawk. Suku Mohawk 
adalah suku yang ingin mendominasi politik berburu dan perdagangan di lembah bawah Tadoussac,-
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Kanada dan Montreal
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sebuah desa di Quebec, Kanada, yang juga berfungsi sebagai titik pertemuan antara St Lawrence 
dan sungai Saguenay.

Suku Mohawk, yang mendirikan markas mereka di tempat yang sekarang dikenal dengan New York, 
mampu mempertahankan apa yang telah menjadi lahan perburuan mereka ketika Champlain 
memutuskan untuk mendirikan sebuah pos perdagangan bulu di Place Royal, Montreal. Kemudian 
pada tahun 1639,  Koloni Perancis mendirikann pemukiman tetap. Koloni Perancis menciptakan 
sebuah daerah bernama Ville Marie pada 17 Mei 1642 sebagai bagian dari sebuah proyek untuk 
membuat sebuah koloni yang didedikasikan untuk Virgin Maria. Koloni ini, yang didirikan di bawah 
otoritas Katolik Roma Société Notre-Dame de Montréal, dipimpin oleh Paul Chomedey de 
Maisonneuve. Dalam tahun 1651, Ville Marie telah mengalami serangan yang berulang-ulang dari 
suku Mohawks. Meskipûn demikian, Ville Marie tetap menjadi pusat perdagangan bulu.

 Penduduk Montreal selama pemerintahan Perancis terdiri dari penduduk pribumi dan 
Perancis. Sensus pertama menunjukkan adanya 659 orang penduduk Perancis dan 1000 orang 
penduduk asli.  Imigrasi ke Montreal meningkat setelah 200 orang datang ke Montreal antara tahun 
1653 dan 1659. Sekitar 1200-1500 pendatang yang menetap di kota Montreal. Mereka berasal dari 
berbagai daerah di Perancis dengan kelas sosial yang berbeda. Selama abad ke-17, ada perubahan 
yang sangat ekstrim dalam demografi Montreal. 56% penduduk Montreal adalah pendatang baru. 

 Oleh karena itu Montreal terkenal sebagai kota yang mempunyai latar belakang budaya yang 
bermacam-macam. Dengan sejarah Montreal yang kita ketahui sebelumnya, kita dapat memahami 
bagaimana kota ini dibangun. Begitu pula dengan bagaimana hal itu berubah menjadi kota yang kita 
kenal sekarang, Montreal yang elok.

1.  Keanekargaman Budaya 
Bonjour! Selamat Datang di Montreal, dimana kamu bisa menemui berbagai budaya dari seluruh 
dunia dan tetap membawa budaya aslimu. Saat tiba di Montreal, kamu akan merasakan apa yang 
sering disebut dengan 'American dream' dan sekaligus barada di dalam suasana Eropa. Ini di 
karenakan bagunan kota Montreal yang banyak di pengaruhi oleh arsitektur dari Eropa. Tidak hanya 
kamu akan mendengar orang-orang berbicara bahasa inggris, kamu juga akan mendengar mereka 
berbahasa perancis. Matamu akan dimanjakkan oleh kota tua Montreal yang memberikan kamu rasa 
rindu. Meskipun bahasa perancis merupakan bahasa utama provinsi Quebec, kamu tidak perlu 
merasa cemas. Karena kamu akan dengan mudah menemukkan orang-orang Montreal yang 
berbahasa Inggris juga. Selain itu, Montreal menerima banyak pendatang baru dari berbagai negara 
di dunia. Jadi, tidak ada yang merasa menjadi orang asing di kota ini.  Semua orang membawa 
keunikan masing-masing yang menjadikkan Montreal kota yang penuh dengan keragaman budaya.

2. Pendidikan
Kondisi ekonomi Kanada yang bagus  memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang telah lulus 
mendapatkan pekerjaan di masa depan.  Montreal mendapatkan peringkat sebagai kota terbaik ke-
10 bagi mahasiswa oleh majalah QS. Dengan sumber daya yang tak terbatas dan perkembangan 
teknologi yang pesat, kota ini memberikan mahasiswa lebih banyak akses untuk belajar di berbagai 
bidang. Kelebihan ini juga tidak hanya dapat diakses oleh franchophone tetapi para anglophone 
juga. Banyak penelitian yang dilakukan untuk jurusan ilmiah seperti kedokteran dan teknik. Tidak 
hanya itu, fakultas seni, yang meliputi sastra, ilmu sosial, bahasa dan hukum juga dikembangkan 
dengan baik. Disamping itu, salah satu unversitas di Montreal yang berbahsa inggris, McGill, 
menempati peringkat ke-17 sebagai universitas terbaik di dunia oleh majalah QS pada tahun 2010.  
Karena itu, McGill menjadi universitas nomor satu di Kanada.

mengapa montreal?
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The fleur-de-lise the Flag of Quebec

3.  Tempat Berkreasi 
Seringkali kamu merasa jenuh pada saat sedang belajar. Tetapi jangan khawatir, karena Montreal 
adalah kota terbaik bagi kamu untuk melepaskan kreativitas artistik kamu. Banyak festival, seperti 
musik, fashion dan seni, yang akan menunggu kamu selama liburan musim panas. Banyak seniman 
Montreal yang mengambil langkah go international seperti Feist, Arcade Fire dan Celine Dion. Ada 
juga band-band lokal universitas ternama yang mengambil aliran musik rock dan melakukan tur di 
seluruh dunia secara mandiri. Tidak hanya itu, Montreal juga di kelilingi oleh pemandangan 
bangunan dan alam yang indah. Jika kamu tidak terlalu berminat unutk mengikuti acara-acara yang 
bersangkutan dengan kesenian, banyak aktifitas lain yang di tawarkan di daerah sungai st 
Lawarence atau perbukitan di sekitar Montreal. Selama musim dingin, kamu akan menemukan 
arena hoki di setiap sudut kota Montreal, termasuk halaman depan universitas. Jadi, tidak usah 
peduli apa minat kamu, tidak usah peduli apa bakat kamu, tidak usah peduli apa yang kamu 
inginkan, kamu akan menemukan tempat untuk mengembangkannya di sini, Montreal.

 Quebec merupakan salah satu provinsi berbahasa Perancis di Kanada dan juga provinsi 
terbesar di Kanada. Provinsi Quebec terletak di sebelah Timur bagian Kanada.Quebec tersebar dari 
selatan ke utara bagian dari Kanada. Luas wilayahnya adalah 1.667.441 km2. Quebec dibagi dua 
oleh saint Lawrence sungai.  Sungai ini sepanjang 1.197 kilometer dan bervariasi kedalamannya 
hingga 400 meter. Ada 3 jenis air yang berada di dalam sungai, yaitu air asin, air payau dan air tawar. 
Kebanyakan air asin terletak di dekat Samudra Atlantik Utara. Semakin dalam sungai mengalir 
kedaratan, lebih banyak kandungan air tawar. Selama musim dingin, sebagian dari sungai membeku 
dan berubah menjadi es. Di Quebec bagian tengah dipenuhi dengan pegunungan dan dataran tinggi.

 Ibu Kota Quebec adalah Quebec City yang merupakan kota tertua di Kanada dengan populasi 
500.000 orang. Samuel de Champlain mendirikan kota ini pada tahun 1608. Pulau Montreal adalah 
kota paling metropolitan dan kota terpadat di Quebec. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa 
sebenarnya Montreal adalah sebuah pulau. Populasinya mencapai 1,6 juta pada tahun 2011. Elevasi 
tertinggi adalah 233 meter. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bangunan yang lebih tinggi daripada 
Oratoire St-Joseph di pulau montreal.

1. Batas Wilayah
Quebec memiliki 4 perbatasan. Sisi selatan berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Karena itu 
banyak orang yang menyeberangi perbatasan untuk pergi atau kembali dari Amerika Serikat. Bagian 
utara berbatasan dengan kutub utara. Bagian barat berbatasan dengan Ontario dan sisi timur 
dengan New Foundland.

Geografi
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2. Musim
 Quebec terletak di bagian utara belahan khatulistiwa, sehigga Quebec memiliki 4 musim. 
Musim-musim tersebut adalah musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim 
gugur.Karakteristiknya sangat berbeda dengan musim Indonesia itu.Setiap musim sangat berarti 
dan memiliki karakteristik sendiri yang unik.Biasanya, musim dingin berlangsung dari Desember 
hingga April.Ciri khasnya musim dingin adalah salju.Air berubah menjadi salju di bawah 0 
derajat Celcius.Ini tidak terjadi di Indonesia karena semuanya terlihat putih.Suhu bisa turun 
sampai -40 derajat Celcius.Dengan suhu ini, kita masih bisa melakukan banyak 
kegiatan.Kegiatan outdoor seperti olahraga musim dingin merupakan salah satu kegiatan musim 
dingin paling favorit. Bahkan di danau es, kita masih bisa melakukan memancing musim dingin 
juga! Kemudian dari Mei sampai Juni merupakan musim transisi ke musim panas yaitu musim 
semi.Salju sudah mencair.Bunga-bunga dan pohon-pohon mulai bersemi.Suhu kembali ke atas 0 
derajat Celcius.Musim panas merupakan suhu terpanas dalam setahun. Suhunya dapat mencapai 
40 derajat Celcius!
 
 Ya, Quebec memiliki suhu yang sangat ekstrim. Banyak orang menyatakan kalau kita bisa 
tinggal di Quebec, kita bisa hidup di mana saja di dunia ini! Tubuh manusia perlu beradaptasi 
sebanyak 80 derajat celcius perbedaan suhu.Tapi jangan khawatir terlalu banyak tentang hal 
tersebut, karena musim panas menawarkan kamu dengan berbagai acara dan festival.Matahari 
terbenam sangat malam, sekitar pukul 21:00 di puncak musim panas.Musim transisi antara 
musim panas dan musim dingin disebut musim gugur.Tanda khasnya yaitu angin yang kuat.Sudah 
mulai agak dingin.Daun-daun berubah menjadi kuning dan oranye.Tepat sebelum pergi ke musim 
dingin, semua daun jatuh ke tanah, meninggalkan pohon-pohon gundul.Dalam tahun-tahun 
sebelumnya, penjadwalan musim sangat teratur dengan bulan.Tapi dalam beberapa tahun 
terakhir, sudah tidak teratur lagi.

3. Bagian Wilayah The key to the Map to the left:

1. Bas – saint – Laurent
2. Saguenay-lac-saint-jean
3. Capital-nationale
4. Mauricie
5. Estrie
6. Montreal
7. Outouais
8. Abitibi-temiscamingue
9. Cote-nord
10. Nord-du-quebec
11. Gaspesie-iles-de-la-madeleine
12. Chaudiere-appalaches
13. Laval
14. Lanaudiere
15. Laurentides
16. Monteregie
17. Centre-du-quebec
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Bahasa

 Di provinsi Quebec, dua bahasa utama yang digunakkan adalah bahasa Inggris dan bahasa 
Prancis. Namun untuk provinsi Kanada yang lain, bahasa Inggris merupakan satu-satunya bahasa 
utama. Penggunaan bahasa Inggris atau Perancis bergantung pada daerahnya masing-masing. Untuk 
daerah kota Montreal, bahasa Inggris adalah bahasa yang sering digunakkan. Sedangkan bahasa 
Perancis seringkali digunakkan di luar daerah kota Montreal. Menurut sensus tahun 2011, bahasa asli 
penduduk kota Montreal adalah: 78,1% bahasa perancis, 7.7% bahasa Inggris dan, sisanya adalah 
bahasa asing seperti bahasa Arab, Spanyol, dan  Italia.

 Bagi para pelajar yang ingin belajar ke Montreal sangat disarankan untuk mengambil kelas 
pemula bahasa Perancis ataupun Inggris agar terbiasa mendengar bahasanya. Kamu juga dapat 
belajar bahasa Perancis atau Inggris di Montreal dengan mengambil kelas di sekolah terkemuka atau 
tutor. Sebagai mahasiswa, kamu dapat memperoleh beasiswa yang mendorong untuk mempelajari 
bahasa Perancis. Kantor keuangan dan beasiswa dari institusi pendidikan akan memberikan kamu 
beasiswa yang sesuai untuk mempelajari bahasa Perancis. 
Mayoritas layanan publik di Quebec menggunakan dua bahasa. Menurut hukum Quebec, bahasa 
lisan yang dibutuhkan dalam bisnis adalah bahasa Perancis. 

How are you?
How much is it?
Are you free tonight?
What time?
What is your name?
My name is…
Call me.
What is your number?
Call the police!
Help me!!!
Can it be cheaper?
What time is it?
Stop!!!
Where is the bank?
Start the car!!!
Yes.
No.

Apa kabar?
Berapa?
Apakah malam ini kamu sibuk?
Jam berapa ?
Nama anda siapa?
Nama saya …
Telepon saya
Berapa nomer telepon anda ?
Telepon polisi!!
Tolong saya!
Bisa lebih murah?
Jam berapa sekarang?
Berhenti!!
Dimana ada bank?
Nyalakan mobil!!!
Iya
Tidak

Comment ça va?
Ça coûtecombien?
Est-ce que tu es libre ce soir?
À quelle heure?
C'est quoi ton nom?
Mon nom est…
Appelle-moi
Qu'est-ce que c'est ton numéro?
Appelle la police!
Aide-moi!!!
Est-ce-que ça pourrait être moins cher?
C'est quoi l'heure
Arrète!!!
Oùest la banque?
Démarre la voiture!!!
Oui.
No.

Bhs Inggris Bhs Indonesia Bhs Prancis
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1. Universitas McGill 

A. Sejarah
 
 Didirikan pada tahun 1821 oleh pedagang Skotlandia, James McGill. Universitas McGill telah 
memegang gelar bergengsi sebagai universitas nomor 1 di Kanada untuk kedelapan tahun berturut-
turut sesuai dengan peringkat Macleans. Universitas McGill juga mendapatkan peringkat di atas dua 
puluh di dunia untuk universitas di dunia pada tahun 2010. McGill merupakan universitas riset 
terkenal di dunia dan menawarkan sekitar 25.000 mahasiswa dan 8.000 lulusan siswa, dengan 
seperlima mewakili mahasiswa internasional. Universitas pertama yang didirikan di Kanada, dan 
membantu untuk berdirinya beberapa universitas lain di Kanada, termasuk University of British 
Columbia dan University of Victoria. Di antara alumni, ada dua belas pemenang hadiah Nobel, tiga 
astronot, dua perdana menteri Kanada dan sembilan pemenang Academy Awards.
 
 Universitas ini memiliki dua kampus yang berbeda di Montreal. Kampus utama terletak di 
jantung kota di bawah bukit Mount Royal. Burnside Hall adalah bangunan yang pertama kali 
dibangun. Karena letaknya di tengah-tengah pusat kota Montreal, kampus ini menawarkan 
pemandangan yang unik dengan area rumput yang luas, hijau dan berbagai bangunan, baik modern 
dan antik. Sementara sebagian besar fakultas terletak di kampus utama, kampus yang kedua 
terletak di pinggiran kota, Fakultas Pertanian dan ilmu Lingkungan, Sekolah gizi dan Sekolah 
Lingkungan Hidup. Diresmikan pada tahun 1905, kampus kedua ini lebih muda dari kampus utama 
tetapi mencakup area seluas 650 hektar. Kampus kedua ini juga merupakan perguruan tinggi 
pertanian terbesar di Kanada.

B. Kurikulum
 
 Ada total sebelas fakultas dan sebelas sekolah di McGill University. Fakultas-fakultas ini 
beragam dari teknik, kesenian sampai hukum dan kedokteran. Ada sekitar 340 program akademik 
yang ditawarkan untuk mahasiswa. 250 program doktor dan program sarjana master.Walaupun 
jumlah mahasiswa yang banyak, McGill mempertahankan rasio siswa-fakultas yang rendah sekitar 
16:1 dengan 1600 dosen permanen dan tambahan 4300 dosen sementara.
 
 Menjadi ssalah satu universitas Inggris di provinsi berbahasa Perancis menjadikkan McGill 
dalam posisi yang unik di mana memungkinkan dwibahasa dalam kurikulumnya.Siswa diperbolehkan 
untuk mengirimkan karya tulis yang dapat dinilai hasil kerjanya dalam bahasa Inggris ataupun 
Perancis.Kesempatan ini memberikan siswa untuk melakukan pekerjaan mereka dalam keadaan 
yang paling nyaman.
 
 Sebagian besar program sarjana S1 berlangsung selama empat tahun, meskipun ada 
pengecualian bagi mahasiswa yang datang dari luar Quebec.Siswa yang datang dari CEGEP 
(Quebeqois pra-universitas perguruan tinggi) masuk universitas di tingkat tahun kedua.Siswa dari 
SMA luar Quebec diberikan kredit tambahan sampai satu tahun senilai kurikulum sekolah tersebut. 
Lama waktunya juga tergantung pada masing-masing program di mana siswa yang terdaftar, 
misalnya, teknik bisa berlangsung sampa lima tahun. Program S2 biasanya berlangsung selama dua 
tahun dan PhD selama minimum empat tahun. Lamanya waktu juga tergantung pada program itu 
sendiri.

Universitas



C. Akomodasi Pelajar
 
 Untuk mahasiswa yang berjumlah besar, McGill menawarkan sedikit pilihan asrama dalam 
kampus. Asrama menampung sekitar 2700 mahasiswa per tahun. Setiap siswa tahun pertama 
dijamin untuk tinggal diasrama kampus. Namun untuk tahun berikutnya siswa diharapkan untuk 
mencari akomodasi sendiri diluar kampus, meskipun beberapa kembali ke asrama kampus(bahasa 
sehari-hari dikenal sebagai 'rez'). Asrama tertua bernama Upper Residence, yang terletak didekat 
dengan gunung Mount Royal dan terdiri dari McConnell Hall, Molson Hall, Gardner Hall dan Douglas 
Hall. Royal Victoria college, asrama perempuan pertama di McGill, merupakan tempat tinggal 
terbesar kedua. Namun sekarang menjadi asrama campuran.Asrama lainnya termasuk University 
Hall, Solin Hall, Sheerbrooke Carrefour dan New Residence yang merupakan renovasi dari sebuah 
hotel berbintang empat.
 
 Pada akhir tahun ajaran pertama dan sebelum musim panas dimulai, siswa berburu 
apartemen di seluruh kota. Sebagian besar siswa tinggal di sebelah kiri kampus utama, yang sering 
disebut dengan McGill Ghetto. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa siswa juga memilih 
daerah-daerah lain dikarenakan kenaikan harga sewa.

D. Fasilitas 
 
 Untuk fasilitas pelajar, baik universitas maupun kota menawarkan paket lengkap dan 
menarik. Di dalam universitas, ada berbagai kafetaria yang tersebar di setiap bangunan. Bukan 
karena kurangnya pilihan namun berbagai restoran juga tersedia dalam jangkauan berjalan kaki di 
pusat kota. Organisasi pelajar dan serikat pekerja memainkan peran besar dalam kehidupan pelajar 
McGill.Setiap program dan fakultas memiliki organisasi pelajar sendiri disamping organisasi pelajar 
dari Universitas McGill (SSMU), yang merupakan organisasi pelajar terbesar di universitas. Untuk 
kegiatan-kegiatan organisasi, ada ratusan pilihan untuk dipilih, dari kelompok budaya seperti 
MASSA (McGill Malaysia Himpunan Mahasiswa Singapura) sampai organisasi berbasis amal seperti 
UNICEF McGill ke klub olahraga seperti Ski dan SnowboardClub. Ada banyak pilihan bagi para pelajar 
dan semua itu di jalankan oleh pelajar McGill.Untuk fasilitas olah raga, Kompleks olahraga McGill 
memiliki fasilitas yang lengkap untuk berbagai kegiatan olahraga yang berbeda, termasuk sepak 
bola, basket, squash, renang dan pusat kebugaran.Siswa dapat membeli kartu olahraga untuk satu 
semester sehingga dapat memiliki akses ke seluruh fasilitas tersebut.Dengan semua pilihan yang 
luar biasa, pelajar dapat menemukan minat mereka dan terlibat penuh didalam bidang extra-
kurikuler untuk menunjang bidang akademis.

E. Perpustakaan
 
 McGill memiliki dua belas perpustakaan di kampus utamanya.Perpustakaan dikelompokkan 
berdasarkan fakultas mereka, misalnya perpustakaan Redpath difokuskan untuk pelajaran ilmu 
sosial dan humaniora, sementara perpustakaan Schulich untuk ilmu alam dan teknik.Pada awal 
semester, tersedia staff untuk mengadakan kunjungan keliling perpustakaan. Tujuannya untuk 
menjelaskan  dan menawarkan banyak wawasan tentang perpustakaan McGill.Selain 6 juta buku 
yang berada di perpustakaan, pustakawan McGill adalah pusat panduan informasi tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan perpustakaan.Setiap departemen memiliki pustakawan masing-masing 
dan mereka dapat dihubungi dengan mudah dalam kondisi apapun termasuk kebutuhan 
darurat.Website perpustakaan juga menawarkan akses ke database besar bagi semua pelajar di 
semua mata pelajaran. 
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E. Biaya sekolah
 
 Di McGill University, biaya kuliah berbeda dari satu pelajar ke pelajar yang lain. Hal ini 
tergantung dari mata pelajaran yang diambil.Umumnya, pelajar Quebec membayar biaya terendah, 
sekitar $ 3000 per tahun, sedangkan pelajar yang berasal dari luar provinsi Quebec membayar 
sekitar $ 7.000 per tahun.pelajar internasional membayar biaya tertinggi sekitar $ 30 000 per tahun. 
Pelajar dengan prestasi akademis yang luar biasa dan  memenuhi persyaratan dapat berkesempatan 
untuk mendapatkan $ 3.000 beasiswa untuk tahun pertama mereka. Biaya kuliah untuk Pelajar S2 
dan S3 sangat berbeda. Beberapa Master dan program PhD menawarkan uang saku kepada calon 
pelajar tergantung pada program yang mereka daftar.

F. Cara Mendaftar
 
 Proses pendaftaran dapat dilakukan secara online.Syarat untuk aplikasi berbeda dari masing-
masing sekolah/perguruan tinggi kurikulum dan juga berbeda untuk setiap program dan 
fakultas.Setiap calon pelajar dianjurkan untuk memeriksa syarat-syarat mata pelajaran sebelum 
memutuskan memasukan aplikasi.Dalam prosesnya, setiap pelajar diminta untuk memilih dua 
pilihan pelajaran berbeda sesuai dengan prioritasnya masing-masing.Pilihan mata pelajaran akan 
diperhitungkan ketika dalam proses pertimbangan oleh pihak universitas. Jika calon pelajar tidak 
diterima dipilihan pertama, univerisatas akan menawarkan tempat di pilihan kedua. Persyaratan 
umum meliputi bukti kemahiran bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS untuk siswa yang bahasa 
pertamanya selain dari bahasa Inggris dan yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah mereka 
dalam bahasa Inggris.Transkrip resmi dapat di-upload secara online. Setelah pelajar diterima, kamu 
harus mengirimkan transkrip resmi secara langsung ke universitas. Langkah terakhir dalam aplikasi 
adalah pembayaran. Biaya pendaftaran nya adalah sebesar CAD $ 100 dan ini harus dibayar dengan 
menggunakan kartu kredit yang valid. Setiap calon pelajara diberikan nomor ID untuk memeriksa 
status aplikasi secara online. Setiap program mungkin memiliki batas waktu spesifik sehingga setiap 
calon pelajar harus berkonsultasi secara langsung ke fakultasnya masing-masing. Untuk pendaftaran 
pada musim gugur, aplikasi harus dikirim paling lambat sekitar bulan Maret-April pada tahun yang 
sama.

1. Concordia Univesity

A. Sejarah
 
 Universitas Concordia, merupakan universitas kedua di Quebec dengan bahasa pengantar 
Inggris. Didirikan pada tahun 1974 setelah Loyola College dan Sir George Williams University 
bergabung menjadi satu. Nama universitas diambil dari slogan Montreal yaitu Concordia Salus yang 
artinya 'kesejahteraan melalui harmoni'. Di Kanada, Concordia berada di peringkat 13 dan 
internasional berada di peringkat 501-550 secara keseluruhan oleh QS World University Rankings. 
Fakultas Bisnis, juga dikenal sebagai, John Molson School of Business, merupakan peringkat ketiga 
besar di Kanada dan termasuk ke dalam 100 besar di dunia. Universitas ini terus berkembang untuk 
mengakomodasi siswa dengan fasilitas yang lebih baik dan lebih moderen.Pada tahun 2011-2012, 
Concordia University melaporkan bahwa 45 000 mahasiswa terdaftar di universitas. Seperti McGill, 
Concordia juga menawarkan dua kampus yang berbeda, yang pertama di pusat kota Montreal dan 
yang lainnya di ujung barat kota. Kampus pusat kota, yang juga disebut Quartier Concordia. 
Kemudian disekitar bangunan Sir William George sudah banyak dibangun juga gedung baru 
Universtas Concordia. Kampus kedua adalah kampus Loyola.Terletak sekitar 7km kearah barat dari 
kampus kota.
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B. Kurikulum
 Concordia memiliki empat fakultas, sekolah studi pascasarjana (S2 & S3), dan berbagai 
lembaga.Menawarkan lebih dari 300 sarjana (S1) dan 100 program pascasarjana dari berbagai 
macam fakultas. Keempat fakultas meliputi Fakultas Seni dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Teknik 
dan Ilmu Komputer, Fakultas Seni Rupa dan Sekolah Bisnis John Molson.
 
 Biasanya, program sarjana memakan waktu tiga atau empat tahun, tergantung pada 
program. Sementara program pascasarjana berlangsung dari dua sampai tiga tahun dan program PhD 
seminimal mungkin selama empat tahun.Concordia mengimplementasikan program yang sangat 
unik, disebut co-operative program.Program ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan 
pengalaman kerja (kerja magang) sambil menyelesaikan gelar mereka di Concordia. Program co-op 
dimulai pada tahun 1980 di Concordia hinga sekarang, tersedia dalam 30 sarjana dan 5 program 
pascasarjana dengan lebih dari 1000 pelajar berpartisipasi dalam program ini.Kerja magang dan 
belajar menghasilkan lulusan pelajar yang lebih siap di hari nanti.

C. Akomodasi Sekolah
 Seperti kebanyakan universitas, dua pilihan yang tersedia untuk asrama adalah dalam 
kampus dan di luar kampus.Concordia memiliki tiga asrama yaitu Hingston Hall dan Jesuit Residnce 
di Kampus Loyola. Kemudian Grey Nuns Residence di complex kampus Sir George Williams.Harganya 
tergantung pada setiap asrama. Untuk perumahan di luar kampus, pelajar harus mencari akomodasi 
sendiri. Kebanyakan mahasiswa Concordia tinggal di daerah Mile-end sampai ke daerah Plateau.

D. Fasilitas 
 CSU, Concordia Student Union, adalah organisasi pelajar terbesar di Universtas Concordia. 
Selain CSU, masing-masing fakultas dan program memiliki organisasi masing-masing yang 
tercangkup dibawah CSU. Concordia juga mempunyai organisasi kemahasiswaan yang lain dimana 
kita dapat berpartisipasi untuk menjalankan organisasi tersebut. Fasilitas olahraga Concordia, yang 
disebut Le Gym, memiliki 10.000 meter persegi ruang olahraga dengan berbagai macam mesin 
olahraga.Selain itu, ada kelas olahraga seperti tari dan aerobik.

E. Perpustakaan
 Ada satu perpustakaan disetiap kampus. Perpustakaan Webster terletak di Concordia Quarter 
dan memiliki sekitar 1,9 juta buku cetak dan elektronik. Perpustakaan yang lain terletak di kampus 
Loyola dan disebut dengan perpustakaan Vanier. Concordia juga memiliki pustakawan spesifik mata 
pelajaran yang terlatih dalam bidangnya masing-masing dan dapat menawarkan wawasan 
mendalam bagi pelajar.

F. Biaya Kuliah
 Biaya kuliah bervariasi dengan program yang diambil. Tetapi secara umum, pelajar dari 
Quebec membayar sekitar $ 3.600 per tahun sementara pelajar dari luar provinsi Quebec membayar 
$ 6.000 dan pelajar internasional membayar sekitar $ 20.000 per tahun. Ada beasiswa dan bantuan 
yang tersedia untuk para pelajar dalam proses pembelajaran.

G. Cara Mendaftar
 Aplikasi ini dilakukan secara online.Pelajar harus memilih program dan mengirimkan 
informasi yang diminta oleh Concordia.Dokumen seperti transkrip dapat disertakan juga.Calon 
pelajar juga harus membuat akun Concordia sehingga dapat melacak status aplikasi mereka.Sangat 
disarankan bahwa calon pelajar memeriksa persyaratan untuk masuk sebelum mendaftar.Pelajar 
internasional akan diminta untuk memberikan bukti kemahiran bahasa Inggris. Biaya pendaftaran 
sebesar $70 dan tidak dapat dikembalikan. 
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Jika aplikasinya diterima, calon pelajar akan dikirim surat penerimaan melalui email dari pihak 
sekolah.

1. Universitas Berbahasa Prancis
 Montreal juga memiliki dua universitas di mana Perancis adalah bahasa pengantar: UDEM dan 
UQAM. Université de Montreal (UDEM) merupakan sebuah universitas publik dengan 650 program 
sarjana dan 71 program pascasarjana ditawarkan dalam bahasa Prancis.Université du Quebec à 
Montréal atau UQAM adalah universitas negeri yang didirikan pada tahun 1969 dan saat ini memiliki 
pelajar lebih dari 41 000 siswa.Ada enam fakultas yang menawarkan sarjana dan pascasarjana. 
Program yang ditawarkan mencakup kesenian, ilmu alam dan hokum.

1. John Abbott College 
 John Abbott College adalah salah satu dari empat CEGEP (Sekolah Menengah Atas) yang 
berbahasa Inggris di Montreal.Sekolah ini dinamakan dari Sir John Abbott, Perdana Menteri ketiga 
Kanada.Kampus ini didirikan pada tahun 1970. Pada bulan September 1971 kampus ini memiliki 
sekitar 1.200 pelajar. Sejak itu, pertumbuhan sekolah berkembang pesat. Kemudian menjadi salah 
satu SMA ternama di Montreal. Kota ini terletak di ujung barat pulau Montreal, di mana para pelajar 
dapat menikmati lingkungan hijau yang dipenuhi banyak pohon-pohon.

A. Tentang John Abbott College
 Kampus ini menawarkan 2 jenis program: program pra-universitas selama dua tahun yang 
mengarah  ke universitas dan program profesional selama tiga tahun yang dimaksudkan untuk 
mengarah langsung ke dunia kerja. Saat ini ada 8 program pra-universitas, 11 program profesional, 
dan 2 program perpindahan. Bagi pelajar yang tidak memiliki persyaratan dan nilai untuk memasuki 
program pilihan mereka, kampus ini menawarkan 1-2 semester program foundation (transisi). 
Selain itu, kampus in juga menawarkan pendidikan berkelanjutan untuk orang dewasa di malam 
hari. 

 Saat ini John Abott mempunyai 7700 siswa dimana 84% dari pelajar berusia antara 17 dan 20 
tahun. Meskipun 65% dari pelajar berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa utama, mereka juga 
memiliki 19% dari pelajar berbahasa Perancis dan 16% memiliki bahasa pertama selain bahasa 
inggris.
 
 Kampus ini terbagi menjadi 7 bangunan utama.Gedung Britain Hall sebagai tempat pusat 
pendidikan berkelanjutan. Casgrain Centre sebagai gedung kompleks olahraga, ruangan teater dan 
studio seni. Munch Box merupakant empat makan di dalam kampus yang menawarkan menu 
makanan cepat saji dan kopi Starbucks. Gedung Agora menjadi tempat dimana diadakannya acara, 
pertunjukan, dan film.  Gedung Herzberg adalah bangunan utama ruangan kelas dan laboratorium 
untuk berbagai mata pelajaran Ilmu Alam dan Keperawatan. Gedung ini mempunyai fasilitas seperti 
perpustakaan, kedai kopi, klub dan kantor. Gedung Hochelaga juga mempunyai ruang kelas yang 
digunakan untuk  kelas sosial dan program karir yang lain.Gedung Penfield adalah tempat untuk 
program kesenian dan bahasa serta program profesional. Gedung Edward adalah bangunan yang 
baru dibangun untuk Fakultas Ilmu alam dan Teknologi Kesehatan. Akhirnya ada juga bangunan 
Stewart Hally ang digunakan untuk ruang kelas, toko buku, tempat makan dan kantor.

Kampus ini menawarkan banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti stasiun radio kampus /CSKY, dan 
surat kabar pelajar bernama Bandersnatch. Ada juga organisasi pelajar SUJAC yang mempromosikan 

College
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B. Pendaftaran
 Calon Pelajar harus memenuhi persyaratan penerimaan minimum seperti yang didefinisikan 
oleh Departemen Pendidikan, dan Olahraga.Namun, dengan memenuhi persyaratan minimum tidak 
selalu menjamin diterimanya masuk kampus ini.

 Calon pelajar dapat berpartisipasi dalam proses aplikasi selama 3 putaran, yang berarti 
aplikasi yang diberikan endapatkan 3 kali kesempatan untuk d evakuasi. Batas waktu babak pertama 
untuk Musim Gugur(September/Agustus) adalah 1 Maret, dan putaran kedua dan ketiga terjadi pada 
pertengahan April dan pertengahan Mei. Untuk musim dingin, batas waktu adalah November 1, tapi 
hanya beberapa program ditawarkan pada musim dingin. Jika diterima,surat penerimaan akan 
dikirim dari pihak SMA. Namun jika ditolak, maka ada 2 kali kesempatan lain untuk dievaluasi 
diputaran selanjutnya. Namun, kesempatan masuk menjadi sangat terbatas di putaran ketiga.

 Siswa harus mendaftar melalui SRAM, sebuah program yang bertujuan untuk membantu calon 
pelajar dengan pilihan program yang mereka inginkan.SRAM hanya tersedia secara online dan 
bertujuan untuk mengumpulkan aplikasi.Mereka hanya membantu pihak sekolah untuk memastikan 
semua dokumen diterima tepat waktu, membuka aplikasi pelajar, memberikan nomor pelajar dan 
menghitung nilai rata-rata.

C. Biaya Sekolah
 Pelajar full time biasanya mengambil empat mata kuliah per semester dan. Mereka juga harus 
membayar biaya lainnya. Kemudian, pelajar paruh waktu beserta serta pelajar internasional atau 
pelajar dari luar provinsi Quebec diwajibkan untuk membayar biaya sekolah lain yang berbeda dari 
pelajar yang tinggal di Quebec.  

2.  Vanier College 
Vanier College didirikan pada tahun 1970 sebagai sekolah menengah atas berbahasa Inggris kedua 
setelah Dawson College. Kampus ini terletak di kota kecil Saint Laurent. SMA ini dinamakan dari 
Georges Vanier, seorang Gubernur Jenderal kelahiran Montreal. Sekitar 1.400 siswa diterima saat 
pembukan kampus untuk pertama kali. Vanier menempati dibeli oleh pemerintah dari Soeurs de 
Sainte-Croix. Daerah kampus sempat digunakan untuk menjadi biara dan sekolah pribadi bagi 
perempuan. Kemudian direnovasi selama bertahun-tahun untuk menjadi tempat pendidikan tingkat 
menengah.

A. Tentang Kampus
 Kampus ini menawarkan lebih dari 25 program untuk program dua tahun pra-universitas dan 
program professional selama tiga tahun.Saat ini lebih dari 6000 pelajar yang terdaftar. Sama seperti 
John Abbott College, program pra-universitas mencakup mata pelajaran yan gakan mempersiapkan 
pelajar untuk melanjutkan ke jenjang universitas. 

 Kampus ini memiliki pertumbuhan International Education yang baik. Selain itu, kampus ini 
memberikan fasilitas yang bagus untuk para pelajarnya, kegiatan sosial dan budaya. Kampus ini 
dikenal dengan beragam organisasi dari berbagai budaya di setiap benua.

 Cheetah adalah nama tim olahraga kampus ini. Cheetah telah menghasilkan sejumlah atlet 
profesional. Mereka telah memenangkan kedua Kejuaraan Nasional dan Propinsi, khususnya tim 
basket pria yang mendapatkan Kejuaraan Nasional untuk kedua kalinya, dan tim sepakbola pria yang 
memenangkan Bol d'Or Kejuaraan Provinsi untuk yang kesembilan kalinya.
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B. Pendaftaran
 Proses penerimaan murid baru mirip dengan John Abbott College. Para calon pelajar juga 
harus menggunakan SRAM untuk mengirimkan aplikasinya ke Vanier College.Sama seperti John 
Abbott College, ada 3 putaran untuk musim gugur dan 2 putaran untuk musim dingin.Aplikasi SRAM 
mengeluarkan biaya sebesar $ 30 dan tidak dapat dikembalikan. Beberapa program memiliki 
persyaratan tambahan seperti menulis surat motivasi, audisi, wawancara atau tes untuk melihat 
kemampuan bahasa Inggris.

C. Biaya Sekolah
 Biaya sekolah diberikan di setiap awal semester (musim gugur dan musim dingin). Pelajar 
baru yang diterima tetapi tidak mengkonfirmasi kehadirannya akan kehilangan status diterimanya 
mereka di kampus ini. Pelajar yang berada di sekolah tetapi tidak membayar biaya semester sampai 
batas waktu yang telah ditentukan, mereka tidak akan diizinkan untuk mendaftar kelas yang mereka 
ingin ambil. Pelajar yang gagal untuk membayar biaya kursus akan dibatalkan kelasnya. Biaya 
keterlambatan pembayaran sebesar $50. Keterangan lebih lanjut dapat di lihat di bagian external 
link di akhir buku ini.

3. Dawson College
 Dawson College terletak dipusat kota Montreal. Sekolah ini berasal dari Sir William Dawson, 
seorang  guru besar Universitas McGill pada tahun 1855-1893. Kepemimpinannya membantu McGill 
untuk membangun McGill menjadi salah satu lembaga belajar yang besar di Amerika Utara.

A. Tentang Dawson
 Jumlah populasi pelajar untuk kampus ini adalah sekitar 10.000 yang terdaftar di lebih dari 50 
program. Dawson adalah SMA berbahasa Inggris pertama di Quebec. Dawson menerima sebanyak 
1200 siswa pada musim gugur 1969 ketika pertama kali dibuka. Pada tahun 1988, semua proses 
persekolahan dipindahkan ke dalam satu atap, ke gedung yang bernama Notre-Dame. Kemudian 
setelah terjadinya renovasi besar-besaran,  bangunan tua ini menjadi salah satu SMA yang paling 
menarik di Montreal. Kampus ini juga terletak diatas stasiun kereta bawah tanah, stasiun Atwater.

 Kampus ini menmpunyai halaman sebesar 12 hektar. Ketika cuaca bagus, pelajar 
menggunakan area untuk bermain Frisbee atau membaca di bawah pohon. Ribuan pelajar telah lulus 
selama 37 tahun terakhir dan mereka telah mendapatkani karir yang hebat. 

 Kampus ini memberikan pelajar banyak pilihan ketika datang untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan ekstrakurikuler.Ada organisasi pelajar, atletik dan rekreasi, dan peristiwa yang terjadi di 
area umum.Ada produksi studio yang dijalankan oleh mahasiswa tahun kedua Program Teater dan 
produksi utama dilakukan oleh tahun ketiga yang dilakukan setiap tahun.Siswa juga berpartisipasi 
dalam Hari Montreal St Patrick dengan pemandu sorak yang sangat energik. Ada juga tim olahraga 
disebut Blues dan mereka bersaing secara nasional untuk basket, golf, lari dan sepak bola.

 Para calon pelajar diperbolehkan untuk mengunjungi sekolah untuk merasakan suasana 
kampus. Ada banyak pilihan seperti open house yang terjadi pada hari Minggu ketiga atau keempat 
bulan Oktober setiap tahun. Juga ada wisata kampus sampai November dan awal Desember. 
Selanjutnya, di Winter Dawson memegang malam khusus untuk lulus siswa SMA sebelum 1 Maret 
batas waktu. Akhirnya, ada juga acara-acara publik di Dawson seperti acara-acara olahraga atau 
bermain dimana masyarakat umum diundang.
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B. Pendaftaran
 Dawson menggunakan Sistem Aplikasi secara online atau dengan kertas. Biaya pendaftaran 
adalah $ 30 yang sama dengan biaya aplikasi Vanier dan biaya aplikasi pelajar asing sebesar $ 50. Ada 
juga tes bakat biaya sebesar $ 45 untuk program tertentu yang memerlukannya.

C. Biaya sekolah
 Untuk pelajar lama, biaya pelajar biasanya sebesar $140 untuk musim gugur 2013 dan harus 
dibayar penuh selama periode tertentu.Mahasiswa tidak bisa mendaftar untuk musim gugur 2013 
jika biaya tersebut tidak dibayar.
Untuk semua siswa baru, biaya rutin juga sama tetapi mereka harus membayar dalam periode yang 
berbeda. Juga mereka tidak bisa mendaftar untuk musim gugur 2013 jika biaya tidak dibayar penuh. 
Ada juga biaya siswa lainnya (Pelajar luar provinsi Quebec, pertemuan, paruh waktu, dll) yang akan 
dievaluasi pada tanggal 20 Agustus dan jatuh tempo pada 9 September 2013. 

4. Marianopolis College 
 Diakui sebagai salah satu sekolah menengah atas ternama di Quebec, Marianopolis terdiri dari 
2000 siswa yang berasal 175 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta.Salah satu SMA 
berbahasa inggris terkecil dan terletak diantara pemberhentian kereta Vendome dan Villa Maria 
dijalan Westmount Ave. Sekolah ini didirikan pada tahun 1908 oleh para pedeta Kristen untuk 
dijadikansekolah menengah atas berbahasa Inggris pertama untuk perempuan Katolik di Quebec. 
Pada tahun 1969, siswa laki-laki mulai diterima dan saat ini mereka menerima siswa beragama lain 
meskipun tetap di bawah naungan Kongregasi Notre-Dame.

A. Tentang Marianapolis
 Sekolah ini juga menawarkan dua jenis program: program pra-universitas yang berlangsung 
selama dua tahun, dan program rangkap DEC, yang memakan waktu tiga tahun. Program rangkap 
DEC memungkinkan siswa untuk memilih 2 program yang berbeda seperti menggabungkan musik 
dengan IPA, IPS atau Seni.Mereka menawarkan 10 program pra-universitas.

 Kampus ini menyediakan lingkungan belajar yang tenang yang bertujuan untuk 
mempersiapkan pelajar untuk jenjang berikutnya.Setiap fakultas ingiin memastikan para 
pelajarnya untuk mendapatkan masa depan yang sangat baik.Mereka selalu dengan sekuat tenaga 
memberikan bantuan dan mencoba mengenal lebih jauh setiap pelajar.

 Kampus ini menekankan system kerjasama, kesejahteraan dan kejujuran diantara pelajar, 
guru beserta karyawan sekolah. Olahraga tim dinamakan Demons, bersaing dalam bidang basket, 
rugby, sepak bola, bola voli, bulutangkis dan golf. Pelajar dapat berpartisapsi didalam kegiatan 
olahraga dalam kelasbebas yang dinamakan periode aktif.Periode aktif adalah jadwal untuk 
istirahat dan terjadi dua kali dalam seminggu di mana pelajar dapat memilih untuk berpartisipasi 
olahraga dalam gedung.Pada musim semi, siswa dapat berpartisipasi dalam acara tahunan McGill 
University Intramural Festival, di mana sekolah menangah atas bersaing antara satu dengan lainya.

 Ada juga kegiatan lain seperti artsfest dimana pelajar dapat menikmati perayaan kesenian 
selama seminggu yang diadakan setiap bulan April. Setiap pelajar dari berbagai program 
mendaptkan kesempatan untuk tampil dan menunjukan kemampuan karya tulis, karya video, bakat 
musik, seni dan banyak lagi.Ada juga kunjungan keseniandimana setiap pelajar dapat merasakan 
segala macam pengalaman yang berhubungan dengan kesenian selama tiga hari. Para pelajarakan 
mengunjungi museum seni yang bagus seperti Museum Seni Rupa dan banyak pilihan mengenai 
budaya dan pariwisata. Aktivitas lainnya adalah proyek magang di laboratorium dimana pelajar 
mendapatkan pengalaman kerja di laboratorium penelitian di universitas dan lembaga penelitian-
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setempat.Ada kompetisi matematika dan ilmu pengetahuan dan pameran ilmu pengetahuan bagi 
mereka yang berkutat dalam materi ini.

 Sekolah menengah atas juga memungkinkan siswa-untuk-hari program di mana siswa dapat 
bertemu dengan perwakilan masuk, makan siang dengan siswa lain dan melihat perguruan tinggi 
dalam tindakan. Program ini tersedia pada musim gugur dan termasuk tur umum di mana mereka 
dapat duduk di kelas yang berbeda dan tur musik di mana mereka dapat duduk dalam kelas musik 
terkait.

B. Pendaftaran
 Berbeda dengan sekolah lainnya, pelamar Marianopolis harus melalui situs web mereka untuk 
menerapkan. Hanya ada 2 putaran untuk College ini, batas waktu pertama pada 1 Maret dan putaran 
kedua dimulai pada tanggal 15 Mei jika masih tersedia tempat. Sama seperti SMA lainnya, ada 
persyaratan khusus untuk beberapa program dan dapat diuji untuk kemampuan berbahasa Inggris 
dan Perancis. 

C. Pembayaran 
 Sebagai SMA swasta, biaya sekolah dan menerima subsidi dari pemerintah. Biaya sekolah 
untuk satu tahun akademik pelajaran sebanyak lebih dari $ 6000.Biaya kuliah dibayar secara online 
melalui bank.Pelajar dari provinsi Quebec membayar biaya tambahan $ 2 638 per tahun dan siswa 
internasional membayar biaya tambahan $ 6.112 per tahun.

I. Persiapan ke Montreal 
 Saat yang ditunggu akhirnya datang juga! Waktunya untuk bersiap-siap berangkat ke 
Montreal! Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memperlancar keberangkatan ke 
Montreal.

1. Dokumen 
 Sebagai warga negara Indonesia, kita memerlukan visa hampir ke setiap negara. Untuk 
datang ke Montreal, kamu memerlukan visa, study permit dan CAQ. Visa dan study permit 
dikeluarkan dari Imigrasi Kanada. Provinsi Quebec mempunyai persyaratan tambahan khusus yaitu 
CAQ. Karena Montreal merupakan bagian dari Quebec, jadi hal yang pertama harus didapatkan 
adalah CAQ!

2. CAQ 
 Sebelum kamu mendaftar untuk izin belajar dan visa, kamu harus mendapatkan CAQ. CAQ  
(certificat d'acceptation du Québec) merupakan dokumen tingkat provinsial Quebec. Cara 
pendaftarannya dapat dilakukan secara online, sehingga dapat dilakukan dimana saja. Pembayaran 
biasanya mengunakan kartu kredit. Biaya pendaftaran adalah C$107 atau kurang lebih Rp. 
1.009.000. Ada pun cara lain yang menggunakan uang kertas dan dikirim ke kantor imigrasi di 
Quebec. Tetapi, kamu harus menunggu lebih lama sampai aplikasi datang ke kantornya .Aplikasi 
baru bisa diproses ketika biaya pendaftaran telah diterima. Supaya tidak memakan waktu, cara 
pendaftaran yang paling cepat adalah secara online atau menggunakan internet.

Catatan Tambahan: 
 Dalam beberapa situasi, kamu mungkin tidak harus mendaftar CAQ. Untuk kasus-kasus 
tersebut bisa dilihat di link ini: http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-

How to Get Here
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Apabila kamu dibawah umur 18 tahun dan akan datang ke Montreal sendirian, kamu harus 
mempunyai orang tua asuh yang berwarga Negara Kanada atau warga Quebec yang tinggal di 
Quebec.

Pada saat mengisi aplikasi secara online, persiapakan hal-hal dibawah ini:
1. Paspor
2. Kartu Kredit yang resmi
3. Printer untuk mencetak bukti pembayaran
4. Dokumen pendukung
Berikut adalah dokumen pendukung yang diperlu dikirim:
1. Passpor
2. Fotokopi halaman passpor yang berisi data pribadi
3. Surat penerimaan dari institusi Quebec
4. Bukti pembayaran
5. Bukti dukungan keuangan

Untuk teman-teman yang tinggal di Prancis, Monaco, Austria, Hongkong, US, Greenland, dan Saint-
Pierre-et-Miquelon, Informasi lebih lanjut ada dibagian external link di akhir buku ini. 
Semua dokumen ditulis dalam bahasa Inggris atau Prancis. Kemudian kirimkan dokumen ke alamat 
dii bawah ini.

Alamat pengiriman: 
Service aux étudiantsétrangersMinistère de l'Immigrationet des Communautésculturelles 285, rue 
Notre-Dame Ouest, 4e étage Montréal (Québec) H2Y 1T8 CANADA 

Setelah menerima pembayaran dan dokumen, proses pendaftaran kurang lebih  sekitar 20 hari. 
Kalau aplikasinya sudah selesai diproses, CAQ akan dikirim sehingga kamu dapat mendaftar visa dan 
izin belajar. Proses pendaftaran izin belajar juga tertera didalam surat yang dikirim oleh imigrasi 
Quebec. Kemudian, imigrasi juga bisa meminta kamu untuk mengambil tes kesehatan di rumah sakit 
setempat. Informasi lebih lanjut ada dibagian external link di akhir buku ini.

1. Izin Belajar
Setelah menerima CAQ, saatnya mendaftar untuk izin belajar! Pendaftarnya langsung diberikan ke 
imigrasi Kanada yang terletak di Kedutaan Besar Kanada setempat.
Berikut dokumen yang dibutuhkan:

1. Surat penerimaan
2. Bukti identitas
3. Bukti dukungan keuangan
4. Surat penjelasan
5. Informasi kesehatan

Mari mengenal satu-satu dokumen pendukungnya:

A. Bukti Penerimaan: 
Surat yang isinya bahwa kamu telah diterima di institusi/ universitas di Quebec

B. Bukti Identitas : 
Bukti identitas termasuk passpor resmi (dan juga keluarga) dan dua buah foto berukuran paspor 
foto. Informasi lebih lanjut tertera dibagian situs untuk ukuran khusus foto.  
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C. Bukti Dukungan Keuangan: 
Bukti dukungan keuangan menunjukan kemampuan kamu untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 
belajar di Kanada.Minimum biaya tinggal di Montreal sekitar $1100 per bulan ditambah biaya 
sekolah. Buktinya bisa berupa:

1. Pernyataan bank selama 4 bulan terakhir
2. Bukti pembayaran biaya sekolah dan akomodasi selama waktu belajar di Quebec
3. Bukti peminjaman uang dari institusi keuangan
4. Surat dari pemberi dukungan keuangan
5. Bukti bantuan keuangan dari Kanada
6. Bukti pemindahan uang dari salah satu bank di Kanada (atas nama kamu)

D. Surat penjelasan (jika ada): 
Surat yang ditujukan kepada imigrasi Kanada yang isinya menerangkan alasan untuk belajar di 
Kanada.

A. Informasi Kesehatan: 
 Ujian kesehatan biasanya tergantung dimana kamu tinggal. Jika diminta untuk mengambil 
ujian kesehatan, pihak imigrasi akan memberikan rumah sakit yang sudah diakui didaerah sekitar 
tempat tinggalmu. Hasilnya akan langsung dikirimkan ke pihak imigrasi dan menjadi bagian dari 
aplikasi.

 Setelah memberikan semua dokumen pendukung, proses pengeluaran visa tergantung dari 
setiap masing-masing kantor imigrasi setempat. 

 Setelah menunggu sekian lama, akhirnya proses aplikasi telah selesai! Jika aplikasinya 
berhasil maka imigrasi akan mengeluarkan visa di dalam passpormu! Kamu harus datang ke Quebec 
sebelum masa waktu visa dan surat izin belajar habis.

 Surat izin belajar akan dikeluarkan saat kedatanganmu di salah satu pelabuhan penerbangan 
di Kanada. Tetapi kalau aplikasimu ditolak, mereka akan memberikan penjelasan mengapa mereka 
menolak aplikasimu. Ada beberapa alasan mengapa aplikasimu ditolak. Salah satunya dikarenakan 
tidak mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi kehidupan selama belajar di Kanada, tidak lulus 
ujian kesehatan dan motivasi belajar di kanada kurang meyakinkan.

1. Pakaian
Cuaca di Montreal dapat berubah-ubah sepanjang musim. Untuk mempersiapkan segala jenis cuaca 
yang ada di Montreal, di bawah ini adalah daftar jenis pakaian yang dapat kamu pakai ataupun bawa. 

A. Musim Salju  
(I Jaket Musim Dingin 
 Jaket musim dingin harus polar atau jaket, tahan air dan kadang-kadang akan ada keterangan di 
dalam jaket yang akan menampilkan seberapa besar ( derajat celcius) untuk menahan udara yang 
dingin. Beberapa ini adalah jaket berkualitas baik seperti Canada Goose, Point Zero dan North Face.

 (ii) Sepatu Musim Dingin 
 Serupa dengan jaket musim dingin, sepatu musim dingin harus tahan air, dilapisi dengan bulu dan 
sedikit lebih besar dari ukuran yang biasa pakai. Ini ditujukan untuk memungkinkan gerakan kaki 
kamu. Selain itu, sepatu juga harus menunjukkan seberapa besar ( derajat Celcius) untuk menahan 
udara dingin yang masuk.
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 (iii) Sarung tangan 
(iv) Penutup telinga 
(v) Topi musim dingin 

>  Kamu bisa menemukkan pakaian-pakaian musim dingin di beberapa took di bawah ini : 
o Winners 
o Simons 
o Sears 
o La baie
o Forever XXI 
o Point Zero 
o Sports Expert 
o Eaton Center mempunyai banyak toko-toko yang dapat kamu datangi untuk mencari pakaian-
pakaian musim dingin

B. Musim Panas 
Musim panas di Montreal sangat indah tetapi bisa juga sangat panas. Musim panas di Montreal mirip 
dengan musim panas di banyak negara lain. Untuk menemukan pakaian/ aksesoris/sepatu untuk 
musim panas kamu dapat berjalan di sepanjang pusat kota St Catherine  atau Eaton Centre. 

1. Bahasa 
Kamu mungkin berpikir, "Oh tidak, aku akan pergi ke kota yang berbahasa perancis dan harus bisa 
berbicara bahasa perancis dengan baik dan benar!” Tenang, tidak perlu khawatir. Bahasa Perancis 
merupakan asset bagi kamu apabila kamu bisa menggunakannya.   Orang-orang di Montreal 
kebanyakan mampu menggunakan lebih dari dua bahasa. Sehingga kamu akan tetap bertahan hidup 
di Montreal dengan hanya berbahasa Inggris, terutama di pusat kota. Ketika kamu pergi keluar dari 
daerah pusat kota, kamu akan menemui orang-orang yang berbahasa perancis. Pada saat inilah 
kamu harus meningkatkan kemampuan bahasa Perancis kamu. Jika kamu sangat ingin 
mempersiapkan kedatanganmu ke Montreal, kamu bisa belajar percakapan bahasa perancis dasar di 
internet atau mengambil kelas dasar bahasa Perancis sebelumnya.  

I. Kedatangan di Montreal
1. Bandara dan Kota
Akhirnya saat yang kamu tunggu telah datang, tiba di Montreal! Setelah kamu tiba di Montreal 
Trudeau Airport, kamu harus pergi ke kantor pusat, yang terletak setelah area imigrasi. Setelah itu, 
kamu akan mendapatkan surat izin belajar di kantor pusat tersebut.

Di bawah ini adalah dokumen-dokumen yang harus kamu persiapkan untuk mendapatkan izin belajar 
kamu : 
* Paspor / Surat Perjalanan 
* Visa Tinggal Sementara (yang biasanya berada dalam dokumen paspor / surat perjalanan)
 * Surat penerimaan dari institusi pendidikan
* Surat dari kantor visa yang mengkonfirmasikan ijin belajar
* Bukti Keuangan, dan 
* Surat lain dari kantor visa
Setelah menerima izin belajar , kamu siap untuk memulai lembaran baru dalam hidup kamu. 
Langkah kamu selanjutnya adalah pergi ke pusat kota untuk mencari hotel/asrama. Kamu bisa pergi 
kesana menggunakan taksi, limo atau bus 747. 

A. Taksi: 
Menggunakan taksi adalah cara termudah dan yang biasa nya di pilih untuk pergi ke kota. Sayangnya, 
biaya yang di keluarkan sangat banyak. Biaya nya bisa mencapai $ 40 dan ditambah dengan 10%-20%-
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tip. Namun, taksi dapat menerima pembayaran melalui kartu kredit seperti Visa, American express, 
dan MasterCard.
 
B. Limo: 
Limo sangat mirip dengan taksi. Jika kamu menggunakan limo, kamu akan mengeluarkan uang 
sekitar $ 49,5 - $ 54,5 dan ditambah dengan tip sebesar 10% -20%.

C. 747 Bus:
Bus adalah cara yang paling mudah dan terjangkau untuk sampai ke pusat kota Montreal. Kamu 
dapat membeli tiket seharga $ 9 di mesin STM terdekat di daerah kedatangan. Tiket STM berlaku 
selama 24 jam. Selain itu kamu juga bisa mendapatkan 3 hari pass atau mingguan dengan 
menggunakan kartu Opus. Dari bandara ke kota biasanya akan memakan waktu sekitar 45 menit, 
lebih atau kurang tergantung pada lalu lintas. Lionel Groulx menjadi tempat pemberhentian 
pertama bus 747. Kamu bisa langsung naik kereta bawah tanah/metro karena Lionel Groulx adalah 
salah satu jalur yang di lewati oleh metro.  Setelah itu, bus 747 juga akan terus berjalan melewati 
jalan di Rue Rene-Levesque (silahkan lihat di bagian link untuk rute bus 747).

I. Langkah Pertama di Montreal
 Sesampainya kamu di Montreal, kamu harus bisa menyesuakain dan memulai bagian hidup 
kamu yang baru di Montreal. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah membuka rekening bank, 
mendapatkan ponsel/hp,  dan membeli kebutuhan rumah tangga.
 
A. Bank: 
 Jika kamu memiliki rekening bank di luar Kanada, kamu dapat mencari tahu apabila bank 
yang kamu miliki membuka cabangnya di Montreal. Tetapi, kamu juga bisa membuka rekening bank 
baru yang berada di bawah ini. 
* RBC (www.rbc.com) 
* BMO (www.bmo.com) 
* CIBC(www.cibc.com) 
* Scotia Bank(www.scotiabank.com) 
* National Bank (www.nbc.ca) 
* TD Bank (www.tdbank.com) 
* BNP Paribas (bnpparibas.com) 
* HSBC (www.hsbc.ca) 
* Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ – branches 
(http://www.bk.mufg.jp/global/globalnetwork/americas/index.html) 
* Citibank - branches (http://www.citi.com/canada/homepage/english/contact.jsp) 

B. Cellphone: 
Jika kamu membutuhkan telepon baru atau ingin mendapatkan kartu nomor yang baru, kamu bisa 
datang ke perusahaan cellphones di bawah ini .
* Bell Mobility (www.bell.ca) 
* Rogers (www.rogers.com) 
* TELUS (www.telus.com) 
* Fido (www.fido.ca) 
* Koodo (koodomobile.com) 
* Virgin Mobile (www.virginmobile.ca) 

C. Kebutuhan Rumah Tangga 
Pada saat kamu menetap, kamu perlu untuk membeli barang-barang seperti bahan makanan, dan 
peralatan rumah tangga. Di bawah ini adalah supermarket dan toko-toko yang dapat kamu kunjungi.



  

 45 | BLN Seri 2

o Supermarket 
* PA Supermarche
* Provigo
* Maxi 
* Super C 
* Metro ; 

o Peralatan Rumah Tangga 
* Canadian Tire 
* Winners 
* Simmons 
* Eaton Center 
* La Baie
* IKEA

 Di tengah-tengah waktu kamu sedang berbelanja, kamu mungkin merasa lapar. Kamu dapat  
berjalan di sepanjang St Catherine dan daerah Eaton Center (distrik belanja Montreal) untuk 
menemukan berbagai restoran dan toko-toko!

Gaya Hidup

1. Perbelanjaan
 Apakah kamu suka  berbelanja tetapi tidak bersemangat karena buruknya cuaca? Jangan 
khawatir, kamu bisa menggunakan metro yang bisa membawa kamu ke bwah tanah kota Montreal. 
Tersembunyi di tengah kota bawah tanah, kamu akan menemukan 40 kilometer tempat untuk 
berjalan yang akan menghubungkan kamu dengan restoran, kantor, apartement, universitas, 
theater, bioskop, dan kurang lebih 1500 toko.  Banyak tempat perbelanjaan yang berhubungan 
langsung dengan metro. Salah satunya adalah Eaton Center dan Ogilvy.  

 Eaton center terletak di tengah-tengah kota Montreal. Tempat perbelanjaan utama yang 
mengundang para turis dari bebagai negara. Di samping itu Ogilvy yang bertempat di st. Catherine 
merupakan tempat perbelanjaan yang menjual barang-barang mewah dan ternama; seperti Louis 
Vuitton, Michael Kors, and Burberry. Ogilvy juga menjual brand ternama yang berasal dari lokal area 
seperti  Canada Goose.

Dibawah ini adalah stasiun yang dapat menghubungkan dengan tempat-tempat perbelanjaan. 
A. Jalur Hijau
1. Stasiun Peel : Cours Mont-Royal/ Museum of Fine Arts/ Simons Department Store/ Place 

Montreal Trust
2. Stasiun Mcgill:  Eaton Centre/  Promeades Cathredale/  The Bay/  
3. Stasiun Place des Arts:  Quartier des Spectales/ Opera de Montreal / Complex des Jardin 

B. Jalur Orange 
1. Stasiun Bonaventure: Indoor skating rink

2. Transportasi

A. STM ( Societe de transport de Montreal )
STM adalah transportasi publik untuk bis dan kereta bawah tanah.  Transportasi public ini dapat di 
akses oleh semua orang dari jam 5:30 pagi sampai 12:15 malam. Untuk kereta bawah tanah, STM 
mempunyai 4 jalur. Jalur hijau (Honore Beaugrand – Angrignon) , jalur orange ( Montorency – Cote-
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Vertu ), jalur kuning ( Berri-UQAM – Longueuil – Unversite de Sherbrooke ), dan jalur biru ( Saint 
Minchel – Snowdon). Jam operasi untuk bis tergantung pada jenis pelayanan yang di tawarkan. 4 
jenis pelayanan yang ditawarkan adalah  rute jaringan lokal, rute jaringan malam, rute jaringan 
ekspres, dan rute jaringan antar-jemput. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang STM : ( 514-786-4636)

Untuk jadwal bis : ( 514-288-6287)

1.  Kartu tariff tunggal ( satu kali perjalanan)   : $ 3,00
2.  Kartu tariff untuk dua kali perjalanan    : $ 5,50 
3.  Kartu tariff untuk 1 hari     : $ 8,00
4.  Kartu tariff untuk 2 hari      : $ 16,00
5.  Tarif untuk waktu malam ( dari jam 6 p.m - 5 a.m )  : $ 4,00

A. AMT ( Agence Metropolitaine de transport )
AMT adalah transportasi publik untuk kereta. Pelayanan yang diberikan oleh mereka mencakupi 
daerah Montreal, (  dan . AMT dapat Laval Île Jésus), North Shore South Shore (St. Lawrence River)
diakses oleh semua orang. Pada tahun 2011, AMT mendapatkan pertama pertama untuk pelayanan 
terbaik di seluruh daerah Amerika Utara. AMT juga memperoleh 97,1 % untuk tingkat ketepatan 
waktu. 

B. BIXI
BIXI adalah transportasi public untuk sepedah. BIXI dapat dijadikan alternative transportasi ketika 
musim panas dan gugur tiba. BIXI dapat diakses oleh semua orang selama 24 jam, setiap waktu. 
Sepedah BIXI tersedia mulai dengan tanggal 15 April sampai dengan 15 November. 

Bagaimana cara menggunakkan BIXI:

1. Masukkan kartu kredit kamu ke dalam mesin pembayaran di stasiun BIXI terdekat. Biaya 
terendah untuk menggunakan BIXI adalah $ 7. Setelah itu, kertas pembayaran akan dicetak bersama 
dengan kode akses untuk mendapatkan BIXI. 

2. Pilih sepedah BIXI yang kamu inginkan dan masukkan kode yang berada dalam kertas 
pembayaran. 
3. Note : BIXI hanya menerima kartu kredit. 

1.  Festival dan Acara 
Montreal adalah kota yang memberikan banyak inspirasi. Kota ini memberikan keanekaragaman 
budaya dari seluruh dunia yang membuat kamu tertarik untuk mempelajarinya.  Siapa pun yang 
mengunjungi Montreal akan menyadari bahwa kota ini menawarkan begitu banyak festival dan acara 
besar. Festival dan acara besar berjalan dari Januari sampai Desember. Berikut adalah beberapa 
festival dan acara yang sayang sekali untuk kamu tinggalkan.

MEI 
Bulan Mei adalah bulan dimana dimulainya musim untuk ber-barbeque dengan teman maupun 
keluarga.  Tidak lupa juga, dimulainya festival-festival dan acara besar.
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dengan teman maupun keluarga.  Tidak lupa juga, dimulainya festival-festival dan acara besar.

JUNI
Musim panas telah tiba!!!

JULI
Dan Masih banyak lagi…

Acara
Bird Fest – Montreal Biodome
Festival intrentaional du Cinemea
Elektra
Festival Acces Asie
Petits bonheurs
Festival de musique de chambre de Montreal
Festival de musique et de danse traditionelle
Piknic Electronic
Fiesta Latina
Commerce + Creativite Mtl
Festival TransAmeriques
The Great Gardening Weekend

Mulai
April 28
April 27
May 02
May 03
May 04
May 10
May 11
May 20
May 21
May 22
May 24
May 25

Akhir
May 21
May 06
May 06
May 19
May 13
June 02
May 13
September 30
May 27
May 25
June 09
May 27

Metro
Viau
Place-des-Arts
Beaudry
Place-des-Arts
Joliette
Bonaventure
President-Kennedy
Jean-Drapeau
Saint-Laurent
Bonaventure
McGill
Pie-IX

Acara
La Fete Eco-Bio
FrancoFolies de Montreal
Nuit Blanche sur Tableau Noir
Grand Prix de Formule 1
Festival Eureka
Trombo – Montreal Biodome
Montreal Botanical Garden
Fete Nationale du Quebec
Festival International Montreal en Arts
Festival International de Jazz de Montreal

Mulai
June 01
June 07
June 07
June 08
June 15
June 16
June 23
June 24
June 27
June 28

Akhir 
June 03
June 16
June 10
June 10
June 17
November 11
October 31
June 24
July 01
July 07

Metro
D'Iberville
Place des Arts
Mont Royal
Jean Drapeau
Place d'Armes
Champs-de-Mars
Pie-IX
www.fetenationale.qc.ca/
Beaudry
Place des Arts

Acara
Fete du Canada
Les Week-ends du monde
Festival International du Tango
Heavy MTL 
Festival Juste pour rire
Zoofest
Festival International de Film Fantasia 
Festival international de courses de Bateaux 
Dragons de Montreal

Mulai 
July 01
July 09
July 10
July 11
July 12
July 12
July 19
July 20

Akhir 
July 01
July 17
July 15
July 12
July 27
July 29
August 07
July 22

Metro
Guy Concordia
Jean Drapeau
Prefontaine
Jean Drapeau
Berri UQAM
Saint Laurent
Guy Concordia
Place d'Armes



KEDAI KOPI                                                                  
·Tim Hortons                                                                 
·Starbucks                                                                
·Second Cup                                  
·Java U                                                                                   
·Art Java
·Van Houte
·Humble Lion
·Pikolo

TOKO HALAL                                                            
 Akhavan                                                               
 Lebanese Restaurant                                  
                                                
                                                

TOKO ASIA                                                                                  
Dimana kamu bisa menemukan makanan Indonesia, NASI!             
 Marche Hawaii                                                                         
 Chinatown

RESTORAN INDONESIA                               
 Gado Gado Restaurant                                
 Nyonya Cuisine Restaurant
 MIA Tapas Indonesia

Kerja Paruh Waktu

Apakah yang di maksud dengan kerja paruh waktu? Kerja paruh waktu adalah kerja yang biasa 
mengabiskan waktu selama kurang dari 40 jam seminggu. Kerja paruh waktu sangat berguna untuk 
mendapatkan pengalaman bekerja dan sekaligus mendapatkan uang saku saat sedang sekolah atau 
pun liburan. Untuk membantu kamu mendapatkan kerja paruh waktu, di bawah ini adalah syarat-
sayaratdan keperluan yang harus di penuhi.

1. SYARAT 

A. Untuk pelajar internasional : 
 Pelajar internasional di haruskan mempunyai izin kerja/work permit agar dapat bekerja di 
luar kampus. Hampir semua universitas dan CEGEP memperbolehkan pelajar internasional untuk 
bekerja di kampus tanpa menggunakan izin kerja/ work permit. Beberapa ini adalah persayaratan 
untuk memenuhi visa kerja :

 Harus memiliki izin belajar yang sah
 Harus menjadi mahasiswa penuh setidaknya selama 6 bulan dari 12 bulan sebelum memproses 

permohonan izin kerja kamu
 Harus mempunyai nilai akademik yang bagus ( tidak dalam masa percobaan atau di haruskan untuk 

meninggalkan universitas) 
 Harus menandatangani formulir otorisasi lembaga, provinsi, dan Citizenship and Immigration 

Canada (CIC) untuk berbagi informasi pribadi kamu(mengkonfirmasi bahwa kamu tetap belajar 
penuh waktu dan kamu tetap mempunyai nilai akademik yang memuaskan).
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TAMAN HIBURAN
Old Port  
Mont Royal 
Jean Drapeau
La Ronde

TOKO BUKU
 Chapters
 Indigo

PASAR SEGAR
 Jean Talon 
 Marche Atwater
 Maisoneuve
 Lachine

TOKO OBAT
> Pharmaprix
> Jean Coutu

TOKO KUE ASIA 
- Cocobun
- Harmony

 PERPUSTAKAAN
- Grande Bibliotheque



Di bawah ini adalah kondisi dimana kamu tidak dapat membuat permohonan untuk bekerja di luar 
kampus : 

 Berpartisipasi dalam Program Beasiswa Persemakmuran Kanada yang didanai oleh Departemen 
Kanada Luar Negeri dan Perdagangan Internasional (DFAIT) 

 Menerima bantuan dari Canadian International Development Agency (CIDA) 
 Berpartisipasi dalam Program Beasiswa Equal Opportunity, Canada-Chile
 Berpartisipasi dalam Canada-China Scholars Exchanges Program
 Berpartisipasi dalam program beasiswa Organization of American States Fellowships
  Mengikuti lembaga yang berpartisipasi dan terdaftar dalam program English as a Second Language 

atau French as a Second Language 
 Atau,  mengikuti pertukaran pelajar

Untuk penduduk tetap dan menjadi warga negara Kanada :
Biasanya yang diperlukan hanya surat bukti domisili, visa untuk bekerja dan nomor jaminan sosial.

1. RESUME / COVER LETTER :
Resume atau CV (Curriculum vitae) diperlukan pada waktu kamu melamar pekerjaan. Dokumen ini 
meringkas segala sesuatu tentang kamu sepanjang 2 halaman.  Kamu harus mengisi CV  dengan:

 Nama dan kontak informasi,
 Informasi pendidikan,
 Bahasa, komputer dan keterampilan lain yang bersangkutan,
 Sertifikasi dan lisensi,
 Pengalaman bekerja dan pengalaman sukarelawan,
 Hobi, dan
 Referensi

Surat pengantar atau yang biasa disebut dengan cover letters kadang-kadang dibutuhkan untuk 
melamar pekerjaan.  Namum seringkali surat pengantar dibutuhkan untuk pekerjaan yang 
mempunyai bayaran yang tinggi atau lebih ke field-oriented (yaitu pekerjaan seperti di bank atau 
untuk magang). Surat pengantar adalah surat di mana kamu menyatakan alasan kamu untuk bekerja 
di perusahaan yang kamu inginkan dan mempromosikan kualifikasi yang kamu punya. Selain itu, surat 
pengantar juga biasanya dapat menjadikan faktor penentu apakah kamu atau pesaing kamu yang 
akan mendapatkan pekerjaan dari perusahaan yang kamu inginkan. Informasi selanjutnya tentang 
kerja paruh waktu dapat dilihat di halaman berikutnya yang berjudul external link.

Referensi

Bahasa
Detailed Mother Tongue (232), Knowledge of Official Languages (5) and Sex (3) for the Population 
Excluding Institutional Residents of Canada, Provinces, Territories, Census Divisions, Census 
Subdivisions and Dissemination Areas, 2011 Census. 2012. 

Geografi
Geography. (n.d.). Retrieved from http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/p 
ortrait/geographie/?lang=en

Marsh, J. (n.d.). St. lawrence river. Retrieved from http://www.thecanadianencyclopedia. 
com/articles/st-lawrence-river
Image: Regions administrative du quebec. (n.d.). Retrieved from http://en.wikipedia 
.org/wiki/File:Regions_administratives_du_Quebec.png
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Kedatangan dan Keberangkatan
Online application for a québec acceptance certificate (caq) for studies. (n.d.). Retrieved from 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/electronic-services/caq-electronic/index.html

Citizenship and immigration canada. (n.d.). Retrieved from http://www.cic.gc.ca/english/index-
int.asp

Kerja Paruh Waktu
Determine your eligibility — Work off campus. (n.d.). Retrieved from Government of Canada - 
Gouvernement du Canada: http://www.cic.gc.ca/english/study/work-offcampus-who.asp

Universitas
"About Co-op - Institute for Co-operative Education - Concordia University - Montreal, Quebec, 
Canada." Institute for Co-operative Education - Institute for Co-operative Education - Concordia 
University - Montreal, Quebec, Canada. N.p., n.d. Web. 3 July 2013. <http://co-
op.concordia.ca/aboutco-op/>.

"Applying to McGill | Applying to Undergraduate Studies - McGill University." Home Page | McGill 
University. N.p., n.d. Web. 3 July 2013. < >.http://www.mcgill.ca/applying/

Dehaas, Josh. "The 2013 Macleanâ€™s University Rankings - Canada, Uncategorized - Macleans.ca." 
Macleans.ca - Canada News, World News, Politics, Business, Culture, Health, Environment, 
Education .N.p., n.d. Web. 3 July 2013. <http://www2.macleans.ca/2012/11/01/the-2013-
macleans-university-rankings/>.

"Faculties and schools | About McGill - McGill University." Home Page | McGill University. N.p., n.d. 
Web. 3 July 2013. < .http://www.mcgill.ca/about/quickfacts/faculties>

"Faculty and staff | About McGill - McGill University." Home Page | McGill University. N.p., n.d. Web. 
3 July 2013. < >.http://www.mcgill.ca/about/quickfacts/staff/
"History - Concordia University." Concordia University -  Montreal, Quebec, Canada. N.p., n.d. Web. 
3 July 2013. < >.http://www.concordia.ca/about/who-we-are/history/

"Institute for Co-operative Education - Institute for Co-operative Education - Concordia University - 
Montreal, Quebec, Canada." Institute for Co-operative Education - Institute for Co-operative 
Education - Concordia University - Montreal, Quebec, Canada. N.p., n.d. Web. 3 July 2013. 
<http://co-op.concordia.ca/index.php>.

"Nearly 200 years of history | About McGill - McGill University." Home Page | McGill University. N.p., 
n.d. Web. 3 July 2013. < >.http://www.mcgill.ca/about/history

"QS World University Rankings - 2012 | Top Universities." Top Universities. N.p., n.d. Web. 3 July 
2013. < >.http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012

"Students | About McGill - McGill University." Home Page | McGill University. N.p., n.d. Web. 3 July 
2013. < >.http://www.mcgill.ca/about/quickfacts/students/
"Top 100 MBA Programs | Beyond Grey Pinstripes." Homepage | Beyond Grey Pinstripes. N.p., n.d. 
Web. 3 July 2013. 
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< >.http://www.beyondgreypinstripes.org/rankings/school.cfm?cid=78
"Undergraduate programs - Concordia University." Concordia University -  Montreal, Quebec, 
Canada. N.p., n.d. Web. 3 July 2013. <http://www.concordia.ca/programs-and-
courses/undergraduate-programs/>.

"Welcome to McGill | Newly admitted undergraduate students - McGill University." Home Page | 
McGill University. N.p., n.d. Web. 3 July 2013. < >.http://www.mcgill.ca/newstudents/

 "Notable alumni | About McGill - McGill University." Home Page | McGill University. N.p., n.d. Web. 
3 July 2013. < >.http://www.mcgill.ca/about/alumni

Link Eksternal

College
For more information on John Abbott College's:
 List of Programs: http://www.johnabbott.qc.ca/?61C6C176-BE10-45CB-AE0D-A6F0DEB5509C
 Student Activities: http://www.johnabbott.qc.ca/?31A627D9-404C-4980-8F77-BF75B70D8D4D
 Fees: http://www.johnabbott.qc.ca/continuing-education/courses/fees

For more information on Vanier College's:
 List of Programs: http://www.vaniercollege.qc.ca/academic-programs/
 Program specific requirements: http://www.vaniercollege.qc.ca/admissions/admission-

information/
 Admissions FAQ: http://www.vaniercollege.qc.ca/admissions/questions-and-answers/
 Full  t ime students day divis ion fees:  http://www.vaniercol lege.qc.ca/fee-

payment/images/full-time-student-fees.jpg
 Part time students day divis ion fees:  http://www.vaniercol lege.qc.ca/fee-

payment/images/part-time-student-fees.jpg
 Fee payment procedure: http://www.vaniercollege.qc.ca/fee-payment/payment-

procedures.html
 Further information on fees: http://www.vaniercollege.qc.ca/fee-payment/

For further information on Dawson College's:
 List of programs: http://www.dawsoncollege.qc.ca/choose-dawson/programs-of-study.
 Online Application: http://commonapplication.qc.ca/
 Foreign Students Application: http://www.dawsoncollege.qc.ca/?BA889A9 B-80C9-44A0-B907-

7ED387999729
 Fees: http://www.dawsoncollege.qc.ca/our-services/finance-department/student-fees

For further information on Marionopolis College's:
 List of Programs: http://www.marianopolis.edu/programs/
 Admission FAQ: https://go.bemarianopolis.ca/admissions/faqs.ezc
 Admissions for non-Quebec students: https://go.bemarianopolis.ca/admis sions/admissions.ezc
 Fees breakdown: http://www.marianopolis.edu/resources-and-services/tuition-financial-aid-

and-scholarships/
 Financial Support: http://www.marianopolis.edu/student-support/tuition-financial-aid-and-

scholarships/financial-aid-and-scholarships/
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Gaya Hidup
For more information on Montreal's activities: 
http://www.tourisme-montreal.org

For more information on STM: 
http://www.stm.info/en/about/financial_and_corporate_information/about-stm.

For more information about the bus schedule and network: 
http://www.stm.info/en/info/networks/bus.

For more information on AMT:
http://www.amt.qc.ca/

For more information on BIXI:
http://www.montreal.bixi.com/

For more information on Montreal's events:
http://www.lavitrine.com/

Kedatangan dan Keberangkatan
Students exempted from CAQ: 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/students/obtaining-
authorizations/requirements/list-exemptions.html 

CAQ Paper Form Application: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/forms/search-
title/dca-studies.html 

CAQ Documents 
For students from France, Monaco, Austria& Hong Kong: http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/students/obtaining-authorizations/certificat-
acceptation/country-france/index.html 

For students residing in the US, Greenland, and Saint-Pierre-et-Miquelon:
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/students/obtaining-
authorizations/certificat-acceptation/country-france/index.html 

Medical Examination additional info: 
http://www.cic.gc.ca/english/information/medical/medexams-temp.asp 

Passport Photo Specifications for Study Permit: 
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/photospecs.asp 

Study Permit Processing Time: http://www.cic.gc.ca/english/information/times/temp.asp 

747 Bus Route: http://www.stm.info/english/info/a-747.htm
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Kerja Paruh Waktu  (Bank Jobs)

Canada Banque employ: http://www.workingincanada.gc.ca/

Quebec Job Bank: http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/rechroffr 
/erechroffr.asp?CL=english

Quebec Specialized Job Bank: http://www.jobbank.gc.ca/othsite-
eng.aspx?CT=GD&CC=QC&OpPage=50&Stdnt=No

Emploi Québec – Student Job Bank: http://emploietudiant.qc.ca/index_en.asp

Service Canada – Student Job Bank: http://www.jobbank.gc.ca/intro-eng.aspx
Work for Government or Public Service:
· Federal Public Service Jobs: http://jobs-emplois.gc.ca/index-fra.htm
·  http://www.jobbank.gc.ca/othsite-Government Jobs:
eng.aspx?CT=GV&OpPage=50&Stdnt=No

Concordia & McGill: 
· Concordia CAPS On-Line Job Bank: https://excel.concordia.ca/home.htm
· Concordia HoJo Classifieds: http://classifieds.csu.qc.ca/
· McGill CAPS On-Line Job Bank: https://csm-caps.mcgill.ca/students/
· McGill SUS Summer Opportunities and Research Database (SOAR):  
http://soar.sus.mcgill.ca/
· McGill CAPS – Research Opportunities for Science Students: 
http://www.mcgill.ca/caps/students/job-search/experience/science/

Classifieds Website:
· Craigslist: http://montreal.en.craigslist.ca/jjj/ 
· Kijiji: http://montreal.kijiji.ca/f-jobs-W0QQCatIdZ45

Job Aggregators & Job Banks:
· Eluta: http://www.eluta.ca/
· Indeed: http://www.indeed.ca/
· Monster: http://www.monster.ca/
· Simply Hired: http://www.simplyhired.ca/
· CareerJet: http://www.careerjet.ca/
· WowJobs: http://www.wowjobs.ca/
· Nice Job: http://www.nicejob.ca/
· New Job List: http://newjoblist.com/
· Career AIM: http://www.careeraim.com/
· More Job Banks: http://www.mcgill.ca/caps/topic/website/job 

Job Matching Websites:
· Jobbook: http://www.jobbook.com/
· Workhoppers: http://www.workhoppers.com/
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Placement Agencies:
· ACSESS – Canada: http://www.acsess.org/STAFFINGCLIENTS/advanced.asp
· NAPS – USA: http://www.recruitinglife.com/membership/membership-directory.cfm
· Recruiters Directory: http://recruitersdirectory.com/search/index.cfm
· More agencies: http://www.mcgill.ca/caps/topic/website/placement

Universitas
For more information on McGill's:
· Libraries: http://www.mcgill.ca/library/
· Tuitions: http://www.mcgill.ca/student-accounts/tuition-charges/fallwinter-term-
tuition-and-fees/undergraduate-fees
· Scholarships: http://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/finances
· Online Application: http://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/finances
· Application Standards: http://www.mcgill.ca/applying/standards
· Application Steps: http://www.mcgill.ca/applying/sites/mcgill.ca.applyi 
ng/files/steps_201314.pdf
For more information on Concordia's:
· Co-op Programs: http://co-op.concordia.ca/index.php
· Housing: http://www.concordia.ca/admissions/housing/residences/
· Residence Fees: http://residence.concordia.ca/residenceadmissions/r ates/index.php
· Libraries: http://library.concordia.ca/index.php
· Tuition Fees Calculator: http://www.concordia.ca/admissions/tuition-and-
fees/undergraduate/calculator/
University of Montreal: http://www.umontreal.ca/english/

  

 54 | BLN Seri 2



  

 55 | BLN Seri 2

Swedia



Sambutan
PPI Swedia

Apakah ada yang pernah mendengar Nobel Prize? Penghargaan Nobel Prize merupakan 
penghargaan tertinggi dalam ilmu pengetahuan yang meliputi Fisika, Kimia, Kedokteran, Sastra, 
Perdamaian serta special prize dalam bidang ekonomi. Nobel prize sendiri diambil dari seseorang 
inovator berkebangsaan Swedia yang bernama Alfred Nobel yang juga terkenal sebagai penemu 
dinamit. Kalau mungkin Nobel Prize kurang begitu populer di kalangan awam, mungkin beberapa 
ada yang mengenal produk asal Swedia seperti mobil Volvo yang terkenal sangat aman ketika 
bertabrakan, bearing SKF yang tentunya hampir dipakai di segala macam mesin yang berporos, 
IKEA sebuah supermarket furniture yang menyediakan perabot yang mudah untuk dirangkai 
sendiri. Ada juga Ericsson dengan produk gsm-nya, Electrolux untuk mesin cuci, kulkas, vacuum 
cleaner, microwave oven, dan permesinan rumah tangga lainnya. H&M, brand fashion asal 
Swedia yang cukup ternama di kalangan anak muda. Oriflame, dengan produk kecantikannya 
yang dijual secara multi-level-marketing di Indonesia dan masih banyak lagi. Bagi yang senang 
musik, grup musik ABBA, The Cardigans, The Hives, Roxette pasti tidak asing lagi di telinga 
dengan beberapa hits andalan mereka yang melegenda. Penikmat musik dugem pastinya juga 
sudah pernah mendengar lantunan musik elektronik dari AVICII. 

Selain produk-produk Swedia yang inovatif dan mendunia, secara sosial, Swedia termasuk negara 
yang menjunjung tinggi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Bisa dikatakan 
semangat dan cita-cita ibu kita Kartini sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari di Swedia. 
Mungkin pepatah lama yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sudah tidak 
relevan lagi bagi masyarakat Indonesia, karena Cina secara geografis cukup dekat. Kalau begitu 
mengapa tidak mencoba untuk menuntut ilmu ke negara yang lebih jauh dari Cina yaitu Swedia.

Hari Priyadi
Koordinator Pusat PPI Swedia 2013-2014
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1. Fakta Singkat
Nama Negara    : Kerajaan Swedia
Ibu Kota    : Stockholm
Kepala Negara    : Raja Carl Gustav XVI
Perdana Menteri   : Fredrik Reinfeldt 
Bahasa Resmi    : Bahasa Swedia 
Mata Uang    : Swedish Kronor (SEK)
Jumlah Penduduk   : 9.514.406 jiwa
Agama  Mayoritas   : Lutheran 87%
Lagu Kebangsaan   : Du gamla, Du fria

 
 Swedia yang terletak di jantung wilayah Scandinavia memiliki ciri dan paradigma yang unik 
antara industry led economy di satu sisi dan welfare state di sisi yang lain. Sebagai negara yang 
didorong oleh kemajuan industri, Swedia mengandalkan inovasi dan research and development 
sebagai ujung tombak dari rangkaian roda perekonomiannya. Hal ini tercermin dari majunya sektor 
telekomunikasi dan Information and Communication Technology (ICT), otomotif, energi (yang 
menekankan pada sustainable development) dan perdagangan. Di sisi lain, peran pemerintah masih 
sangat dominan dalam menciptakan welfare state, yaitu suatu kondisi ketika penerimaan pajak 
yang memadai membuat pelayanan dasar seperti transportasi publik, pendidikan dan kesehatan 
lebih terjangkau, mudah diakses dan terintegrasi sehingga kualitasnya pun sangat baik dan dapat 
diandalkan.

 Selain itu, Swedia juga merupakan negara yang sangat berhasil dalam pencapaian kualitas 
hidup manusia, persamaan hak antara laki dan perempuan, rendahnya angka diskriminasi ras, serta 
penerapan hukum yang tegas dan sama rata. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka Human 
Development Index (HDI) (peringkat ke-7 dari 182 negara pada tahun 2009). Swedia juga termasuk 
negara dengan kualitas pemerintahan yang sangat bagus terlihat dari rendahnya tingkat korupsi 
berdasarkan laporan The Transparancy International serta tingginya level E-government readiness 
index. Oleh karena itu, sebagai sebuah sistem, Swedia merupakan negara yang patut menjadi 
benchmark terutama bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. 

 Pola pendidikan di Swedia umumnya memiliki keterkaitan kuat antara industri-universitas 
sehingga membuat output pendidikan Swedia berkompeten di sektor industri dan usaha. Sistem 
perkuliahan di Swedia memberi kesempatan yang sangat luas dan setara kepada semua mahasiswa 
apa pun kebangsaannya. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang mengkhususkan 
beberapa kelas hanya untuk mahasiswa asal negara yang bersangkutan (program internasional). 
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Pengenalan negara swedia
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Dalam hal pendidikan tinggi, Swedia dinobatkan sebagai negara terbaik kedua dalam jenjang 
pendidikan tinggi berdasarkan penilaian dari The Universitas 21 Ranking 2012 
( .www.universitas21.com)

Nama organisasi : Perhimpunan Pelajar Indonesia di Swedia atau Indonesian Student 
Association in Sweden.

Nomor organisasi  : 802463-1429
Nomor rekening : di SEB (Skandinaviska Enskilda Banken).
Website resmi : www.ppiswedia.se

 Keberadaan organisasi yang menghimpun kiprah mahasiswa Indonesia di Swedia telah 
menjadi harapan yang begitu lama dari berbagai generasi mahasiswa Indonesia di Swedia. Generasi 
pertama mahasiswa Indonesia yang ada di Swedia sudah ada sejak tahun 1950an. Secara umum, 
Swedia belumlah menjadi negara yang populer bagi tujuan belajar orang Indonesia. Berbicara 
tentang menghimpun mahasiswa Indonesia di Swedia maka salah satu tantangan yang dihadapi 
adalah jumlah populasi mahasiswa Indonesia yang naik turun dari tahun ke tahun serta masa tinggal 
yang umumnya tidak terlalu lama. Sebelum keberadaan PPI Swedia, kiprah dan prestasi para 
mahasiswa Indonesia pun sudah cukup cemerlang dan ikatan persaudaraan di antara mereka tak 
kalah kuatnya dibandingkan dengan era PPI Swedia saat ini. Hanya saja, dengan tingginya tingkat 
penetrasi internet di akhir tahun 90an, hal ini secara tidak langsung telah menandai hadirnya era 
informasi elektronik yang lebih terbuka.

 Kapan tepatnya PPI Swedia berdiri tidak diketahui secara pasti namun berdasarkan catatan 
yang tersedia, PPI Swedia bermula dari sebuah mailing list group mahasiswa Indonesia di Swedia 
pada tahun 2007-2008 yang selanjutnya berevolusi menjadi sebuah organisasi yang terus tumbuh 
hingga saat ini. Beberapa nama yang pernah tercatat memimpin PPI Swedia antara lain: Edwin 
Setiawan Tjandra (era mailing list), Dedy Sushandoyo (2009-10), Ibrahim K. Rohman (2010-11), 
Arradi Nur Rizal (2011-12), Muhammad Mufti Azis (2012-13), dan Hari Priyadi (2013-14). Tentu 
banyak sekali teman-teman dan para alumni yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu 
yang telah banyak berjasa dan berkontribusi nyata demi keberlangsungan PPI Swedia. 

 Ujung tombak kegiatan PPI Swedia pada dasarnya adalah kegiatan di masing-masing wilayah. 
Pembagian wilayah dalam PPI Swedia sendiri cukup fleksibel dan jumlahnya bervariasi dari masa ke 
masa. Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki seorang Koordinator Wilayah yang bersama-sama 
mahasiswa setempat mengadakan beragam kegiatan. Wilayah yang ada dalam naungan PPI Swedia 
saat ini antara lain: Stockholm-Uppsalla, Gothenburg-Boras, Lund-Malmo, Linkoping-Jonkoping, 
Karlstad dan Norrkoping. Selain itu, dalam struktur organisasinya, PPI Swedia juga memiliki 
pengurus yang aktif mengelola website PPI Swedia, akun facebook dan akun twitter PPI Swedia 
disamping mailing list PPI Swedia.

 Hajatan terbesar PPI Swedia adalah acara pertemuan nasional atau gathering PPI Swedia. 
Setidaknya, PPI Swedia telah menyelenggarakan lima kali pertemuan yaitu: Summer Gathering 
Norrkoping 2008, Winter Gathering Gothenburg 2009, Summer Gathering Lund 2010, Spring 
Gathering Stockholm 2011,  Spring Gathering Gothenburg 2012 dan Winter Gathering Stockholm 
2013. Pertemuan dalam lingkup nasional seperti ini terbukti mampu mempererat jalinan 
persahabatan antar mahasiswa Indonesia yang selama ini mungkin hanya saling bertegur sapa 
melalui dunia maya. Selain itu, acara Gathering PPI Swedia menjadi wadah yang tepat bagi seluruh 
anggota PPI Swedia untuk membahas langkah-langkah dan rencana-rencana strategis PPI Swedia ke 
depannya.

Pengenalan PPI Swedia
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KBRI Stockholm
Duta besar  : Dewa Made Juniarta Sastrawan
Alamat kantor : Kungsbroplan 1, 4 tr, 112 27 Stockholm
Alamat Pos  : Box 13062, 10302 Stockholm 
Tel   : 08-54555880 Fax:08-650 87 50
E-mail   : kbri@indonesiskaambassaden.se

Republik Indonesia – Kerajaan Swedia
 Hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swedia bermula 
dengan ditandainya pembukaan Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang pertama yang 
berbentuk kantor Legation pada tahun 1950. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang pertama di 
Swedia, adalah Dr. Z.A. Tamzil dengan gelar Minister yang mengepalai Legation untuk Swedia, 
Norwegia, dan Denmark pada tahun 1950 hingga tahun 1953. Dr. Tamzil menyerahkan Surat-surat 
Kepercayaan dari Presiden Soekarno kepada Raja Gustav V pada 25 Mei 1950.

 Pada periode tersebut kantor Legation RI di Stockholm terletak di 47/V, Strandvägen dan 
terdiri dari staf: Sekretaris Pertama W.J.D. Pesik, Sekretaris Perdagangan Baron Sutadisastra, Atase 
Penerangan John Senduk, Atase Padmo Wirjono, dan Kanselir Hari Purwanto. Presiden Soekarno 
mengadakan kunjungan ke Swedia pada tanggal 3 – 5 Mei 1959 dengan R.H. Tirtawinata sebagai Duta 
Besar RI untuk Swedia.

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan melakukan kunjungan kenegaraan ke 
Swedia pada tanggal 27-29 Mei 2013.  Tidak hanya sekedar kunjungan kenegaraan, namun ini 
merupakan kunjungan bersejarah selama lebih dari 50 tahun. Beberapa isu yang dibahas adalah 
kerja sama bidang layanan kesehatan, lingkungan hidup, transportasi, inovasi, dan pendidikan. 
Selanjutnya kedua pemimpin  menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara 
Indonesia dan Swedia mengenai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Penandatanganan 
berlangsung di kantor PM Swedia. Dalam pertemuan dengan PM Fredrick Reinfeldt dan Ketua 
Parlemen Per Wasterberg, sejumlah kerja sama dua negara berhasil disepakati. Utamanya di bidang 
kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemeliharaan perdamaian. Laporan 
selengkapnya bisa dibaca di website www.ppiswedia.se

Republik Indonesia – Republik Latvia
Hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dengan Latvia ditandai dengan diberikannya 
akreditasi kepada Dubes H. Ibrahim Yassin sebagai Dubes Indonesia untuk Latvia (merangkap 
Swedia) pada tanggal 22 September 1993, dan Latvia merupakan negara pertama di kawasan Baltik 
yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Stockholm
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 Salah satu sistem pendidikan di Swedia yang dapat diterapkan di Indonesia pada tingkat 
pendidikan menengah adalah 'yrkesutbildning' atau 'vocational education'. Swedia memiliki 
'yrkesutbildning' pada tingkat 'gymnasiet' atau sekolah menengah, dan dilanjutkan ke tingkat 
'yrkeshögskolan'. Tujuan dari pendidikan ini adalah mempersiapkan tenaga kerja terampil siap kerja 
untuk level operasional dan administrasi.

 Secara umum, pada tingkat pendidikan tinggi, terdapat dua jalur pendidikan yang bisa 
ditempuh di Swedia, yaitu Universitet dan Högskolan. Berbeda dengan Högskolan yang lebih 
menjurus ke bidang tertentu (di Indonesia dikenal dengan Sekolah Tinggi / Institut), seperti teknik 
(Tekniska Högskola) dan ekonomi (Handelshögskola), Universitet memiliki cakupan yang lebih luas 
dan melingkupi beberapa disiplin ilmu. Dalam perkembangannya, sebuah Högskolan bisa 
memperluas kompetensi ilmiahnya dan bermetamorfosis menjadi Universitet. Namun, tidak semua 
Tekniska Högskola memiliki pola administrasi yang sama. Misalnya, LTH (Lund Tekniska Högskola) 
masih berdiri di bawah Lund Universitet. Artinya, fakultas engineernya  dijalankan di bawah LTH 
yang memiliki administrasi sendiri, tetapi masih berkoordinasi dengan Lund Universitet.

 Setelah seorang siswa menamatkan pendidikan di Gymnasiet (setingkat Sekolah Menengah 
Umum), dengan mengikuti Bologna process yaitu  SMU+3 (180 ETCS), maka siswa tersebut akan 
diberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikan tiga tahun di bangku universitas dan kemudian 
bisa langsung masuk ke dunia kerja (setingkat bachelor degree/S1). Opsi kedua adalah lulus dari 
pendidikan tingkatan bachelor dan menambah dua tahun masa studi untuk mendapatkan gelar 
master (S2). Untuk jurusan teknik, misalnya, setelah menyelesaikan lima tahun kuliah, mahasiswa 
akan mendapatkan gelar “Civilingenjör”. Gelar tersebut masih diberikan meskipun Swedia sudah 
mengadopsi sistem Bologna. Hal ini sepertinya hanya diaplikasikan secara internal di Swedia untuk 
masa transisi dan tidak berpengaruh terhadap mahasiswa asing.

 Uniknya, kurikulum yang diadopsi oleh beberapa universitas di Swedia tidak bersifat baku. 
Mahasiswa dapat memilih dengan bebas mata kuliah yang diinginkan asalkan memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan universitas. Secara umum, mata kuliah yang ditawarkan terdiri 
atas empat level, yakni  level A, B, C, dan D. Level A dan B tergolong dalam basic level, sedangkan C 
dan D tergolong advanced level yang dikhususkan bagi mahasiswa yang ingin mendalami mata kuliah 
tertentu. Setelah mengikuti program undergraduate selama kurang lebih 3 tahun, maka mahasiswa 
Swedia dapat melanjutkan ke program master. 

 Masa studi hampir semua program master internasional berdurasi dua tahun. Namun, 
beberapa universitas, seperti Lund University dan Dalarna University, memiliki pilihan program 
master satu tahun (60 credits) atau dua tahun (120 credits) untuk gelar yang sama, terutama untuk 
bidang non science engineering. Program master merupakan program pendidikan yang paling 
populer untuk mahasiswa Internasional. Sejak tahun 2011, Pemerintah Swedia mengenakan tuition 
fee bagi mahasiswa non-EU yang ingin studi lanjut S2 dengan besaran sekitar 80000-140000 SEK per 
tahun. Namun demikian, beragam skema untuk mendatangkan mahasiswa internasional juga 
dilakukan oleh Pemerintah Swedia dengan memberikan beasiswa dlsb. Untuk lebih jauhnya, bagian 
6 dan 7 memberikan gambaran mengenai universitas dan pendaftaran universitas di Swedia-

Sistem Pembelajaran di Swedia
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sedangkan bagian 8 pada buku ini membahas mengenai program beasiswa untuk program master 
(second cycle) di Swedia.

 Sementara itu, pendidikan S3 dijalankan dengan dua jalur penerimaan. Vacancy PhD adalah 
jalur untuk merekrut mahasiswa berdasarkan kebutuhan universitas akan penelitian yang sedang 
dijalankan dan industrial PhD adalah jalur untuk mahasiswa yang memenuhi kebutuhan pendanaan 
secara mandiri. Dengan sistem employment, seorang PhD student tidak perlu membayar biaya 
studi/penelitian apa pun selama menjalani pendidikan. Selain itu, di Swedia juga terdapat 
licenciate degree yang dapat ditempuh seorang mahasiswa PhD setelah menempuh 2,5 hingga 3,5 
tahun masa studi (dikenal juga sebagai setengah PhD). Bagi sektor industri Swedia, gelar setengah 
PhD ini cukup efektif untuk mempercepat laju kemajuan karier.

 Umumnya PhD student mendapatkan standar gaji yang ditetapkan bersama dengan Labor 
Union. Standar gaji tersebut tergantung pada bidang yang diambil serta universitas masing-masing, 
setelah itu  akan meningkat seiring dengan masa pendidikan doktoral yang diambil. Sebagai contoh, 
seorang mahasiswa PhD tingkat awal yang mendapatkan gaji kotor berkisar antara 22.000 SEK -  
24.000 SEK akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 2000 SEK hingga 4000 SEK setelah level 
licentiate dan akan meningkat hingga lulus S3. Untuk jenjang post doctoral gaji kotor yang diterima 
sekitar 33.000-36.000 SEK. (1 SEK=0.1 EUR). Lowongan mengenai PhD dan postdoc dapat diakses 
melalui website:  atau langsung mencari di website universitas-www.academicpositions.se
universitas di Swedia. Lebih jauh mengenai program S3 di Swedia dapat dibaca di handbook: 
www.doktorandhandboken.nu.

5.1 Sistem Ujian dan Penilaian
 Sebagaimana mayoritas negara Eropa yang lain, sistem ujian instutusi pendidikan di Swedia 
hanya dilakukan satu kali, yaitu final exam (dengan beberapa assignment, paper atau project 
report di dalamnya). Namun, terdapat berbagai variasi tergantung dari disiplin ilmu dan 
universitas. Beberapa mata kuliah hanya menekankan pada paper dan project report, sementara 
beberapa disiplin ilmu juga menerapkan ujian oral kepada mahasiswanya.

5.2 Sistem Nilai Akreditasi
 Adanya rencana untuk mengadopsi sepenuhnya Bologna Process akan menyebabkan sistem 
penilaian di Swedia mentransfer atau mengubah semua nilai ke dalam angka atau huruf, kecuali 
untuk tesis/internship/lab yang biasanya hanya berupa pass atau fail (P/F). Perubahan ini 
ditujukan untuk mempermudah transfer kredit antara universitas-universitas di Eropa. Tetapi, 
masih terdapat beberapa perbedaan yang membuat Swedia tidak dapat sepenuhnya mengadopsi 
sistem distribusi nilai dari Bologna, sehingga Swedia memiliki kriteria sendiri yang diumumkan di 
awal kuliah mengenai syarat minimum untuk mendapatkan nilai tertentu. Dengan demikian, 
mahasiswa akan mengetahui secara persis apa yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan kriteria 
kelulusan yang mereka inginkan.

 Sistem pendidikan di Swedia umumnya berdasarkan periode (1 periode= 8 minggu). Hal ini 
berbeda dengan sistem semester yang lazimnya ditemukan di Indonesia. Sistem ujian dilakukan 
satu kali di setiap akhir periode. Jika mahasiswa gagal dalam ujian tersebut, masih terdapat 
kesempatan untuk re-exam yang bisa diambil hingga tiga kali.

5.3 Student Life
Student Union
Student Union dibentuk di setiap universitas di Swedia untuk menjalankan kegiatan-kegiatan 
mahasiswa baik akademik maupun non-akademik. Keanggotaan student union bersifat mandatory- 
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dan mahasiswa diwajibkan membayar iuran sebesar 50-150 SEK setiap term. Kegiatan-kegiatan 
student union mencakup menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan olahraga di 
kampus, menjalankan restoran dan cafe mahasiswa, menjalankan bar dan club malam mahasiswa, 
dlsb. Student Union tidak hanya menjalankan kegiatan-kegiatan mahasiswa dan membuat 
kehidupan universitas lebih dinamik namun juga membantu mahasiswa, terutama mahasiswa baru, 
dalam hal akomodasi. Menjadi anggota student union di universitas swedia juga memiliki 
keuntungan untuk mendapatkan diskon di toko-toko seperti Apple store, tiket kereta SJ, dan tiket 
pesawat beberapa maskapai. Memiliki kartu tanda anggota student union, sebagai bukti pelajar, 
juga memungkinkan untuk digunakan untuk mendapat diskon-diskon lainnya.

Kegiatan di luar kampus
 Ketika menjadi mahasiswa di Swedia, pilihan mengenai apa yang bisa dilakukan di luar 
kampus sangat bergantung pada tempat kuliah. Kota yang lebih besar seperti Stockholm dan 
Gothenburg menawarkan kegiatan dan tempat-tempat bepergian yang lebih beragam dibandingkan 
kota-kota kecil seperti Lund dan Linkoping. Di kota-kota kecil seperti Lund, sebagian besar kegiatan 
dan tempat yang bisa didatangi untuk hiburan dijalankan oleh Student Union. Di luar student union, 
beberapa pilihan restoran dan kafe tersedia bila mahasiswa ingin pergi makan dan menghabiskan 
waktu di luar. Studio dan club tari seperti salsa dan tango juga banyak tersedia di Lund, dan banyak 
mahasiswa yang hobi menari bergabung dengan studio dan club tersebut.



Universitas di Swedia

 Daftar  di  berikut berdasarkan Ordonansi Pendidikan Tinggi 1993 universitas Swedia
(sebagaimana diubah sampai Januari 2006). Dengan sedikit pengecualian, semua pendidikan tinggi 
di Swedia didanai publik. Sistem pendidikan tinggi Swedia membedakan antara universitet (bahasa 
Inggris högskola bahasa Inggris: university) dan  ( : university college). Universitas berorientasi pada 
penelitian dan dianugerahi gelar sarjana, master, dan doktor di semua bidang akademik, sedangkan 
högskolor lebih fokus pada ilmu terapan dan hanya memiliki hak terbatas dalam pemberian gelar 
doktor. Namun, perlu diketahui bahwa beberapa Universitas masih menyebut diri mereka sebagai 
högskola di Swedia, terutama institusi khusus yang lebih lama dalam bidang teknik dan kedokteran 
(misalnya  disebut "Kungliga Tekniska Högskolan"). Baik universitas Royal Institute of Technology
maupun högskolor menerjemahkan nama resmi mereka menjadi "university" dalam bahasa Inggris, 
di mana dalam kasus selanjutnya "university college" akan lebih benar.

6.1 Universitas Negeri
 Urutan di bawah ini berdasarkan tahun pendirian mereka sebagai sebuah universitas. Hanya 
Universitas Uppsala [1] Universitas Lund [2] (perkiraan tahun 1477 ) dan  (perkiraan tahun 1666 ) yang 
benar-benar didirikan sebagai universitas, sedangkan semua universitas lainnya dibesarkan dari 
status Högskola (university college) ke status universitas setelah mereka didirikan.

 Terdapat sejumlah universitas yang dulunya di Swedia kini berada di negara lain dan tidak 
termasuk dalam daftar ini, misalnya  (1640, ),  (1632, Universitas Helsinki Finlandia Universitas Tartu
Estonia Universitas Greifswald Jerman), dan  (1456, ).
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Universitas

Uppsala University
Lund University
University of Gothenburg
Stockholm University
Karolinska Institutet
Umeå University
Royal Institute of Technology
Linköping University
Swedish University of Agricultural Sciences
Luleå University of Technology
Karlstad University
Örebro University
Mid Sweden University
Linnaeus University

Didirikan 
sebagai 
universitas
1477
1666
1954
1960
1965
1965
1970
1975
1977
1997
1999
1999
2005

Pendirian 
pertama

1477
1425
1891
1878
1810
1965
1827
1969
1775
1971
1977
1977
1993
1977

Jumlah 
mahasisw
a (2009)
20,450
28,554
24,900
28,200
5,500
15,850
11,950
17,200
3,600
6,350
7,750
8,600
7,600
15,000

Dana penelitian 
(2009, dalam 
miliar SEK)
3.265
3.975
2.999
2.203
4.027
1.977
2.033
1.516
1.812
0.711
0.303
0.342
0.333
--
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6.2 Högskola Negeri
Sebuah (universitas) adalah sebuah yayasan pendidikan tinggi, mirip dengan sebuah Högskola 
universitas tetapi biasanya lebih kecil. Tidak seperti sebuah universitas, Högskola tidak memberikan 
gelar doktor (  di segala bidang akademik. Namun, sejak tahun 2010 pemerintah Swedia telah PhD)
memberikan hak kepada Högskola untuk memberikan gelar PhD dalam bidang yang spesifik. 
Kebanyakan dari mereka juga memiliki perjanjian dengan universitas lain untuk melakukan program 
doktor bersama. 

Beberapa Högskola negeri diantaranya:

6.3 Universitas dan Högskolor Swasta
Ada tiga lembaga pendidikan tinggi swasta yang memiliki hak untuk memberikan gelar pasca sarjana, 
yakni Chalmers University of Technology di  dan  Gothenburg,  Stockholm School of Economics
Jönköping University Foundation.

6.4 Universitas Unggulan di Swedia
Daftar peringkat berdasarkan Peringkat Universitas Dunia THE-QS:

Högskola
University of Borås
Malmö University
Dalarna University
University West
Halmstad University
Mälardalen University
Blekinge Institute of Technology
Kristianstad University
Skövde University
Gävle University
Gotland University

Didirikan (sebagai högskola)
1977
1998
1977
1990
1983
1977
1989
1977
1977
1977
1998

Institusi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Chalmers University of Technology 

(Chalmers tekniska högskola) 
110 166 147 197 162 198 204 - 

University of Gothenburg 

(Göteborgs universitet) 
- 190 - - - 185 183 - 

Karolinska Institute (Karolinska 

Institutet) 
- - - - - - 43 32 

Lund University (Lunds universitet) 171 180 122 106 88 67 72 80 

Royal Institute of Technology 

(Kungliga Tekniska högskolan) 
122 196 172 192 173 174 150 187 

Stockholm University (Stockholms 

universitet) 
139 - - - - - 129 131 

Uppsala University (Uppsala 

universitet) 
140 180 111 71 63 75 62 87 
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6.5 Daftar peringkat berdasarkan (ARWU):. Peringkat Akademis Universitas Dunia 

Universitas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Uppsala University 59 74 74 65 66 71 76 66 67 

Lund University 93 92 92 90 97 97 - - - 

University of Gothenburg  - - - - - - - - - 

Stockholm University  - 97 97 84 86 86 88 79 81 

Karolinska Institute 39 46 46 48 53 51 50 42 44 
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Sistem pendaftaran universitas di Swedia khususnya bagi jenjang sarjana (S1) dan pasca sarjana (S2) 
dilakukan secara terintegrasi melalui situs online  Berikut adalah www.universityadmissions.se.
panduan dan penjelasan secara bertahap mengenai sistem registrasi tersebut. Patut diketahui 
bahwa jenjang doktoral memiliki jalur yang berbeda dari jabaran di bawah ini, namun informasi 
lebih rinci bisa didapat melalui situs yang sama.

1. Buat akun di www.universityadmissions.se
Klik link create account

Klik "No, I don't have a Swedish personal ID number" 

Isi formulir registrasi
2. Pilih program studi
Klik select a course or programme

Pendaftaran Universitas di Swedia
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Pilih universitas yang dikehendaki pada menu drop-down, atau biarkan tetap "all Swedish 
universities". Pilih juga periode kuliah yang dikehendaki (jika berniat mendaftar beasiswa SI, pilih 
periode autumn). Swedia memiliki dua periode perkuliahan, yaitu spring dan autumn. Sebagian 
besar program studi memulai proses belajar mengajar di autumn term. Namun, tidak menutup 
kemungkinan, beberapa program studi dibuka di spring term. Untuk melakukan pendaftaran, perlu 
mencermati key dates yang tercantum di website. Aplikasi untuk periode spring biasanya dibuka 
pada bulan Juni, sedangkan aplikasi untuk periode autumn baru dibuka pada bulan Desember. 

Ketikkan kata kunci atau nama program studi di kolom berwarna hijau, kemudian klik tombol search.

Dari pilihan yang muncul, pilih program studi yang diminati dengan klik tombol add. Aplikan dapat 
memilih hingga 4 program studi. Penting diingat, bagi yang ingin mendaftar beasiswa SI untuk 
mencocokkan apakah program studi yang dipilih eligible untuk beasiswa tersebut. Untuk melihat 
program studi yang telah dipilih, dapat dicermati bagian kotak my selection. Klik to application 
untuk ke langkah berikutnya.

Di halaman application, aplikan akan menjumpai sebuah link untuk mengakses cover sheet 
berbentuk file pdf. Di sana juga terdapat keterangan deadline hingga kapan aplikan dapat mengubah 
aplikasinya. Dalam kurun waktu sebelum deadline tersebut, aplikan masih bisa mengubah priority 
order dari program studi yang telah dipilih. Cara mengatur urutan program studi pilihan ke-1, ke-2, 
dst. cukup mudah, hanya dengan menggeser urutan yang dimaksud ke atas atau ke bawah. Klik 
submit untuk lanjut ke tahap berikutnya.
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Aplikan akan diminta untuk memverifikasi pilihan program studinya, dan ada pertanyaan tentang 
kualifikasi internasional yang dimiliki. Centang bagian "Please indicate from what country your 
university degree was awarded", dan pilih Indonesia di menu drop-down. Setelah itu, klik submit.
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3. Membayar biaya pendaftaran
 Bagi warga non Uni Eropa, membayar biaya pendaftaran adalah mutlak dan tidak bisa ditawar. 
Jika tidak membayar, maka aplikasi tidak akan diproses. Biaya pendaftaran untuk tiap aplikasi 
adalah sebesar 900 SEK atau kira-kira setara dengan Rp 1.270.000,- dan dibayar menggunakan kartu 
kredit (jika tidak punya kartu kredit, dapat pinjam pada teman atau kerabat yang memiliki) atau 
melalui transfer antar bank dengan catatan proses tersebut tentunya akan lebih lama. Batas waktu 
pembayaran biasanya sama dengan batas waktu pengiriman berkas pendukung.

4. Dokumentasi berkas pendukung
Dokumen wajib yang harus dikirimkan adalah:
1. Print-out cover sheet
2. Fotokopi ijazah asli yang sudah dilegalisir (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
3. Fotokopi transkrip asli yang sudah dilegalisir (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
4. Hasil tes IELTS atau TOEFL IBT (yang dikirimkan melalui insitusi tempat tes dilakukan, yaitu 

ETS untuk Indonesia)
5. Fotokopi paspor
6. Persyaratan spesifik dari program studi (misal: surat rekomendasi, surat motivasi)

 Tulis ID aplikasi pribadi seperti yang tertera di cover sheet pada setiap lembar berkas 
tersebut. Jangan mengklip atau menyeteples berkas tersebut untuk memudahkan proses 
pemindaian dokumen di Swedia. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi file dijital yang dikirim ke 
masing-masing program studi untuk dinilai.

5. Pengiriman berkas
Satu set berkas dikirimkan dalam satu amplop ke alamat:
University Admissions in Sweden
FE 1
SE–833 83 Stroemsund
SWEDEN

 Jika aplikan masih memiliki banyak waktu sebelum deadline (maksimal dua minggu sebelum 
deadline), berkas dapat dikirim dengan pos reguler yang lebih ekonomis, biayanya sekitar Rp 
65.000,-. Jika ada berkas yang disusulkan, tidak perlu mengirim ulang berkas-berkas lainnya, cukup 
berkas yang ketinggalan saja dan dilengkapi dengan selembar cover sheet lagi. Walaupun aplikan 
mendaftar lebih dari satu universitas, berkas yang dikirim cukup satu saja, kecuali jika ada berkas 
spesifik seperti surat motivasi yang tentunya berbeda-beda untuk tiap program studi.
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6. Proses seleksi
 Layaknya UMPTN, setiap program studi memiliki tingkat kepopuleran dan passing grade-nya 
masing-masing. Setelah deadline pengiriman berkas terlewati, maka proses seleksi pun dimulai. 
Universitas di Swedia menggunakan sistem merit rating untuk meranking aplikan yang masuk dan 
menyeleksinya sesuai kuota. Aplikan bisa memantau perkembangan proses seleksi ini melalui 
halaman aplikasi di universityadmissions.se. 

7. Hasil seleksi
1) First Notification
 Hasil seleksi bisa salah satu dari 3 kemungkinan ini: admitted, deleted, atau reserved. 
Apabila status admitted telah tertera, aplikan harus segera mengamankan posisinya dengan 
membalas tawaran tersebut di halaman aplikasi. Setelah notifikasi pertama ini keluar dengan status 
admitted, aplikan bisa mendaftar beasiswa SI yang dibuka tidak terlalu lama setelahnya. 

2) Second Notification
 Jika hasil seleksi tertulis reserved, masih ada harapan status berubah menjadi admitted di 
notifikasi kedua yang juga merupakan hasil seleksi final.



beasiswa
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8.1 Beasiswa The Swedish Institute (SI) Study Scholarship
 Kesempatan mengemban pendidikan tahap lanjut di Swedia melalui program Swedish 
Institute (SI) Study Scholarship tahun 2013 kini akan segera dibuka. The Swedish Institute 
merupakan badan publik yang bertugas menjalin dan meningkatkan hubungan internasional melalui 
pertukaran di berbagai bidang seperti budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan ekonomi.

 Program beasiswa SI memberikan tanggungan terhadap biaya pendidikan, biaya hidup, 
transportasi, dan asuransi selama masa studi di Swedia. Fokus utama aliran dana dari pemerintah 
Swedia terbuka untuk jenjang pendidikan S2. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi 
aplikan yang tertarik di jenjang S1, hanya saja dengan catatan bahwa kuota yang ditetapkan jauh 
lebih sedikit.

Secara umum, proses aplikasi beasiswa SI mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Mencari jurusan yang diminati dan ditanggung oleh beasiswa SI
 Beasiswa SI pada dasarnya memberi banyak peluang di beragam bidang, tetapi tidak semua 
jurusan/program studi diberikan kemudahan dana. Patut diingat pula bahwa beasiswa SI hanya 
diberikan saat tahun ajaran musim gugur (Autumn Semester). Daftar program studi yang diberi 
jaminan beasiswa secara rutin diberitakan melalui situs www.studyinsweden.se.

2. Diterima di perguruan tinggi Swedia.
 Proses aplikasi pendidikan tinggi di Swedia dilakukan secara terintegrasi melalui situs 
www.universityadmissions.se. Situs tersebut dengan lengkap memberi informasi mengenai program 
yang ditawarkan di seluruh universitas Swedia, tanggal-tanggal penting, tahapan, persyaratan dan 
dokumen yang dibutuhkan. Agar dapat melakukan aplikasi, maka para peminat diharuskan 
mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota.

3. Aplikasi beasiswa SI
 Setelah diterima di jurusan dan universitas yang diberikan dana oleh SI, maka informasi 
mengenai tanggal-tanggal penting serta proses aplikasi akan muncul melalui situs 
www.studyinsweden.se. Formulir aplikasi pendaftaran kemudian akan disediakan secara online, 
dan perlu dicermati bahwa portal aplikasi ini tidak menyediakan fitur simpan data, sehingga proses 
pengisian aplikasi harus dilakukan sekali waktu. 

 Selain formulir pendaftaran, persyaratan yang dibutuhkan pada tahun 2011 cukup sederhana 
dan tidak rumit, yaitu berupa CV (tidak lebih dari 1 halaman) dan surat motivasi. Untuk kelancaran 
para peminat beasiswa, maka berikut adalah beberapa tips dan informasi penting yang patut 
dicantumkan pada dua lampiran dokumen yang dibutuhkan SI.

Curriculum Vitae (CV)
Kesempatan menjabarkan riwayat hidup sebanyak satu halaman memang terkesan sedikit. Oleh 
sebab itu, lakukan proses seleksi dan cantumkan pendidikan, pengalaman kerja, kegiatan 
berorganisasi, dan prestasi yang memiliki relevansi satu sama lain sehingga memiliki alur yang jelas.
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Surat Motivasi
Surat motivasi beasiswa SI di tahun 2011 terdiri dari tiga pertanyaan dengan masing-masing jawaban 
yang terbatas pada 600 karakter. Jabaran di bawah ini merupakan tips dan pengalaman dari para 
penerima beasiswa SI terdahulu yang sekiranya dapat menjadi masukan bermanfaat.

Pertanyaan 1: “Mengapa Anda layak mendapatkan beasiswa ke Swedia?”

Who you are and the purpose of your existence.
Jelaskan siapa diri Anda, visi/tujuan hidup secara umum, dan bagaimana prinsip serta paham 
tersebut berbeda dari yang lain sehingga nilai strategis Anda bisa terbaca. Apabila memungkinkan, 
lihatlah jika ada keselerasan dengan tujuan dan rencana dari beasiswa SI, yakni: 'Relationships and 
exchanges contribution to development'.

Don't talk the talk, but walk the talk.
Cantumkan prestasi, penghargaan dan keberhasilan hidup lainnya yang telah diraih sehubungan 
dengan program yang diminati, serta jelaskan bagaimana keberhasilan tersebut mencerminkan soft 
skill dan diri Anda sebagai pribadi yang positif. (misal: kepemimpinan/kerja tim 
/multikulturalisme)

It's a Win-Win Proposition
Tekankan bahwa tidak hanya Anda yang akan mendapatkan keuntungan, namun Swedia sebagai 
negara pemberi beasiswa juga akan mendapatkan imbas positif dari kehadiran Anda dalam konteks 
pertukaran dan wawasan budaya. Hal ini menunjukkan kebangaan Anda terhadap negara Indonesia.

Pertanyaan 2: “Beri 3 contoh bagaimana studi Anda di Swedia dan program yang Anda pilih dapat 
mempengaruhi perkembangan pribadi dan profesional/akademis.”

Praise it right
Negara - Jelaskan bagaimana Swedia sebagai negara yang dituju dapat berguna untuk mewujudkan 
ambisi Anda di masa yang akan datang.
Universitas - Jelaskan bagaimana keunikan program studi pada universitas yang diminati dapat 
berguna untuk diaplikasikan dalam karir Anda ke depan.
Beasiswa – Jelaskan bagaimana program beasiswa SI akan berguna bagi pengembangan 
kepribadian/soft skill Anda.

Passion for your action.
Beri gambaran dan penjelasan mengenai hasrat terhadap bidang studi yg diminati melalui relevansi 
pengalaman kerja atau pengalaman studi terdahulu, dan bagaimana hal tersebut telah mengubah 
cara pandang hidup Anda ke depan.

Be consistently consistent
Jabarkan dengan alur yang jelas mengenai keselarasan skill/pendidikan/pengalaman kerja 
terdahulu dengan program yang diminati.

Pertanyaan 3: “Deskripsikan bagaimana studi Anda di Swedia dapat memberi kontribusi penting bagi 
negara asal (Indonesia).”

We (Indonesia) are in need.
Jelaskan sedikit latar belakang mengapa program studi yang diminati berguna dan penting untuk 
Indonesia yang lebih baik.
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Start small but think big
Jelaskan bagaimana studi tersebut mendukung kemampuan dan ambisi Anda untuk berkontribusi 
kembali pada Indonesia. Gunakan contoh konkrit yang dekat dengan kehidupan sehari-hari namun 
turut membantu perkembangan Indonesia.

8.2 Erasmus Mundus
Beasiswa Erasmus Mundus adalah program beasiswa yang diberikan oleh Uni Eropa bagi mahasiswa 
dari negara berkembang untuk melanjutkan studi lanjut di beberapa universitas di Eropa. Beasiswa 
ini mencakup program S2 dan S3 yang biasanya memerlukan mobilisasi antar negara di Eropa. 
Beasiswa Erasmus Mundus memberikan tanggungan biaya pendidikan, biaya hidup bahkan hingga 
biaya untuk mobilisasi antar negara di Eropa. Beberapa program dalam Erasmus Mundus juga dapat 
memberikan kesempatan untuk mencicipi pendidikan di Swedia. 

Pendaftaran dan informasi selengkapnya mengenai program Erasmus Mundus dapat diakses melalui 
website resmi Uni Eropa (www.eacea.ec.europa.eu). Berikut daftar universitas atau program master 
yang terintegrasi dengan beasiswa Erasmus Mundus:
Blekinge Institute of Technology memiliki kerjasama dalam The European Master on Software 
Engineering. Chalmers University of Technology berkolaborasi dengan EMM-Nano, the Erasmus 
Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology.

KTH Royal Institute of Technology mengkoordinasikan lima program S2 dalam Erasmus Mundus:
 Computer Simulations for Science and Engineering (COSSE)
 Distributed Computing (EMDC)
 Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT)
 Systems Biology (euSYSBIO)
 Turbomachinery Aeromechanic University Training (THRUST)
· 

KTH juga berpartisipasi dalam enam program master lainnya, yaitu:
 Nuclear Fusion Science and Engineering Physics
 Industrial Management
 Security and Mobile Computing
 Photonics
 Management and Engineering of Environment and Energy (ME3)
 Research on Information and Communication Technologies (MERIT)
· 
Luleå University of Technology di Kiruna menjadi koordinator-Space Master the Joint European 
Master in Space Science and Technology. Luleå University of Technology juga berkolaborasi dalam  
AMASE, Advanced Materials Science and Engeneering Master Programme.
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Lund university menjadi mitra dalam empat program S2:
 Environmental Science, Policy and Management (MESPOM)
 Fire Safety Engineering(IMFSE)
 Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management 

(GEM)
 Sport and Exercise Psychology (EMSEP)

SLU Swedish University of Agricultural Sciences menjadi mitra dalam enam program Erasmus 
Mundus: 
 Agricultural Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)
 Forest and Nature for Society (FONASO)
 Animal Breeding and Genetics
 European Forestry
 Food of Life
 Sustainable Forest and Nature Management
· 

Umeå University adalah mitra dalam program MSPME Strategic Project Management yang 
dikoordinatori oleh Heriot-Watt University, UK. University of Gothenburg berkolaborasi dengan 
Roehamton Univeristy, UK dan University of Tromsø, Norway dengan menawarkan program S2 dalam 
Human Rights Practice.

Uppsala University berpartisipasi dalam tiga program yaitu: 
 Euroculture
 Evolutionary Biology (MEME)
 NOHA International Humanitarian Action

8.3 Beasiswa khusus hasil kerjasama antar pemerintah (G2G scholarship)
Pemerintah Indonesia memiliki beragam kerjasama pendidikan dengan beberapa negara lain di 
dunia dan salah satu diantaranya adalah Swedia. Beasiswa yang dihasilkan dari kerjasama 
pendidikan antar pemerintah umumnya sangat spesifik baik dari bidang studi maupun dari kriteria 
penerima beasiswa. Umumnya beasiswa-beasiswa ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas 
pegawai-pegawai yang bekerja bagi pemerintah maupun BUMN. Beberapa beasiswa yang termasuk 
kategori ini antara lain beasiswa S2 Raoul Wallenberg di Universitas Lund untuk PNS di lingkungan 
Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu ada juga beberapa beasiswa 
kerjasama antara World Maritime University (WMU) dengan beberapa institusi pelayaran di 
Indonesia untuk mengirimkan beberapa pegawainya menempuh pendidikan S2 di Malmö. Beberapa 
mahasiswa Indonesia ada juga yang mendapat beasiswa Kementerian Komunikasi dan Informasi 
(dulu bernama Depkominfo), beasiswa DIKTI untuk melanjutkan studi jenjang S2 dan S3 di Swedia. 
Selain itu terdapat juga kerjasama antara Kementerian Perhubungan, UGM dan Karlstad University 
dan Linkoping University berupa pengiriman beberapa pegawai di lingkungan Kementerian 
Perhubungan untuk melakukan studi lanjut di Swedia. 
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8.4 Beasiswa dari Universitas (Lund, BTH, Chalmers, Dalarna)
 Sejak Pemerintah Swedia mengenakan kebijakan tuition fee pada mahasiswa internasional 
non EU pada tahun 2011, maka kebijakan ini juga diiringi dengan beragam kebijakan lokal di masing-
masing universitas untuk memberikan beasiswa yang umumnya berupa pengurangan tuition fee. 
Jenis dan ketentuannya sangat beragam dan dapat berbeda dari universitas yang satu dengan 
universitas yang lainnya. Hampir semua universitas di Swedia memiliki kebijakan ini dan informasi 
lebih jauh mengenai syarat dan ketentuan beasiswa-beasiswa tersebut dapat dicari langsung dari 
website masing-masing universitas terkait. 

8.5 Beasiswa lain-lain
 Salah satu bentuk kerjasama yang sudah lama dilakukan antara universitas-universitas di 
Swedia dengan Indonesia berbentuk pertukaran mahasiswa (S1,S2 dan S3) dan peneliti misalnya 
antara UGM dengan beberapa universitas di Swedia. Kegiatan pertukaran pelajar ini dapat 
disponsori oleh lembaga donor seperti SIDA melalui skema Linneaus Palme atau dapat juga diambil 
dari dana penelitian sebagai hasil kolaborasi antar universitas. Saat ini, Pemerintah Indonesia juga 
cukup gencar menyediakan beasiswa bagi warga negara Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar 
negeri melalui beasiswa DIKTI dan LPDP (Lembaga Pengeloaan Dana Pendidikan).
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1. Mohammad Tsani Annafari (Alumni S3 dari Chalmers University of Technology, Gothenburg)
Berdasarkan pengalaman saya studi di tiga negara, saya meyakini ada kota terbaik untuk belajar 
bagi setiap orang. Dan hanya yang bersangkutan yang tahu kota apa itu. Bagi saya, bagaimanapun 
caranya, Gothenburg telah mentransformasi diri saya menjadi pribadi yang lebih produktif dan 
lebih baik. Lokasinya yang lebih dari 10.000 kilometer dari Jakarta, membuat saya tidak banyak 
berpikir untuk pulang kampung. Sehingga konsentrai lebih kepada bagaimana menyelesaikan studi 
sesegera mungkin. 

Gothenburg juga memberi kesempatan kepada saya untuk menyaksikan indahnya keragaman hidup 
berdampingan. Di sini wanita berbusana tertutup bahkan menggunakan penutup wajah (burka) 
hidup berdampingan dengan wanita berbusana mini bahkan berbikini di taman-taman kota. 
Diskriminasi dengan alasan apapun sangat sulit dijumpai dan diancam dengan sanksi yang keras. 
Sangat mengagumkan melihat anak-anak kecil dari beragam etnis belajar di tempat dan fasilitas 
yang sama dengan guru yang sama. Mereka bermain dan bercanda tanpa terlihat canggung dengan 
rekan sebaya yang berbeda warna kulit. Kebebasan beragama juga sangat dihormati. Saya bahkan 
takjub melihat mushola dan bahkan unit kerohanian Islam berdiri di Chalmers dan menjadi bagian 
yang setara dengan unit kegiatan lain dalam student union. Sesuatu yang tidak pernah saya duga 
sebelumnya akan terjadi di negeri yang berbendera salib.

Satu hal lagi, dan ini menurut saya cukup penting, adalah tersedianya kesempatan untuk merasakan 
harmoni kehidupan dengan alam di Gothenburg. Saya akan selalu merindukan saat-saat berjalan 
kaki ke kampus yang selalu diiringi kicauan aneka burung di taman-taman sekitar kampus dan 
asrama yang menyambut siulan saya. Segarnya udara yang dihembuskan pohon-pohon di sepanjang 
jalan dan daun-daun yang berserakan sepanjang jalan menjadi ramuan tersendiri yang seringkali 
menyihir saya untuk berpikir dan apa adanya. Bebas dari rasa khawatir dan meresapi kedamaian 
meskipun target dan beban pekerjaan bertumpuk. Itulah kesan saya tentang Gothenburg, kota 
kenangan yang selalu saya rindukan hembusan udara segarnya.

2. Erwin Adi Hartono (Mahasiswa S3 Chalmers University of Technology, Gothenburg)
My testimony below is very subjective and based on what I have experienced and still experiencing 
today. Reader would have different or perhaps same experience as me. 

For me, studying in Sweden is like a group study. The atmosphere inside the campus is informal. The 
lecturers are kind and supportive. They always have time for questions, although obviously they do 
not have answer to all the questions, but they will try their best to guide their students.

I feel lucky to be able to study in Sweden, due to the fact that I am not a bright student. I feel that 
that the education system in Sweden treats students as “nobody is perfect”. The system allows 
students to be able to grow as their like. We are free to choose what we want to study, even though 
our choice may be outside of our study field. We also have possibilities to do re-exam, again and 
again until we feel satisfied. The grading is fair and we can estimate our grade directly after the 
exam.

Of course self motivation is very important for studying. I think not just in Sweden, but all over the 
world, yet here in Sweden that is what they do. They encourage and train their students to have 
self motivation so that after finishing studying in Sweden, their student are confident of what they 
have studied.

Testimoni Alumni dan Pelajar
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3. Laili Aidi (Mahasiswi S2, Master in Communication System, Royal Institute of Technology -KTH, 
Stockholm). 

I study Communication Systems because this program allows me to explore a couple of things not 
just in my background. I can learn about telecommunications, economic, and entrepreneurship. 
Right now I am doing my research at Ericsson and at KTH labs, so it is a joint research between 
university and company. Communication with Swedish people is very easy. If you can speak English 
then you can speak with everybody in Sweden. The interaction with professors is also very nice for 
you can call them by their first name. 

We have a good library and access to almost all the famous journals. We trust our KTH account and 
we have a computer room, we can choose whatever we want. So, if you do not have a computer you 
can still work for your studies. There are also very good cafes around campus and it is quite cheap 
for students. I think the support for students, especially for international students is very good at 
KTH. My coordinator is very supportive and she will help us even when we have a problem with 
metro card. 

Stockholm is absolutely one of the most beautiful cities in Europe. It is surrounded by gardens and 
water and the air is so clean and it changes throughout the year. If you come during the summer, it is 
not the same as in the autumn. It is hard to get bored if you live in Stockholm. Just being in the city 
is very nice. 

I have gotten several future plans after I finish studying at KTH. One plan is continuing to a PhD 
program, probably in Sweden as well. Because I know that they have very good research 
institutions. I would absolutely always encourage my colleages in Indonesia to come to Sweden 
especially to apply for KTH because this is one of the best universities in Sweden. There are a lot of 
scholarship opportunities, so why not try?  

4. Ihdina Sukma Dewi (Kandidat PhD, Department of Cardiology, Clinical Science
Lund University)

Berbeda dengan teman-teman lain yang menempuh pendidikan doktoral di Eropa, saya memiliki 
kisah unik sendiri bagaimana takdir membawa saya sekarang bekerja di Lund University, universitas 
dengan ranking terbaik di Swedia. Lima tahun lalu saya berada di persimpangan jalan apakah harus 
menerima tawaran pendidikan spesialis di universitas dan rumah sakit di Indonesia, tempat saya 
menempuh pendidikan dokter, atau ikut suami yang sedang menyelesaikan disertasi doktoralnya di 
salah satu universitas di Denmark. Pilihan saya ketika itu jatuh ke opsi ke-2, dengan pertimbangan 
bahwa saya tetap bisa mendapatkan opsi pertama dan hanya perlu menunda opsi pertama tersebut 
selama 8 bulan. Dalam waktu 8 bulan, suami akan selesai pendidikan doktoralnya dan kita berdua 
akan kembali ke Indonesia. Sayangnya takdir berkata lain. 

Setelah pendidikan doktoralnya selesai, sang suami mendapatkan tawaran kerja di dua perusahaan 
terbaik di Eropa (Nokia di Finlandia dan Ericsson di Swedia) dan tinggallah sang istri kebingungan 
menentukan langkah selanjutnya. Tapi satu hal yang saya yakini, kehidupan rumah tangga bukanlah 
sesuatu yang bisa dibangun secara “long distance relationship” dan walaupun saat itu menurut saya 
menempuh pendidikan spesialis di Indonesia adalah yang terbaik, mungkin bukan itu menurut Tuhan 
yang terbaik untuk saya. Singkat kata, saya dan suami pun pindah ke Lund, Swedia. Pilihan Swedia 
dijatuhkan karena Lund adalah bagian dari Medicon Valley, “Silicon Valley” nya medical research. 
Sudah lama saya tertarik riset kedokteran dan tinggal di Lund merupakan kesempatan emas untuk 
bisa mendalami riset kedokteran dan menjadi bagian dari prestise Medicon Valley tersebut. 



Semua milestones sejak pindah ke Lund, mulai dari menempuh pendidikan Master in Biomedical 
Research selama 2 tahun di Faculty of Medicine Lund University sampai saat ini menempuh program 
doctoral dan bekerja di Department of Cardiology Lund University adalah pilihan terbaik dalam 
hidup saya, karena saya bisa melakukan itu semua tanpa harus meninggalkan kewajiban saya 
sebagai istri dan ibu. Hal ini didukung oleh social benefit di Swedia yang salah satunya adalah 
dengan sistem 480 working days paid parental leave untuk kedua orangtua jika memiliki anak 
(bandingkan dengan cuti melahirkan di Indonesia yang hanya 3 bulan dan berlaku hanya untuk ibu) 
dan juga paid parental leave tambahan tak terbatas, jika orangtua harus mengambil cuti untuk 
merawat anak sakit. Semua hal yang saya dapatkan sekarang tentu saja mustahil jika saja 5 tahun 
yang lalu saya tidak memutuskan untuk mendampingi sang suami dan bersama-sama membangun 
biduk kecil rumah tangga kami walaupun dengan pengorbanan berada jauh dari keluarga dan sanak 
famili. As Steve jobs once said “You can't connect the dots looking forward, you can only connect 
them looking backwards.”  
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Jika berencana belajar di Swedia dan tinggal lebih dari tiga bulan, maka dibutuhkan izin tinggal atau 
Residence Permit (RP) yang harus disetujui sebelum kedatangan di Swedia. Ketika mengajukan 
Residence Permit, siapkan dua salin dokumen-dokumen yang tercantum di bawah ini:

1. Form aplikasi permohonan izin tinggal bagi pelajar dan mahasiswa doktoral (dapat diunduh di 
www.migrationsverket.se)

2. Foto berwarna 4x6 cm, latar belakang putih
3. Paspor
4. Copy paspor (halaman ID) dari pemohon
5. Copy surat penerimaan dari Universitas di Swedia
6. Dokumen mengenai beasiswa atau kontrak kerja doktoral, jika ada
7. Salinan laporan bank berupa dana minimum di rekening yang harus disediakan selama masa studi 

(bulan) x SEK 7.300
8. Asuransi medis untuk perjalanan, cakupan minimum adalah € 30.000. Tujuan asuransi harus 

Negara Schengen (Hal ini hanya diperlukan untuk studi kurang dari atau maksimum satu tahun, 
jika lebih dari satu tahun tidak diperlukan)

9. Surat referensi dari perusahaan/sekolah, jika pemohon adalah karyawan/mahasiswa

Bagi anggota keluarga mahasiswa yang juga akan turut serta ke Swedia:
1. Form aplikasi oleh co-applicant untuk mahasiswa / mahasiswa doktoral (DB)
2. Foto berwarna, 4x6 cm, latar belakang putih
3. Paspor
4. Copy paspor (halaman ID) dari pemohon
5. Copy surat penerimaan dari universitas di Swedia dari pasangan
6. Dokumen mengenai beasiswa atau kontrak kerja doktoral pasangannya, jika ada.
7. Salinan laporan bank
    Untuk pasangan (suami/istri): SEK 3.500 / bulan
    Untuk anak-anak: SEK 2.100 / bulan
8. Asuransi medis untuk perjalanan, cakupan minimum adalah € 30.000. Tujuan asuransi harus 

Negara Schengen (Hal ini hanya diperlukan untuk studi kurang dari atau maksimum satu tahun, 
jika lebih dari satu tahun tidak diperlukan)

9. Surat referensi dari perusahaan/sekolah, jika pemohon adalah karyawan/mahasiswa

Catatan: 
a. Sebelum mempersiapkan dokumen, kunjungi website www.migrationsverket.se
untuk memeriksa kelengkapan informasi dan mengunduh formulir yang diperlukan.
b. Semua dokumen dalam bahasa Indonesia harus disertai dengan terjemahan bahasa Inggris 

atau Swedia.

Sejak tahun 2011 ada persyaratan tambahan bagi mahasiswa S2 mengenai tuition fee. Bukti angsuran 
pembayaran tuition fee harus sudah dilakukan dan dilampirkan bersama aplikasi sebagai prasyarat 
pengajuan RP.
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Biaya Administrasi untuk Izin Tinggal
Biaya administrasi dalam Rupiah Indonesia (IDR) berubah-ubah karena dipengaruhi oleh nilai tukar 
Rupiah terhadap Swedish Kronors. Sebagai gambaran biaya adminstrasi pada Oktober 2013 adalah 
sebagai berikut:
- 18 tahun ke atas: 1000 SEK = Rp 1 750 000.
- Di bawah 18 tahun: 500 SEK = Rp 900 000.
- Kerabat keluarga, 18 thn ke atas: 1500 SEK = Rp 2 700 000.
- Kerabat keluarga, di bawah 18 tahun: 750 SEK = Rp 1 312 000.

Pembayaran harus dilakukan melalui rekening kedutaan Swedia di PT Bank ANZ Indonesia:
PT Bank ANZ Indonesia
ANZ Tower, Jl. Jend Sudirman Kav 33-A
Jakarta 10220 - Indonesia
Swift ID: ANZBIDJX
Rekening Nomor: 4033 6001 00012
Penerima: Kedutaan Besar Swedia

Lampirkan bukti pembayaran bersama aplikasi residence permit. Silahkan hubungi operator 
kedutaan +62 21 2553 5900 untuk membuat janji dan memeriksa biaya administrasi saat ini dan 
informasi rekening bank. Perlu diperhatikan bahwa biaya administrasi tidak akan dikembalikan 
apabila aplikasi ditolak. Izin tinggal diberikan hanya untuk satu tahun sehingga perpanjangan izin 
tinggal harus dilakukan tiap tahun di Migrationsverket di Swedia.

Alamat kantor:
Menara Rajawali, 9th Floor
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Urusan visa: Senin-Jum'at 
jam 8.30-11.30

Postal address
Embassy of Sweden
P.O. Box 2824
Jakarta 10001
Indonesia

Phone, fax, email:
Tel: +62 21 2553 5900
Fax: +62 21 576 2691
E-mail: 
ambassaden.jakarta@regeringskansliet.se 
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11.1 Persiapan Keberangkatan
 Seperti perjalanan pada umumnya, pembelian tiket pesawat adalah salah satu hal yang 
paling penting untuk dilakukan sebelum berangkat ke Swedia. Saat ini, maskapai-maskapai besar 
dari Eropa, Timur Tengah dan Asia melayani rute dari Swedia ke Jakarta. Hubungi agen terdekat atau 
situs-situs pembelian tiket pesawat untuk mencari harga yang terbaik. Kota-kata yang biasanya 
menjadi pintu masuk ke Swedia adalah Stockholm, Gothenburg dan Copenhagen (Denmark). 
Copenhagen umumnya digunakan sebagai titik masuk bagi mereka yang belajar di Swedia bagian 
selatan seperti Lund, Malmö atau Karlskrona. Sebelum berangkat ke Swedia, jangan lupa mengontak 
teman-teman Indonesia di kota yang akan dituju melalui PPI Swedia khususnya bagi yang baru 
pertama kali ke Swedia. 

 Umumnya, pengaturan bagasi menjadi hal terberat sebelum keberangkatan mengingat 
kapasitas yang ada berkisar antara 20-25 Kg. Disarankan untuk membawa makanan kering, indomie 
atau rendang yang tahan lama untuk keperluan sekitar tiga hari pada masa awal kedatangan. Bila 
bisa membawa rice cooker kecil akan lebih baik lagi karena sebagian besar orang Indonesia di Swedia 
tetap mengkonsumsi nasi sebagai makanan kesehariannya. Syukurnya, pemeriksaan bea cukai di 
bandara oleh pihak otoritas Swedia relatif longgar bila dibandingkan dengan negara Australia 
misalnya, sehingga membawa makanan dari Indonesia tetap diizinkan. Keperluan pribadi yang 
menyangkut pakaian, elektronika dan obat-obatan tergantung dari masing-masing individu. 
Dokumen-dokumen penting (ASLI) yang menyangkut kepentingan pendidikan tentunya harus dibawa 
untuk ditunjukkan saat registrasi di universitas. Selain itu, ada baiknya jika dokumen-dokumen 
penting tersebut di-scan sebagai dokumentasi pribadi.

 Untuk keperluan komunikasi, ada baiknya membawa handphone yang dimiliki di Indonesia. 
Secara umum, harga handphone di Swedia lebih mahal daripada di Indonesia. Blackberry messanger 
sejauh ini tidak umum digunakan di Swedia dan hanya dilayani oleh dua operator yakni Telenor dan 3 
(Tre), namun aplikasi semacam WhatsApp masih tetap dapat digunakan. 

 Untuk keperluan jaket, ada baiknya membeli jaket musim dingin di Swedia karena 
kualitasnya yang lebih sesuai dengan cuaca setempat. Di Swedia sendiri jaket musim dingin relatif 
mahal namun apabila beruntung kadang terdapat discount yang cukup besar di toko-toko ternama 
atau di toko secondhand saat sedang ada mega sale (lappis). Perkiraan suhu di Swedia dapat 
diilustrasikan sebagai berikut:

Disamping hal-hal yang sudah disebutkan di atas, sebelum keberangkatan pastikanlah beberapa hal 
berikut:
a. Membayar sebagian tuition fee bagi mereka yang harus membayar tuition fee. Selain itu, hal 
ini juga menjadi persyaratan untuk pengajuan Residence Permit. 
b. Mendaftar akomodasi di kota yang akan dituju. Pastikan kontrak sewa apartemen sudah 
ditandatangani dan dibawa kelak untuk mengambil kunci kamar. Hubungi teman-teman yang ada di 
Swedia bila ada kesulitan untuk mendapatkan akomodasi atau membayar sewa apartemen. Lebih 
jauh tentang akomodasi bisa dilihat di bagian Tempat Tinggal (Akomodasi) di buku ini. 
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Pastikan untuk memeriksa tanggal registrasi /daftar ulang anda di universitas. Idealnya, seseorang 
sudah harus di Swedia 3 hari sebelum tanggal tersebut untuk beberapa keperluan adaptasi. Jika 
tidak bisa hadir pada tanggal tersebut, maka anda harus menghubungi ketua program (khususnya 
bagi S2) untuk menjelaskan rencana kedatangan anda. Kadang ini terjadi karena aplikasi Residence 
Permit terlambat atau ada permasalahan dalam Residence Permit. Apabila pada batas perpanjangan 
yang sudah ditentukan tetap tidak bisa hadir, maka kursi yang sudah tersedia di universitas bisa 
hangus atau dibatalkan. 

11.2 Kedatangan di Swedia
 Begitu sampai di Swedia, maka hal yang perlu dilakukan adalah memeriksa kembali seluruh 
barang bawaan. Apabila bagasi belum sampai atau terdapat kerusakan (cukup jarang terjadi), maka 
segera kontak layanan yang ada di bandara untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk menuju pusat 
kota, layanan bus flygbussarna dari bandara ke pusat kota (Central Station) cukup dapat diandalkan 
dengan ongkos sekitar 90 SEK. Di Stockholm, selain bus juga ada kereta express yang dinamakan 
Arlanda Express dengan biaya yang lebih mahal. Bila tiba di Copenhagen, maka tepat di lantai bawah 
bandara Kastrup terdapat kereta antar kota menuju Swedia (Malmö, Lund dan sebagainya). Bila 
harus menggunakan taxi, biaya yang dibutuhkan jauh lebih tinggi karena mencapai 500 hingga 800 
SEK (tergantung dari jarak bandara dan pusat kota, yang umumnya cukup jauh). 

 Umumnya, Central Station terletak di pusat kota dan menjadi simpul utama dalam sistem 
transportasi Swedia. Ketika sampai di Central Station hal yang dapat dilakukan adalah membeli SIM 
CARD (umumnya disini menggunakan Tele2 Comviq) dan membeli kartu untuk tram/metro/bus. 
Membeli kartu bulanan untuk transportasi publik umumnya menguntungkan. Biasanya, di Central 
Station juga dilakukan penjemputan oleh teman-teman Indonesia bagi mereka yang baru datang. 

 Selanjutnya ambil kunci kamar yang disediakan oleh pihak penyedia akomodasi pada waktu 
yang telah ditentukan dan serahkan kontrak akomodasi yang telah ditandatangani. Setelah 
menerima kunci, periksa secara teliti kondisi perabotan di kamar. Umumnya, kamar-kamar tidak 
memiliki perabotan namun ada tempat tidur. Bila sudah ada tempat tidur, bisa dikatakan ini menjadi 
syarat cukup untuk sekedar berisitirahat. Pada hari-hari berikutnya, segera belanja kebutuhan 
pribadi yang menyangkut selimut, peralatan dapur dsb. Total uang sekitar 1000 SEK diperlukan 
untuk satu minggu pertama.

 Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, bagi mahasiswa S2 maka registrasi di 
universitas adalah hal terbesar yang perlu dilakukan pada saat awal-awal kedatangan. Biasanya, 
pada hari yang sama akan ada resepsi penerimaan oleh pihak universitas di mana seluruh mahasiswa 
internasional dapat bertukar informasi. Jadwal detil mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang 
terdapat di universitas umumnya dilakukan melalui email. Selain itu, berbagai hal yang menyangkut 
teknis penyelenggaraan pendidikan juga akan disampaikan pada masa awal-awal ini seperti aktivasi 
Student Union card, registrasi di sistem pembelajaran (Student Portal), aktivasi kartu 
perpustakaan, pendaftaran mata kuliah yang akan diambil dan lain sebagainya. Untuk keperluan ini, 
Student Centre yang ada di universitas dan koordinator program master adalah sumber informasi 
yang dapat membantu guna mengatur berbagai keperluan belajar mahasiswa. Bila seseorang datang 
sebagai mahasiswa PhD, maka segala keperluan akan ditangani oleh supervisor dan sekretaris di 
divisi terkait.

Hal yang tak kalah penting bagi siapapun yang datang ke Swedia untuk masa studi lebih dari satu 
tahun adalah mengajukan aplikasi person number di kantor pajak (Skatteverket) terdekat. Person 
number adalah nomer identitas utama seseorang di Swedia yang menjadi kunci pembuka akses 
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terhadap semua layanan yang ada di Swedia mulai dari perpustakaan, perbankan, urusan kesehatan 
dsb. Pihak otoritas Skatteverket biasanya datang ke universitas untuk menerima pendaftaran dari 
para mahasiswa internasional yang baru tiba di Swedia. 

Bagi yang membawa keluarga, daftarkan juga anggota keluarga di Skatteverket untuk mendapatkan 
person number mereka. Person number memiliki delapan angka awal yang menunjukkan tanggal 
lahir diikuti dengan empat angka yang menjadi nomor identitas seseorang. Misalnya bagi yang lahir 1 
April 1986, 19860401-1234. Setelah memiliki person number maka seorang mahasiswa baru dapat 
membuka rekening di Bank Swedia. Pembahasan lebih lanjut mengenai cara membuka rekening di 
Swedia akan dibahas di bagian Biaya Hidup dan Keuangan. Secara garis besar, bank-bank yang ada di 
Swedia antara lain SwedBank, HandelsBanken, Nordea, SEB dsb. Intensitas penggunaan kartu debit 
dan kartu kredit serta internet banking sangat tinggi dan oleh karena itu mahasiswa harus 
membiasakan diri dengan sistem perbankan yang ada di Swedia. Layanan lain yang diberikan oleh 
kantor pajak adalah pencetakan ID Card dengan tambahan biaya tertentu. Dengan memiliki ID Card, 
maka paspor tidak harus selalu dibawa dan dapat menjadi alat legitimasi diri untuk berbagai urusan 
semacam jual beli, perbankan, kesehatan dsb. 
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 Seperti kebanyakan negara maju lainnya, Swedia memiliki sistem transportasi yang sangat 
baik. Stasiun kereta api dan terminal umumnya telah terintegrasi sehingga transfer dari kereta api 
ke bus antar kota menjadi sangat mudah. Selain itu, stasiun kereta api umumnya terletak di jantung 
kota sehingga membuat akses dari atau menuju stasiun kereta api menjadi lebih mudah. Untuk 
transportasi antar kota, setidaknya ada tiga pilihan moda transportasi yaitu kereta api, bus dan 
pesawat terbang. Harga tiket sangat bervariasi dari waktu ke waktu sehingga sebaiknya langsung 
memeriksa ke website institusi terkait untuk mendapatkan harga yang terbaik. Layanan kapal juga 
terdapat di Swedia dengan tujuan ke Helsinki, Latvia, Estonia, Denmark dan Jerman. 

 Untuk transportasi di dalam kota, layanan bus tersedia di seluruh kota di Swedia. Di 
Gothenburg, Stockholm dan Norrkoping terdapat layanan tram yang sangat baik. Di Stockholm juga 
terdapat subway dan kereta api yang menuju daerah suburban. Layanan penyeberangan feri 
terdapat di Gothenburg dan Stockholm. Penyedia layanan transportasi publik dikelola oleh masing-
masing area dan harga tiket dapat dicek langsung di website institusi terkait. Sebagai ilustrasi, harga 
kartu bulanan di Gothenburg sebesar 505 SEK yang berlaku selama 30 hari. Penyedia layanan 
transportasi publik di Swedia antara lain:
a. Stockholm: www.sl.se
b. Gothenburg: www.vasttrafik.se
c. Malmö: www.skanetrafiken.se
d. Jönkoping: www.jlt.se

12.1 Kereta 
 Layanan jasa kereta disediakan oleh otoritas SJ (  yang melayani kereta di dalam www.sj.se)
Swedia, Denmark dan Norwegia. Sistem SJ ini juga terintegrasi dengan layanan kereta di Eropa, 
Eurail ( ). Untuk pembelian tiket langsung dapat dilakukan di website SJ melalui www.raileurope.com
internet banking, kartu debit/kredit, melalui mesin pembelian tiket atau melalui penjualan 
langsung di central station dan beberapa toko kecil. 

12.2 Bus
 Beberapa perusahaan menyediakan transportasi bus antar kota seperti: Swebus 
( , Bus4you (  dan GoByBus ( ). Selain melayani www.swebus.se) www.bus4you.se) www.gobybus.se
kota-kota di Swedia, bus tersebut juga melayani layanan ke Oslo, Copenhagen bahkan kadang hingga 
Amsterdam. Bus-bus yang menuju bandara-bandara di Swedia dapat dicek di  www.flygbussarna.se.

12.3 Pesawat Terbang
 Untuk pesawat terbang di dalam Swedia atau keluar Swedia, pencarian/pembelian tiket guna 
mencari harga terbaik lazim dilakukan melalui website-website semacam flygresor 
( ), skyscanner ( ) dlsb. Pembelian ke website maskapai secara www.flygresor.se www.skyscanner.com
langsung juga umum dilakukan. Untuk budget airlines, terdapat Ryan Air ( ), Wizz www.ryanair.com
Air ( ) dan EasyJet ( ). Untuk penerbangan di dalam Swedia, www.wizzair.com www.easyjet.com
perusahaan-perusahaan yang melayani antara lain: SAS ( ), Malmo Aviation www.sas.se
( ), Norwegian Air ( ).www.malmoaviation.se www.norwegian.com
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12.4 Kapal Laut
Penyeberangan menggunakan kapal atau feri tersedia antara lain dari Gothenburg menuju 
Fredrikshavn (Denmark) dan Kiel (Jerman). Layanan ini disediakan oleh Stena Line 
( ). Dari Stockholm, rute feri lebih bervariasi antara lain:www.stenaline.se
a. Tallink menuju Tallin Estonia ( ).www.tallinksilja.se
b. Silja Line menuju Turki dan Helsinki di Finlandia ( ).www.tallinksilja.se
c. Viking Line juga melayani rute menuju Helsinki Finlandia ( ). www.vikingline.fi
d. Birka Cruises melayani rute menuju Åland ( ). www.birka.se
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13.1 Biaya Hidup
Swedia, sebagai salah satu negara Skandinavia, memang termasuk negara dengan biaya hidup 
yang tinggi (di dunia dan dibandingkan negara-negara lain di daratan eropa), hasil kombinasi 
tingginya dan masyarakat. Swedia menggunakan mata uang “kronor” atau pajak standar hidup 
lebih tepatnya Swedish Kronor (SEK), yang terdiri dari pecahan koin 1, 5, dan 10 SEK,  dan 
lembaran 20, 50, 100, 500 dan 1000 SEK. Nilai 1 SEK berkisar antara 1100 – 1400 IDR (per tahun 
2012).

Berdasarkan peraturan dari kantor imigrasi (Migrationsverket), setiap pelajar yang diterima 
untuk kuliah dan mengajukan izin tinggal (residence permit) di Swedia diwajibkan untuk 
menunjukkan dana minimum 7300 SEK/bulan di tabungan pribadi selama masa tinggal, di mana 
satu tahun dihitung 10 bulan, yang merupakan estimasi standar minimal biaya hidup sebagai 
mahasiswa menurut pemerintah Swedia. Sehingga untuk masa pendidikan program S2 yang 
umumnya 2 tahun,  maka jumlah yang harus ditunjukkan saat mengajukan aplikasi residence 
permit adalah 7.300 SEK * 10 * 2 = 146.000 SEK. Ada dua catatan penting terkait nilai ini. Yang 
pertama, jika didukung beasiswa, maka aplikan cukup menunjukan bukti penerimaan beasiswa. 
Kedua, biaya tersebut tidak termasuk tuition fee yang sudah diberlakukan sejak tahun 2011 
untuk non-EU student yang menempuh pendidikan bachelor-master.

Lebih lanjut, umumnya biaya hidup di kota besar, semacam Stockholm, sedikit lebih mahal 
dibanding hidup di kota yang lebih kecil. Estimasi biaya hidup mahasiswa di Swedia secara umum 
berdasarkan situs adalah:www.studyinsweden.se 

Akomodasi   : 3200 SEK
Konsumsi   : 2000 SEK
Transportasi   : 500 SEK
Komunikasi   : 300 SEK
Hobi, baju, waktu santai : 800 SEK
Lain-lain   :1500 SEK
TOTAL    : 8300 SEK

Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menekan biaya hidup ini antara lain:

Where to shop
Belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket yang menjual barang-barang sedikit lebih murah, 
seperti Lidl, Willys, piXtra, Oob, toko asia seperti kistagrossen di Kista untuk membeli bumbu / 
rempah, pasar Hötorget untuk membeli buah dan sayur segar, Boutique Eden yang menjual sabun 
/ shampo / deterjen murah, dll. 

Become your own chef
Sering masak makanan sendiri dan meminimalisir makan / jajan di luar. Membawa makanan 
sendiri dari rumah agar kelak bisa dipanaskan di dapur kampus. Kalaupun harus membeli makan 
di luar, kunjungilah kantin, restauran kampus yang menawarkan buffet atau special lunch price, 
beli frozen meal (pizza, sallad, sandwich). Sebagai informasi, biasanya harga makan siang jauh 
lebih murah dari makan malam (50-60 SEK vs. 90 – 150 SEK)
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Book
Harga buku di Swedia tergolong mahal dan materi kuliah bergantung dari jurusan dan mata 
kuliahnya sendiri; bisa bervariasi dari murni powerpoint (tidak perlu buku) yang cukup diunduh dari 
course homepage, kompendium (kumpulan artikel), dan buku teks. Buku teks yang dipakai kuliah 
umumnya tersedia di perpustakaan dengan jumlah dan jangka waktu peminjaman yang terbatas 
(hanya boleh dipinjam selama dua minggu). Terkadang di perpustakaan juga ada fasilitas booking 
buku, yang tentu sangat bermanfaat untuk digunakan. Buku juga bisa dipesan dari perpustakaan 
kampus lain di Swedia (dikenakan biaya kirim). Buku teks bekas terkadang diiklankan di kampus, 
atau tersedia di toko buku di dalam atau sekitar kampus. Pembelian buku secara online bisa melalui 
blocket.se, akademibokhandeln.se, bokus.com, atau adlibris.se.

Bicycle
Sama seperti buku, sepeda bisa disiati dengan membeli sepeda bekas saat ada program pembersihan 
garasi di salah-satu student housing/apartment. Biasanya diadakan satu kali per semester di mana 
pihak pengelola apartemen akan melakukan pembersihan.

Second hand ("Begagnad") and Give Away
Peralatan start up, semacam alat masak, piring, lampu, perabot, karpet, atau bahkan beberapa 
pakaian dan sepatu bisa disiasati dengan membeli di toko yang menjual barang bekas layak pakai. 
Lokasi toko tersebut apabaila di Stockholm ada di toko Minorna, Loppmarknaden / pasar bekas 
seperti pasar pagi Hötorget atau di depan toko IKEA Kungens Kurva yang biasa buka setiap sabtu atau 
minggu pagi.

Alternatif lain adalah membeli dari situs yang menjual barang bekas / murah, seperti di website 
lokal (untuk sepeda "cyklar"), atau amazon, ebay, dll. Yang biasa ditemui, orang www.blocket.se 
swedia sangat jujur dalam menjual barang, dalam arti kata jika ada cacat maka akan disampaikan di 
awal. Bahkan -semua- toko di swedia menerima kembali barang yang sudah dibeli, walaupun dengan 
alasan "tidak cocok" atau bahkan "tidak jadi" 

Cara lain adalah membeli dari sesama mahasiswa. Biasakan membaca iklan yang dicantumkan di 
papan buletin kampus dan situs komunitas mahasiswa (di Stockholm seperti di untuk www.lappis.org 
segala macam iklan, untuk buku bekas). Atau situs free cycle  www.kthbok.com 
( h t t p : / / g r o u p s . y a h o o . c o m / g r o u p / F r e e c y c l e S t o c k h o l m /  a t a u 
http://groups.freecycle.org/FreecycleStockholm/)  atau bahkan di pojok lorong sekalipun.

Discount and Auction
Sangat perlu untuk mendayagunakan kesempatan kartu mahasiswa / student union, auction (lelang) 
atau bahkan last minute price untuk mendapat harga lebih murah, seperti membeli tiket 
transportasi local (exp: Stockholm localtrafic / SL), tiket kereta / SJ atau bus antar kota di 
www.tradera.com (selain tentu saja mem-booking tiket jauh-jauh hari).

Strategi lain adalah menunggu waktu REA (discount), yang biasa terjadi saat pergantian musim, di 
mana banyak toko-toko menjual barang-barangnya untuk diganti dengan stock musim baru. Atau 
membeli barang setelah natal, di mana sudah menjadi tradisi discount besar-besaran di seluruh toko 
swedia menjelang akhir tahun (SLUT REA) dan banyak juga yang menjual barang-barang baru, 
seperti hadiah natal yang tidak terjual.
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Harga barang-barang elektronik bisa dicek di  [Keyboard Swedia layoutnya sedikit  Pricerunner.
berbeda dari US yang dipakai di Indonesia.] Kadang-kadang ada diskon dengan kartu mahasiswa (di 
Chalmers, bekerja-sama dengan . Kalau tidak buru-buru, tunggu musim diskon sekitar  Mecenat)
Natal. Toko elektronik: , Elgiganten, Misco, OnOff  Siba, TBH.

13.2 Keuangan

Rekening bank di Swedia
Membuka rekening bank di Swedia bagi mahasiswa dengan masa studi satu tahun atau lebih 
membutuhkan person number yang sudah diregistrasi di kantor pajak. Patut diperhatikan bahwa 
tidak semua bank memberikan layanan internet banking. Oleh sebab itu, mintalah informasi yang 
lengkap kepada bank yang dituju sebelum membuka rekening. Bank yang tersedia di Swedia antara 
lain adalah Forex, Sparbanken Öresund, Nordea, Färs och Frosta Sparbank, SEB dan Handelsbanken. 
Patut diperhatikan bahwa bagi mahasiswa dengan masa studi kurang dari satu tahun dan tidak 
memiliki person number, maka bank yang tersedia hanyalah SEB dan Handelsbanken.

Secara garis besar, berikut adalah persyaratan dokumen yang dibutuhkan:
1. Surat penerimaan dari universitas Swedia yang menyatakan masa studi mahasiswa.
2. Residence Permit
3. Surat pernyataan / kontrak sewa akomodasi
4. Kartu identitas berupa passport atau Swedish personal ID.

Persyaratan tambahan berikut diperuntukkan bagi Handelsbanken:
5. Informasi nomor IBAN dan kode SWIFT dari negara asal.
6. Jika masa studi kurang dari enam bulan, maka bank dari negara asal harus mengisi form yang 
dibutuhkan oleh bank Swedia terkait.

Persyaratan tambahan berikut diperuntukkan bagi Forex, Sparbanken Öresund, Nordea, Färs och 
Frosta Sparbank.
7. Formulir (personbevis) dari kantor pajak sebagai bukti berkediamaan di Swedia. Folkbokford 
personbevis ini dapat dipesan secara online begitu mahasiswa sudah mendapatkan Swedish personal 
ID.
Catatan penting:
- Sebagian besar bank di Swedia akan menetapkan biaya administrasi untuk layanan jasa yang 
berbeda. Mintalah informasi lebih lanjut mengenai ketentuan ini sebelum membuka rekening.
- Swedia menerima sebagian besar transaksi kartu kredit dari negara lain yang bertandakan 
VISA, Maestro, Mastercard.
- Hindarilah membawa uang tunai dalam jumlah banyak ke bank karena akan diberlakukan 
pemeriksaan money laundering. Jika nasabah tidak membawa kartu identitas, maka segala bentuk 
transaksi tidak dapat dilaksanakan atau bahkan dikenakan penalti.  
Tidak disarankan menggunakan bank atau traveller's cheque. Saat membuka rekening bank di 
Swedia, tiap nasabah akan diberi nomor IBAN dan kode SWIFT sehingga memudahkan transaksi antar 
negara (cross border payment).

Lain-lain terkait pengaturan keuangan
Pada dasarnya setiap individu memiliki strategi masing-masing untuk mengatur keuangan selama 
studi di Swedia. Secara umum, direkomendasikan untuk tetap memiliki rekening di Indonesia dan 
Swedia selama kuliah. Fasilitas internet banking menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk 
mengatur berbagai kebutuhan keuangan baik dengan mata uang Rupiah maupun SEK. Beberapa ATM 
bank-bank besar dari Indonesia berlogo VISA atau Mastercard umumnya dapat digunakan untuk 
penarikan tunai di Swedia bahkan untuk berbelanja sekalipun. Untuk memantau nilai kurs mata uang 
dapat dilakukan melalui  atau  www.forex.se www.x-change.se.
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Mencari tempat yang benar-benar cocok sangatlah relatif. Maka alokasikan waktu yang memadai 
untuk mencari dan memastikan akomodasi sebelum berangkat ke Swedia. Salah satu cara efektif 
yaitu dengan menghubungi PPI Swedia kota yang dituju.

14.1 Mahasiswa Pertukaran (exchange students)
Mahasiswa pertukaran pelajar dalam program Socrates/Erasmus akan menerima bantuan akomodasi 
dari institusi tuan rumah. Pastikan untuk mengkonfirmasi hal ini sebelum berangkat ke Swedia.

14.2 Mahasiswa umum 
Mahasiswa umum harus mencari sendiri akomodasi selama masa studi di Swedia karena tidak ada 
sistem secara nasional yang menangani akomodasi pelajar. Student Union di masing-masing 
universitas biasanya akan membantu menyediakan informasi ini meskipun tidak dapat menjamin 
tersedianya akomodasi.

Ketersediaan akomodasi bervariasi dari satu kota dengan kota yang lainnya. Biasanya, ada banyak 
akomodasi yang tersedia di kota-kota kecil dan menengah. Sayangnya, situasi menjadi lebih sulit 
untuk beberapa kota besar, terutama di Stockholm dan Gothenburg. Seringkali, jumlah mahasiswa 
melebihi jumlah kamar tersedia yang dapat ditawarkan oleh universitas. Hal ini membuat waktu 
tunggu untuk mendapatkan kamar menjadi lebih lama. 

Selain menghubungi student union, mahasiswa juga dapat menghubungi penyedia akomodasi secara 
langsung. Asosiasi dan perusahaan yang menyediakan perumahan mahasiswa biasanya menyediakan 
situs seperti www.bopoolen.nu yang dapat melayani para pencari akomodasi. Sumber informasi lain 
adalah surat kabar lokal dan papan pengumuman di universitas.

Apartemen
Untuk menandatangani kontrak apartemen mahasiswa, seorang mahasiswa harus dapat 
membuktikan bahwa ia sudah diterima atau sedang menempuh pendidikan di universitas. Dalam 
beberapa kasus, kamar sewa (single room) termasuk dengan kamar mandi dan dapur pribadi. Hal ini 
tentunya tergantung dari ketersediaan apartemen. Alternatif lainnya adalah kamar sewa tetapi 
berbagi kamar mandi / toilet dengan penghuni setempat. Kondisi apartemen atau flats dapat 
dilengkapi dengan perabotan maupun tidak. Solusi lain dapat dilakukan dengan menyewa flat yang 
disediakan oleh pihak swasta. Meskipun biasanya lebih mahal, pilihan ini kadang dapat menjadi 
solusi jitu. Kadangkala, seseorang dapat menyewa flat yang cukup besar dengan beberapa kamar 
dan disewa bersama dengan beberapa orang lainnya. 

Student dormitory (asrama mahasiswa)
Banyak pelajar memilih tinggal di asrama mahasiswa. Ini bisa menjadi pengalaman yang 
menyenangkan karena memberi kesempatan untuk mengenal satu sama lain dengan orang yang 
datang dari berbagai belahan dunia lainnya. Kebanyakan asrama memiliki 10-15 kamar tunggal di 
masing-masing koridor. Sebuah dapur yang umumnya dilengkapi dengan TV dibagi oleh 4-15 siswa. 
Siswa perempuan dan laki-laki hidup dalam koridor yang sama.

Kamar untuk satu orang (single room) tidak boleh ditempati oleh lebih dari satu orang. Penghuni 
bertanggung jawab untuk membersihkan kamar masing-masing dan dapur umum. Meskipun 
beberapa kamar memiliki furniture beberapa kamar tidak dilengkapi dengan selimut, bantal, 
seprai, handuk atau bola lampu. Beberapa peralatan mungkin tersedia di dapur komunal, tapi ada-
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kalanya mahasiswa diharuskan membawa peralatan dapur sendiri seperti piring, sendok garpu, 
panci dan wajan, dll. Fasilitas laundry tersedia secara komunal. Ada tempat untuk pemesanan dan 
mungkin biaya yang kecil untuk perawatan mesin cuci. 

Berikut adalah ilustrasi harga sewa rata-rata bulanan untuk akomodasi. Harga dinyatakan dalam SEK 
pada 2011 dengan tingkat 1 Euro kurang lebih 10 SEK. 
a. Untuk universitas yang berlokasi di kota-kota yang lebih kecil, harga akomodasi berkisar 
antara 2.000 SEK hingga SEK 3.500 untuk single room. 
b. Untuk universitas yang berlokasi di kota-kota menengah, harga akomodasi berkisar antara 
2.300 SEK hingga 4.300 SEK untuk single room. 
c. Untuk universitas yang terletak di kota-kota besar, harga akomodasi berkisar antara 2.500 
hingga 4500 SEK per single room. 

 Karena tingginya permintaan akomodasi mahasiswa di beberapa kota (Uppsala, Lund, 
Stockholm dan Göteborg) maka harga sewa akomodasi bisa jadi lebih tinggi dari yang tertera disini. 
Berikut beberapa contoh perusahaan penyedia kamar untuk mahasiswa:
a. Gothenburg: www.sgsstudentbostader.se
b. Stockholm: www.kistastudentbostader.se
b. Jönköping: www.vatterhem.se
c. Karlskrona: www.karlskronahem.se
Untuk lebih detilnya bisa dilihat dalam tautan berikut (dalam bahasa Swedia): 
www.sokstudentbostad.se

Akomodasi untuk keluarga
 Tentunya dengan membawa keluarga, secara alami mahasiswa memerlukan tempat tinggal 
yang memadai untuk menampung seluruh anggota keluarga. Di Swedia, banyak terdapat apartemen 
yang memiliki dapur dan kamar mandi sendiri di dalam dengan luas antara 19-25 m2 (kadang dikenal 
sebagai studio) dengan sewa sekitar 3000-4000 SEK/bulan. Bila belum memiliki anak, maka tinggal 
di apartemen jenis ini sudah mencukupi. Bagi yang harus berbagi dapur atau bahkan kamar mandi 
dengan tetangga kamar, membawa keluarga pada prinsipnya tidak diperkenankan karena jenis 
akomodasi seperti ini adalah single occupancy dan bisa mendapat terguran dari pihak penyedia 
apartemen. Sejauh informasi yang tersedia, di Swedia tidak ada peraturan mengenai persyaratan 
minimal luas apartemen per orang. Bagi yang sudah memiliki satu anak, maka umumnya mahasiswa 
memilih jenis family apartment dengan luas sekitar 50 m2 yang sudah memiliki satu kamar tidur, 
ruang keluarga, kamar mandi dan dapur. Sewa apartemen untuk keluarga umumnya di atas 5000 
SEK/bulan. 
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 Swedia bisa dikatakan sebagai salah satu tempat terbaik untuk membesarkan anak karena 
Swedia sangat mendukung work-life balance. Perhatian pemerintah terhadap keluarga 
diformulasikan ke dalam berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan keluarga dan anak. 
Otoritas negara yang menangani beragam social benefit untuk warga Swedia adalah 
Forsakringskassan. Salah satu manfaat positif utama dengan membawa anggota keluarga ke Swedia 
ataupun negara manapun adalah kesempatan memberikan pengalaman kepada anggota keluarga 
untuk hidup bermasyarakat di luar negeri sehingga sekembalinya ke tanah air dapat memiliki 
wawasan yang lebih luas dan menghargai azas-azas kebaikan yang universal. Persyaratan untuk 
mendapatkan Residence Permit (RP) untuk membawa keluarga ke Swedia dapat dibaca di bagian 
visa dan izin tinggal dalam buku ini. Hal-hal umum yang perlu menjadi perhatian untuk membawa 
keluarga adalah:

a. Kebutuhan dan kemampuan finansial (beasiswa, biaya sendiri dan biaya hidup).
 Pihak Migrationsverket sudah memberikan gambaran yang cukup baik tentang kemampuan 
finansial seseorang agar diperbolehkan membawa keluarga. Perlu dicatat bahwa ini juga merupakan 
persyaratan pengajuan Residence Permit. Sebagai gambaran, untuk keluarga dengan seorang anak 
maka syarat kemampuan finansial perbulan yang diperlukan adalah: 7300 SEK + 3500 SEK + 2100 SEK 
= 12900 SEK/bulan. Untuk biaya hidup di Swedia, silakan membaca bagian biaya hidup dalam buku 
ini dan akomodasi untuk keluarga dapat dibaca di bagian tempat tinggal/akomodasi. 

b. Aktivitas pasangan hidup
 Hal lain yang perlu direncanakan adalah kegiatan pasangan hidup selama tinggal di Swedia. 
Bagi yang sudah memiliki anak, rutinitas dan kesibukan memiliki anak tentunya sudah menjadi 
kesibukan tersendiri selama tinggal di negara Eropa utara ini. Namun, pada beberapa keadaan 
(khususnya bagi yang mengambil S3) pasangan hidup akhirnya juga bisa mendapat kesempatan 
untuk melanjutkan pendidikan lanjut S2 bahkan hingga S3. Kegiatan lain yang standar di Swedia 
adalah sekolah bahasa Swedia (dikenal sebagai Swedish for Immigrants atau SFI). Kemampuan 
menguasai bahasa Swedia menjadi syarat penting untuk mendapatkan pekerjaan (formal maupun 
informal) di Swedia. Pada keadaan tertentu (tergantung kemampuan membangun relasi dan kadang 
keberuntungan), pasangan hidup dapat memiliki pekerjaan sambilan atau kerja paruh waktu 
semisal di restaurant, mengantar koran, mengantar iklan dlsb selama mendampingi sekolah. 

 Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai person number anggota keluarga. Bila 
anggota keluarga mahasiswa datang beberapa bulan setelah kedatangan mahasiswa maka anggota 
keluarga tersebut belum bisa mendapatkan person number di tahun yang sama. Pada saat sang 
mahasiswa memperpanjang izin tinggalnya pada tahun kedua dengan mencantumkan seluruh 
anggota keluarganya maka person number seluruh anggota keluarga baru bisa didapatkan (tentunya 
setelah perpanjangan izin tinggal dikeluarkan oleh Migrationsverket). Hal ini karena persyaratan 
mendapatkan person number adalah menunjukkan izin tinggal dalam satu tahun ke depan. Hal yang 
rumit bisa terjadi apabila pasangan hidup sedang hamil dan belum memiliki person number karena 
tanpa person number biaya kelahiran di Swedia sangat mahal sedangkan kalau memiliki person 
number layanan ini gratis. Oleh karena itu, merujuk pada persyaratan ”menunjukkan izin tinggal 
setahun kedepan untuk mendapatkan person number” ada baiknya membawa keluarga dari awal 
kedatangan bila memungkinkan. Hal ini tentu hanya bagi mereka yang memang berencana 
membawa anggota keluarganya ke Swedia. 
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d. Pendidikan anak
 Swedia memiliki layanan pendidikan yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak. 
Pendidikan anak dimulai dari preschool saat anak menginjak satu tahun. Preschool ini umumnya 
dikelola oleh pemerintah daerah dengan kurikulum Swedia dan berbahasa lokal. Anak-anak memiliki 
kemampuan adaptasi bahasa yang luar biasa sehingga umumnya mereka bisa mengikuti proses 
pembelajaran dengan baik. Di kota-kota besar seperti Stockholm dan Gothenburg, terdapat juga 
preschool swasta dalam bahasa Inggris. Untuk mendaftar preschool, orang tua harus mengisi 
formulir di situs pemerintah daerah (misalnya di Gothenburg adalah goteborgstad) atau langsung ke 
website preschool swasta yang diinginkan. Surat balasan dari pemerintah daerah biasanya akan 
diterima setelah pengisian formulir. Untuk preschool, anak-anak tinggal di sekolah dari jam 8 pagi 
hingga 4 sore dengan berbagai aktivitas di dalamnya mulai dari bermain sambil belajar, makan siang, 
snack hingga tidur siang. Pendidikan preschool bukanlah pendidikan yang masuk dalam kerangka 
wajib belajar nasional sehingga ada biaya pendidikan yang harus dibayar oleh orangtua. Biaya 
pendidikan ini sekitar 5% dari pendapatan kotor orangtua dengan batas atas tertentu. Biaya 
pendidikan anak kedua, ketiga dan seterusnya lebih murah dari anak pertama. 

 Setiap anak yang berumur 6/7 hingga 15/16 tahun wajib mengikuti pendidikan (grundskola) di 
Swedia terlepas dari latar belakang warga negaranya. Karena sudah termasuk dalam kerangka wajib 
belajar 9 tahun, maka orang tua tidak dikenakan biaya pendidikan yang berarti. Kualitas pendidikan 
anak di negara-negara Scandinavia (termasuk Swedia) merupakan salah satu yang terbaik di dunia. 
Pendidikan anak-anak di Swedia seperti kebanyakan sekolah di luar negeri pada umumnya tidak 
memiliki beban yang terlalu tinggi terhadap anak. Pendidikan lebih ditujukan untuk memfasilitasi 
tumbuh kembang anak untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka sebesar-besarnya. 
Kombinasi kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas (bermain ke alam) merupakan corak khas 
pendidikan anak di Swedia. 

 Televisi nasional Swedia (SVT) memiliki program anak (barnkanalen) yang memberikan siaran 
edukasi, siaran anak dan hiburan anak lainnya setiap hari. Untuk mencegah konsumerisme terhadap 
anak maka tidak pernah ada iklan ataupun penawaran yang bersifat komersial di barnkanalen. Selain 
itu, dengan tingginya kecepatan internet kita dapat memilih dan memilah situs-situs yang relevan 
bagi tumbuh kembang anak. Di Swedia, perpustakaan kota (stadbibliotek) dirancang sedemikian 
rupa untuk menarik minat anak sejak kecil untuk datang ke perpustakaan sehingga di perpustakaan 
disediakan sudut khusus untuk buku-buku cerita anak bahkan hingga disediakan playstation dan 
mainan lainnya. Selain itu di beberapa kota besar terdapat wahana hiburan bermain anak-anak 
seperti Liseberg (Gothenburg) dan Grona Lund (Stockholm). 

e. Social benefit
 Swedia memiliki beragam kebijakan sosial untuk mendukung kesejahteraan orang yang 
tinggal di negaranya. Bila mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa S3 dengan doctoral studentship 
(sistem kontrak kerja) maka sang mahasiswa harus membayar pajak terhadap negara dan olah 
karena itu berhak mendapat social benefit. Karena prinsipnya demikian, mahasiswa S2 (baik 
beasiswa maupun biaya sendiri) dan S3 berbeasiswa bisa saja tidak mendapatkan social benefit 
karena kaidah tersebut. Tunjangan yang diberikan kepada anak dinamakan barnbidrag (tunjangan 
anak) dengan jumlah sekitar 1000 SEK perbulan. Selain itu, Swedia memberikan kebijakan parental 
leave sebanyak 480 hari bagi kedua orangtuanya untuk menjaga anak. Selama parental leave, orang 
tua mendapat kan gaji sekitar 80% dari gaji normalnya yang dibayarkan oleh forsakringskassan. 
Kebijakan seperti ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan 
lainnya maka disarankan untuk menghubungi forsaringskassan dan kantor pajak terdekat atau 
melalui website mereka. 
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16.1 Mencari kerja paruh waktu (informal) di Swedia
 Hal yang perlu diperhatikan dalam mencari kerja paruh waktu adalah pastikan bahwa kerja 
tersebut tidak mengganggu kuliah. Secara umum, mencari pekerjaan di universitas kemungkinannya 
sangatlah kecil. Sebagai informasi, mahasiswa S3 di Swedia mendapatkan gaji. Sebagai timbal balik, 
mereka wajib mengalokasikan waktu 20% untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di divisi 
(mengajar,  mengoreksi tugas, mengerjakan urusan administratif, dlsb.). Mendapatan pekerjaan di 
universitas sangat jarang dan hanya terjadi jika departemen tersebut pada waktu tertentu belum 
mengangkat / mempunyai mahasiswa S3, atau sedang kekurangan orang (dalam waktu sebentar). 
Ada pula mahasiswa Indonesia yang membantu dosen untuk mengambil sampel penelitian. 
Kemungkinan selalu ada namun tidak bisa selalu dipastikan.

 Bagaimana dengan pekerjaan paruh waktu lainnya? Sebagian adalah cleaning, antar koran, 
antar reklam / iklan, atau menempelkan poster-poster. Hampir semua mahasiswa internasional 
mendapatkan uang dari pekerjaan sejenis ini. Demikian juga mahasiswa Swedia. Saat musim panas, 
mereka juga mengerjakan pekerjaan sejenis pelayan restaurant atau penjaga panti jompo. 
Kebanyakan mahasiswa internasional tidak bisa mendapatkan pekerjaan seperti mahasiswa Swedia 
(pelayan toko atau penjaga panti jompo) karena terkendala bahasa (tidak bisa berbahasa Swedia). 

 Pertanyaannya, apakah mendapatkan perkerjaan tersebut mudah? Jawabnya tidak mudah 
bahkan bisa dikatakan sulit. Sekalipun demikian, banyak sekali mahasiswa internasional yang 
akhirnya juga mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. 

 Berapa gajinya? Secara umum, gaji bersih yang dapat diperoleh sekitar 60-80 SEK/jam. Akhir-
akhir ini banyak pekerjaan paruh waktu yang berhubungan langsung dengan customer sehingga 
mensyaratkan kemampuan berbahasa swedia. Kemungkinan lainnya adalah dengan mengharapkan 
bisa mengerjakan master thesis di suatu perusahaan. Kebanyakan mahasiswa teknik mendapatkan 
uang dengan mengerjakan thesis di perusahaan. Gajinya bervariasi antara 30-60.000 SEK (untuk 4-5 
bulan).
Intinya, lebih baik melihat jangka panjang. Kalau datang dan langsung mengharapkan pekerjaan, 
relatif sangat sulit. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, jika mengetahui  sistem, networking 
dan lain-lain, maka semua akan berjalan dengan baik.

16.2 Mencari pekerjaan tetap (formal) di Swedia
 Kemajuan industri di Swedia tidak lepas dari kemajuan teknologi yang diterapkan dalam 
produk mereka sebagai buah dari riset yang intensif. Beberapa perusahaan-perusahaan Swedia yang 
telah mendunia antara lain: Ericsson, Volvo, SKF, AstraZeneca, IKEA, H&M dan masih banyak lainnya. 
Selain itu, hubungan industri dan universitas sudah sangat erat yang mendorong berbagai penemuan 
baru seperti computer mouse, bluetooth dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menopang 
kemajuan industrinya, Swedia semakin banyak memerlukan tenaga ahli yang spesifik. Hal ini tentu 
menjadi sebuah peluang bagi kebanyakan pelajar Indonesia yang belajar di Swedia maupun Eropa. 
Berbekal ilmu yang diraih di universitas, pelajar Indonesia memiliki bekal yang cukup untuk bersaing 
dalam bursa kerja di Eropa

 Banyak sekali expatriat dari beragam negara menyampaikan keluh kesah dan lika liku 
mencari kerja di Swedia. Selain persaingan ketat dengan orang Swedia sendiri, kemampuan bahasa 
juga menjadi bahan pertimbangan perusahaan walaupun banyak pekerja asing yang hanya 
berkomunikasi dengan bahasa Inggris di kantor yang berlatar belakang internasional. Sebagian 
besar-
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expatriat di perusahaan internasional direkrut dari negara asal mereka atau ditransfer oleh 
perusahaan mereka ke Swedia. Ada pula yang memang memiliki keahlian khusus yang jarang 
dimiliki, seperti ahli dalam marketing di Russia, atau MySQL specialist. 

Lalu bagaimana dengan kita yang mau bekerja di sini? Kuncinya hanya satu, belajar bahasa Swedia! 
Ini menaikkan kesempatan sekaligus perkembangan keahlian pribadi. Beberapa kiat lainnya adalah 
sebagai berikut:

1. Apply dalam bahasa inggris
Jika belum mahir bahasa Swedia, tidak disarankan menulis surat lamaran dengan bantuan google 
translate. Karena proses kerja google translate adalah kata per kata, bisa jadi yang diIaksud dalam 
bahasa inggris berbeda besar. Penulisan bahasa Swedia sangat tergantung dalam konteks kalimat 
keseluruhan.

2. Betulkan format CV dan Personal Letter
Personal Letter adalah cover letter yang menjelaskan identitas diri, posisi yang dilamar, dan alasan 
mengapa seseorang adalah yang tepat untuk posisi tersebut. Sesuaikan setiap personal letter 
dengan perusahaan dan posisi yang dilamar.

CV sebaiknya terpisah dan lebih baik jika dibuat dalam satu halaman saja. Format yang biasa dipakai 
adalah Qualification Summary, Objectives, Professional Experience, Education, Other Skills, Other 
Activity, Reference on request. Format ini juga bervariasi, tergantung industri masing – masing. 
Banyak perusahaan menilai leadership skills, project management dan kemampuan berinteraksi 
sesama tim dari kegiatan di organisasi atau asosiasi. Jangan lupa masukan prestasi dan penghargaan 
yang pernah diraih.

3. Aktif periksa universitas career center
Setiap universitas biasanya memiliki career center. Walaupun terlihat pasif, beberapa perusahaan 
terkadang datang langsung ke career center untuk merekrut mahasiswa dan alumni untuk kerja 
paruh waktu, magang atau pekerjaan tetap. Selain itu, beberapa universitas kadang 
menyelanggarakan pameran pekerjaan, salah satunya adalah ChARM (Chalmers Arbets Marknad) 
yang diselenggarakan sekitar bulan Februari tiap tahun. 

4. Aktif periksa international job website
Walaupun terbatas, ada beberapa job site yang khusus untuk expatriat di Swedia seperti 
http://www.thelocal.se/jobs/ http://swedishjob.com/.dan  Situs-situs pencari kerja lainnya 
adalah (coba ketik English di kolom search): EURES, Adecco, monster, Proffice, Lernia, 
arbetsmedformedlingen.se atau karriarguiden.se. 

5. Networking
Jika kebetulan kenal dengan seseorang di perusahaan, tanya kontak langsung untuk mengirimkan 
surat lamaran. Di swedia 80% pekerjaan tidak dipublikasi, tapi dengan referensi kenalan. Jika ada 
job fair atau networking event, coba datang dan bicara ringan dengan tamu yang lain. 
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1. Sebagian besar tulisan ini diambil dari kontribusi para mahasiswa Indonesia dalam 
website resmi PPI Swedia (  yang berisi pengalaman pribadi selama belajar di www.ppiswedia.se)
Swedia.
2. Situs pendidikan di Swedia khususnya  www.studyinsweden.se,
www.universityadmissions.se www.swedenintouch.sedan 
3. Ensiklopedia: www.wikipedia.com
4. Situs perwakilan negara RI (  dan Swedia www.indonesiskaambassaden.se)
( .www.swedenabroad.com)
5. Referensi-referensi lainnya berupa tautan dapat ditemukan langsung di dalam teks buku 
ini. 
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Referensi



Gambar 1. Pendukung Acara Indonesia Culture and Culinary Promotion di Lund, Juni 2013 yang 
dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Swedia dan Latvia, Bpk Dewa Made Juniarta Sastrawan, penonton 
dari diaspora Indonesia di Swedia dan juga warga negara Swedia serta warga asing lainnya (Photo 
oleh: Per Nilsson)
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DOKUMENTASI KEGIATAN

Gambar 2. Tarian Nandak Betawi oleh pelajar Lund dan Malmö diacara Indonesia Culture and 
Culinary Promotion di Lund, Juni 2013 (Photo oleh: Hari Priyadi)

Gambar 3. Tarian tradisional Bali dibawakan oleh diaspora Indonesia, Leoson bersaudara dalam 
acara Indonesia Culture and Culinary Promotion di Lund, Juni 2013 (Photo oleh: Per Nilsson)



Gambar 4. Mendukung dan memfasilitasi pemain-pemain sepakbola yunior Indonesia dalam 
kejuaraan dunia Gothia Cup di Göteborg Juli 2013, salah satu tim Indonesia ASIO Apacint  menjadi 
runner up (Photo oleh: Hari Priyadi)
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Gambar 5. Mendukung dan memfasilitasi pemain-pemain sepakbola yunior Indonesia dalam 
kejuaraan dunia Gothia Cup di Göteborg Juli 2013 (Photo oleh: PPI Swedia)

Gambar 6.  PPI Swedia Winter Gathering di Stockholm bulan Januari 2013 (Photo oleh: Erwin A. 
Hartono)



Gambar 7. PPI Swedia Winter Gathering di Stockholm bulan Januari 2013 (Photo oleh: Erwin A. 
Hartono)
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Gambar 8. Koordinator Pusat PPI Swedia, Hari Priyadi menyambut kedatangan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dan rombongan di Stockholm bulan Mei 2013 (Photo: KBRI Stockholm)

Gambar 9. Koodinator Pusat PPI Swedia, Arra'di Nur Rizal memberikan presentasi dalam sebuah 
acara ISGC di Singapore Februari 2013 (Photo oleh: AN Rizal)



Gambar 10. Workshop Photographi di Stockholm (Photo oleh: AN Rizal)
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Gambar 11. Acara fashion show pakaian daerah Indonesia di Stockholm November 2011 ( Photo 
oleh: Andika P)

Gambar 12. Ibrahim K Rohman Korpus PPI Swedia 2010 saat acara Wisuda Doktor di Göteborg (Photo 
oleh: dokumentasi pribadi)
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Spanyol



Sambutan
PPI Spanyol

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, panduan singkat ke luar negeri bagian Spanyol telah 
rampung disusun. Tulisan yang didedikasikan oleh sebagian besar mahasiswa dan alumni 
Indonesia di Spanyol ini dikompilasi sebagai jawaban dari banyaknya pertanyaan yang masuk 
terhadap PPI Spanyol. Selain itu, tulisan ini juga merupakan pengalaman langsung dari beberapa 
teman tersebut. 

Panduan ke luar negeri bagian Spanyol ini tiada lain merupakan bentuk syukur teman-teman PPI 
karena berkesempatan sekolah di Spanyol dan juga keinginannya untuk membawa lebih banyak 
lagi mahasiswa Indonesia untuk sekolah ke luar negeri, khususnya Spanyol. Meskipun sekolah di 
dalam negeri tentu tidak kalah baiknya dengan sekolah di luar negeri, akan tetapi jelas bahwa 
sekolah di luar negeri akan mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda.

Spanyol yang merupakan negara paling luas di Eropa justru memiliki jumlah mahasiswa Indonesia 
yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan Jerman, Perancis, dan Belanda. Harapannya, buku 
panduan ke luar negeri bagian Spanyol ini dapat memberikan kontribusi, menarik lebih banyak 
lagi calon mahasiswa Indonesia di Spanyol. 

Buku panduan ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kemudian kita berupaya untuk terus 
memperbaharuinya dari waktu ke waktu. Pembaharuan buku ini akan berupa dua wajah, yaitu 
mengikuti program PPI Regional Eropa dan Amerika dan yang kedua PPI Spanyol itu sendiri.
Disfruta lo! Y muchas gracias!

Idham Badruzaman
Presiden PPI Spanyol 2013/2014 
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Fakta Singkat
Nama Negara    : Kerajaan Spanyol
Ibu Kota    : Madrid
Kepala Negara    : Juan Carlos I
Perdana Menteri   : Mariano Rajoy
Bahasa Resmi    : Bahasa Spanyol 
Mata Uang    : Euro (EUR)
Jumlah Penduduk   : 47,370,542 jiwa
Agama  Mayoritas   : Katolik Roma 94%
Lagu Kebangsaan   : Himno Nacional Espanol

5 Alasan Mengapa Memilih Negara Spanyol
Oleh: Micha Gracianna Devi

  
 Dari semua negara di Eropa, kenapa harus Spanyol? Por qué?

 1. El Tiempo – Iklim dan Cuaca
Spanyol merupakan negara empat. Iklim di Spanyol terbagi menjadi empat bagian yaitu 
mediterania, oseanik, subtropik, dan pegunungan. Adanya perbedaan iklim tersebut berpengaruh 
terhadap keadaan cuaca setiap daerah, sehingga bagi yang akan tinggal ataupun sekedar 
mengunjungi kota-kota di Spanyol disarankan untuk mencari referensi terlebih dahulu untuk 
memastikan keadaan cuaca agar tidak saltum (salah kostum) dan agar dapat menyesuaikan dengan 
iklim setempat dengan baik.

 Sedikit ilustrasi mengenai kondisi cuaca di beberapa daerah di Spanyol, misalkan suhu 
menurun secara bertahap dari daerah pesisir ke pedalaman, misalnya suhu rata-rata dari lembah 
Guadalquivir (selatan) adalah sekitar 17-18°C, dan Ebro (utara), sekitar 14°C. Daerah yang terletak 
di tengah-tengah terdapat penurunan suhu dari barat ke timur. Selain itu, suhu meningkat dari utara 
ke selatan. Bagian utara dari pegunungan tengah Spanyol bersuhu sekitar 10°C hingga 15,5°C, dan 
selatan sekitar 12,5°C hingga 15°C. Bulan Januari adalah bulan dengan suhu rata-rata terendah, 
sementara pada bulan Agustus adalah bulan dengan suhu rata-rata tertinggi. Suhu daerah 
Mediterania (15°C hingga 18°C) lebih tinggi dibandingkan Laut Biscay (± 14°C). Variasi suhu di 
daerah pertengahan Spanyol khususnya di pegunungan tengah cukup besar bisa mencapai 20°C 
sedangkan variasi suhu di kepulauan Canaria rendah yaitu sekitar 5°C. 

 Perubahan cuaca yang drastis juga dapat dirasakan misalkan di kota Lugo, Galicia. Pada pagi 
hari, suhu pada bulan September dapat mencapai 8°C dan terlihat kabut yang tebal sehingga 
sebagai mahasiswa yang harus bergegas berangkat ke kampus terpaksa menggunakan jaket yang 
tebal dengan tambahan sarung tangan bila perlu. Namun, hanya dalam waktu beberapa jam saja 
suhu bisa meningkat menjadi 20°C dan matahari bersinar terang sehingga perlengkapan dinginnya -
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Pengenalan Negara Spanyol
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terpaksa disimpan membuat tas menjadi berat. Belum lagi ketika masuk musim dingin yang 
biasanya terdapat banyak hujan. Peralatan seperti payung, jas hujan, sepatu anti-air, dan untuk 
yang terrified kebasahan dan kedinginan perlu celana dan baju anti-air yang tebal agar tetap hangat 
harus tersedia. Maka dari itu, think smart to dress and check the weather forecast!

 2. Coste de la vida – Biaya Hidup
Sejak 1998 Spanyol menggunakan mata uang Euro (lambang: €; kode: EUR) yang juga digunakan di 
17 negara dari 28 negara anggota Uni Eropa. Bila dibandingkan dengan Indonesia yang menggunakan 
mata uang Rupiah (lambang: Rp; kode: IDR), saat ini nilai tukar 1 Euro mencapai 15.651 rupiah  (per 
30 September 2013).

 Diperkirakan mahasiswa dan peneliti di Spanyol menghabiskan rata-rata 900 € dan 1100 € per 
bulan untuk biaya hidup, tergantung pada kota atau daerah dimana mereka tinggal. Kota-kota besar 
seperti Madrid dan Barcelona memiliki biaya hidup yang lebih tinggi jika dibandingan kota-kota kecil 
lainnya seperti Granada atau Salamanca. Misalnya, secangkir kopi susu (café con leche) di Sevilla 
berharga 1.20 € sedangkan di Madrid berharga 1.80 €  Hal utama yang membedakan biaya hidup .
antara satu kota dengan lainnya adalah biaya akomodasi (menyewa sebuah flat, tinggal di kediaman 
universitas, dll.) yang cenderung lebih mahal di kota-kota besar. Namun, pada umumnya harga 
barang dan jasa tidak terlalu berbeda jauh di antara kota-kota di Spanyol. Cuántos dineros? - Berapa 
harganya? Berikut gambaran singkat beberapa komponen biaya hidup di Lugo, Galicia:

Rental kamar    : 200,00 €/bulan (sudah termasuk air, listrik, dan internet)
Makan di cafeteria   : 7,00 €
Kopi     : 1,20 €
Soft drink atau bir di sebuah bar : 2,00 €
Sandwich    : 1,50 €
Mix veggie    : 1,00 €
1 liter susu    : 0,75 €
Tiket bus mahasiswa   : 20,00 €/bulan
Gym kampus    : 10,00 €/bulan
1 pasang jeans (merk Levi’s) : 60,00 €
Summer dress (merk Zara, H & M) : 20,00 €
Sepasang sepatu (merk Nike) : 70,00 €
Cinema    : 5,10 €

Kita tidak perlu khawatir jika tidak membawa banyak baju ke Spanyol karena Spanyol merupakan 
HQ dari berbagai brand terkenal, seperti Zara, Mango, Pull and Bear, Massimo Dutti, dan 
Stradivarius! Harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah bila dibandingkan dengan di Indonesia, 
apalagi  saat SALE! Misalnya sepotong kemeja bisa dibeli dengan harga 3 € di Bershka. Di Indonesia 
belum tentu bisa mendapatkan baju tersebut dengan harga yang sama. Tetapi kita jangan sampai 
overshop karena jatah bagaasi juga terbatas. Jadi catatan dari saya, kalau sedang berbelanja be a 
smart shopper and just to mention what my dad always say,  “Make your priorities sweety.”
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 3. Lengua, Cultura y Comida Españolas – Bahasa, Budaya dan Kuliner Spanyol

 Hal yang seringkali muncul di benak kita ketika membayangkan negara Spanyol adalah 
matador dengan aksinya melawan seekor banteng atau aksi penari flamenco yang dengan lihainya 
beraksi di depan penonton. Budaya Spanyol tidak hanya sebatas itu. Dan masih ada beragam budaya 
yang menarik. Contohnya dari segi arsitektur terdapat berbagai monumen prasejarah di Minorca, 
Kepulauan Balearic, reruntuhan Romawi Merida dan Tarragona, Lonja di Seville, bangunan Mudéjar, 
katedral bernuansa gothic, kastil-kastil, dan Sagrada Família karya Antoni Gaudí di Barcelona. Dari 
segi musik terdapat gitar Spanyol, yang diciptakan pada tahun 1790-an di Andalusia ketika string 
keenam ditambahkan ke  Moorish lute atau Galician Gaita yang mirip dengan Scottish bagpipe. 
Selain itu, ada juga festival-festival yang outrageous di Spanyol seperti La Tomatina yang termasuk 
the worlds' biggest food-fight karena peraturannya hanya ada satu: throw tomatoes and tomatoes 
only. Selain itu ada juga El Cipotegato, karnaval di Tenerife, Als Castells (menara manusia) di 
Catalunya Rapa das Bestas, Las Fallas, dan San Fermin dimana peserta harus lari dari banteng-
banteng yang mengejar.

Foto diambil dari sini: http://blog.just-eat.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/la-tomatino.jpg

 Bahasa Spanyol adalah salah satu bahasa yang penting dan paling banyak digunakan di dunia, 
dengan sekitar 450 juta orang native speakers. Bahasa Spanyol termasuk bahasa yang tidak terlalu 
sulit untuk dipelajari khususnya bagi orang yang telah menguasai bahasa Inggris karena 
perbendaharaan katanya banyak berasal dari bahasa Latin. Mempelajari bahasa Spanyol akan 
mempermudah kita dalam berinteraksi tidak hanya di komunitas orang-orang Spanyol tetapi juga 
komunitas orang-orang Amerika Latin dan Amerika Serikat.

 Sebelum berangkat ke Spanyol, khususnya untuk belajar disarankan untuk mengambil kursus 
bahasa terlebih dahulu di Indonesia karena tidak banyak orang Spanyol bisa berbahasa Inggris 
(kursus ini tidak wajib karena di Spanyol akan diwajibkan untuk mengambil kursus intensif bahasa 
sebelum mengikuti kelas, tentu saja dengan biaya yang lebih mahal). Ada beberapa lembaga bahasa 
yang menyediakan kursus bahasa Spanyol seperti Pusat Pengajaran Bahasa Atmajaya 
( ). Selain itu, bila ingin belajar otodidak, kita bisa mengakses situs http://ppb.atmajaya.ac.id
internet (misalnya ). Buku-buku mengenai belajar bahasa Spanyol http://www.studyspanish.com/
yang berbahasa Indonesia tidak sebanyak buku-buku belajar bahasa Mandarin, Jepang, atau 
Jerman, sedangkan harga buku impor cukup mahal. Untuk itu disarankan untuk membeli buku 
melalui internet(misalnya ).  Jangan lupa mendownload aplikasi free www.kesaintblanc.co.id
Spanish dictionaries and verbs Apps di telepon genggam. 
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 When it comes to food, you'll never get bored of it especially Spanish food. Masakan khas 
Spanyol tidak hanya sebatas Spanish tortilla atau paella, tetapi cukup beragam karena setiap 
daerah memiliki makanan dan minuman khasnya masing-masing. Spanyol merupakan salah satu 
negara terbesar untuk produksi minuman anggur (wine) dan minyak zaitun. Anggur-anggur yang 
terkenal seperti Rioja, Ribeiro, dan Mencias dapat dibeli di pasar swalayan terdekat dalam bentuk 
botol maupun di bar dalam gelas dengan harga yang jauh lebih murah. Kuliner khas Spanyol lainnya 
adalah gazpacho manchego, pulpo á feira, churros, chorizo, buah persik dan tapas. Tapas 
merupakan makanan ringan yang biasa dihidangkan di bar maupun restoran pada jam-jam tertentu 
biasanya antara makan pagi dan siang, dan sebelum makan malam. Sering kali ketika kita memesan 
minuman di bar di atas jam 8 malam, kita diberi berbagai variasi tapas for free! 

*Bagi yang hanya mengkonsumsi makanan halal, tidak perlu khawatir karena ada banyak makanan 
halal yang dijual di toko-toko Pakistan, Moroko atau Turki. 

 4. Los Españoles – Masyarakat Spanyol
 Orang-orang Spanyol pada umumnya extrovert, mereka tahu bagaimana menikmati hidup, 
mereka suka makan dan minum, berkumpul, dan berpesta. Orang-orang Spanyol memiliki jiwa 
kesetiakawanan yang tinggi dan sangat peduli akan keluarga mereka. Ketika kita bertanya sesuatu 
mereka pasti dengan semaksimal mungkin membantu kita namun terkadang mereka kurang 
memahami kalau kita tidak terlalu bisa bahasa Spanyol sehingga seringkali mereka berbicara 
dengan cepat dalam bahasa Spanyol. 

sumber: https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/165067_4625087478215_57859484 8_n.jpg

Gambar diambil dari sini: http://us.123rf.com/450wm/nito500/nito5001305/nito500130500099/19529525-un-
collage-de-nueve-fotografias-de-diferentes-tapas-espanolas-como-calamares-a-la-romana-anillos-de-.jpg
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 Masyarakat Spanyol juga gemar sekali dengan sepakbola. The Royal Spanish Football 
Federation (Real Federación Española de Fútbol) adalah badan nasional yang mengorganisir La 
Liga, Copa del Rey dan tim nasional sepak bola Spanyol. Tentu tidak asing bagi kita saat mendengar 
FC Barcelona atau FC Real Madrid dimana orang-orang seluruh dunia berlomba-lomba  
mendapatkan tiket untuk menonton pertandingan mereka secara langsung. Sekedar informasi, 
tiket untuk menonton pertandingan FC Barcelona berkisar antara 19 € hingga 359 €. So anyone up to 
watching a live football match? 

 5. Oportunidades Educativas de más Alto Nivel – Peluang Pendidikan Berstandar Tinggi
 Spanyol merupakan negara tujuan paling populer ketiga bagi mahasiswa internasional dari 
Eropa dan Amerika. Hampir 36% mahasiswa asing di Spanyol berasal dari benua Amerika dan 31% 
diantaranya berasal dari Amerika Latin. Hal ini membuat keanekaragaman budaya di Spanyol 
menjadi lebih semarak dengan banyaknya populasi mahasiswa yang multikultural.
 
 Sistem pendidikan Spanyol menawarkan berbagai macam bidang studi di perguruan tinggi  
dengan standar yang cukup tinggi karena sistem pendidikan tinggi di Spanyol telah berstandar Eropa 
yang mengacu pada EHEA (The European Higher Education Area). Sistem pendidikan Spanyol juga 
memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri pada bidang yang mereka tekuni 
baik dari ilmu pengetahuian alam hingga ilmu pengetahuan sosial dengan prestasi akademik yang 
memuaskan. Pihak perguruan tinggi tidak hanya memfokuskan diri untuk meningkatan jumlah 
mahasiswa yang berkualitas tetap juga pengajar serta fasilitas yang optimal. 

 Ada banyak pilihan universitas di Spanyol, baik itu universitas negeri maupun swasta dimana 
14 diantaranya termasuk peringkat 500 besar berdasarkan QS World University Ranking tahun 
2012/2013 Sebagian besar universitas dengan peringkat tertinggi memang terletak di Madrid . 
(misalnya Universidad Autónoma de Madrid dan Universidad Complutense de Madrid) dan 
Barcelona (e.g. Universitat Autonoma de Barcelona dan Universitat de Barcelona) tetapi bukan 
berarti di kota lain tidak ada yang bagus misalnya Universidade de Santiago de Compostela yang 
terkenal akan jurusan kedokterannya dan Universidad de Sevilla yang terkenal akan jurusan 
pertaniannya.

Situs-situs yang wajib dikunjungi:
1. Referensi resmi tentang Spanyol: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sp.html
2. Situs Pariwisata Resmi Spanyol: http://www.spain.info/
3.  Belajar di Spanyol: http://www.studyinspain.info/?l=en
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Oleh: Azeezah Rahma FR 

 1. Keberadaan Muslim di Spanyol
 Spanyol merupakan salah satu negara di Eropa yang mayoritas penduduknya menganut 
agama Katholik Roma (71%). Meskipun muslim di Spanyol adalah minoritas, terdapat banyak warga 
muslim dari Maroko, Turki, Pakistan, Bangladesh, Irak, Iran, Syria, Aljazair ataupun muslim dari 
keturunan Spanyol yang hidup dan tinggal di negara ini. Sebenarnya, Islam mulai masuk dan 
mendominasi daerah Spanyol dari tahun 711. Mulai saat itu, kerajaan Islam pun mulai berkuasa 
sampai akhirnya jatuh pada tahun 1571. Oleh karena itu, tak heran jika banyak peninggalan 
bangunan bercorak Islam di negara ini, termasuk salah satunya adalah Alhambra, di Granada. 
Meskipun dahulu, muslim sempat mengalami pengusiran dari wilayah Spanyol setelah kekuasaan 
Islam jatuh ke tangan kerajaan Katholik. Semenjak keberadaan muslim di Spanyol ini diakui oleh 
pemerintah negara saat ini, penduduk muslim pun mulai meningkat. Sehingga tidak heran, 
meskipun terbilang minoritas, masjid dan toko halal dapat dijumpai dengan mudah di beberapa 
kota di Spanyol. Selain itu, muslimah berjilbab juga bisa dijumpai di lingkungan kampus atau 
tempat-tempat umum, misalnya saja di Universitat Politecnica de Valencia, Valencia, di kampus ini 
tidak ada larangan berjilbab, sehingga masih dijumpai mahasiswi muslim yg berjilbab di kampus ini 
termasuk saya. Bahkan ada beberapa pegawai cafeteria di dalam Universitat Politecnica yang 
ternyata juga muslim dan mengucapkan salam kepada saya ketika saya membeli jus jeruk di tempat 
tersebut. Surprise!!

 2. Toko Halal dan Masjid di Spanyol
 Sekarang ini sudah ada sekitar 2 juta masyarakat Spanyol yang menganut agama Islam. Tidak 
hanya itu, komunitas muslim di Spanyol ini juga telah memiliki masjid dan toko serta restauran halal 
di berbagai kota. Keberadaan toko dan restoran halal ini telah menolong para muslim dari berbagai 
negara lain yang sedang studi atau bekerja di Spanyol. Biasanya para pedagang toko halal ini berasal 
dari Maroko, Turki, Pakistan, Syria atau imigran muslim dari negara lain. Keberadaan toko dan 
restoran halal ini biasanya ada di lingkungan masjid. Berikut adalah sebagian kecil informasi terkait 
dengan keberadaan masjid dan toko halal di beberapa kota di Spanyol :

 1. Valencia
 a. Masjid:  Centro Cultural Islamico,  Calle Palacio del Justicia 1
 Di sekitar masjid tersebut ada beberapa restoran halal, sedangkan carneceria halal (toko 
daging halal) terletak tak jauh dari masjid tersebut. 
Toko halal:  Delicias D Oriente,  Av. Blasco Ibanez 45, 46021 Valencia. Telepon : +34 696452970
 b. Masjid:  Centro Cultural Islamico de Orriols, Calle Arquitecto Rodriguez 17,19 dan 21
Telepon: +34 963603330, web : http://www.webcciv.org/web/
 c.Toko halal: Calle Benicarlo 25, Benimaclet, Valencia

 2. Madrid
Masjid: Centro Cultural Islamico (M-30 Mosque), C/ Salvador de Madariaga 4, Madrid. Web : 
http://www.ccislamico.com/home2.html
Di lantai dasar ada restaurant halal, di sekitar masjid ini juga terdapat restauran dan toko-toko 
halal.
 3. Barcelona
Masjid : Mezquita Tariq bin Ziyad, C/ San Rafael 10, Barcelona

panduan bagi pelajar muslim



Tarragona
Masjid: Comunidad Islamica Ar-Risala, C/ Cartagena 15B, 43004 Tarragona

 Selain itu, jangan khawatir saat bulan Ramadhan tiba atau berlebaran hari raya Idul fitri atau 
Idul adha Spanyol. Tiap-tiap masjid di Spanyol biasanya akan mengumumkan kapan mulai berpuasa 
Ramadhan atau kapan akan dilaksanakan shalat Ied. Tetapi jangan kaget jika ceramahnya dalam 
bahasa Spanyol atau bahasa Arab. Karena mayoritas muslim disini berasal dari Maroko dan negara-
negara Afrika Utara. Hal ini saya alami ketika saya harus melaksanakan shalat Iedul Fitri di Valencia. 
Saya mengikuti shalat ied di Centro Cultural Islamico di Calle Palacio del Justicia 1. Memang dari 
luar masjid tidak begitu terdengar suara takbir. Tetapi ternyata banyak muslim yang berdatangan 
untuk melaksanakan shalat Ied secara berjamaah. Masjid dihias sedemikian rupa sebagai tanda 
kemenangan bagi umat Islam. Alhamdulillah, meskipun saat itu saya orang Indonesia sendirian, saya 
disambut hangat oleh beberapa muslimah dari Maroko, dan dari negara lain yang ada di masjid 
tersebut. 

 Tentang makanan halal, di Valencia terdapat Supermercado (supermarket) Asia yang juga 
menjual produk-produk dari Indonesia, Singapore, dan Malaysia yang berlabel “halal”. Toko ini bisa 
jadi salah satu pilihan untuk berbelanja, Toko asia yg menyediakan bumbu Indonesia terlengkap di 
Valencia tersebut beralamat di:  

Oriental Alimentacion:  C/Los Centelles 62 --- C/Pelayo 3 Valencia 46007 (Dekat dengan Stasiun 
Renfe Valencia Nord, Valencia)

C. Makanan Khas Spanyol dan E- Code Number
 Bagi muslim dan muslimah yang ingin mengkonsumsi roti ataupun makanan-makanan lain 
yang dibeli di cafe atau restoran atau toko-toko di Spanyol, dianjurkan untuk melihat komposisinya 
terlebih dahulu. Di sini daging babi (spanish: cerdo) sangat mudah ditemukan, karena sebagian 
besar masyarakat disini memang gemar mengkonsumsi babi. Jamon (baca: Hamon) adalah salah 
satu makanan khas yang berasal dari daging babi. Tetapi jangan khawatir, karena masih banyak 
makanan atau minuman khas Spanyol lain yang masih bisa dikonsumsi oleh kaum muslim, misalnya : 
paella, horchata, dan lain-lain.

 Selain itu, perlu diperhatikan juga untuk E-Code Number-nya, karena masih banyak makanan 
di Spanyol yang belum bersertifikat halal dan yang belum bersertifikat halal belum tentu haram. E-
Code Numbers bisa dilihat di link ini: http://www.halalcommittee-jum.org/pdf/E-
Number.doc%202.pdf ,  http://special.worldofislam.info/Food/numbers.html. 
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Oleh: Ken Danniswara
 

 Setelah proses penerimaan universitas dan beasiswa selesai, maka hal selanjutnya yang  
perlu diperhatikan untuk studi di Spanyol adalah proses pembuatan visa, yaitu semacam tanda izin 
untuk masuk ke suatu negara, dalam hal ini visa Spanyol. Visa Spanyol secara garis besar terbagi dua 
yaitu visa turis (visado schengen) dan visa sekolah/bekerja (visado Nacional). Visado nacional 
diperlukan bagi yang akan tinggal di Spanyol selama 6 bulan atau lebih, sedangkan untuk waktu 
singkat 2-3 bulan seperti summer camp cukup menggunakan visado schengen.

 Pembuatan visa spanyol di Indonesia ternyata bukanlah yang tergolong mudah. Proses 
pembuatannya memerlukan dokumen-dokumen sebagai berikut (berdasarkan pengurusan April 
2013):
1. Surat Penerimaan Universitas
 Surat penerimaan ini biasa disebut dengan Letter of Acceptance (LoA). Penerima beasiswa 
luar universitas (Erasmus Mundus, instansi pemerintah, dll) biasanya akan mendapatkan dua LoA, 
yaitu dari lembaga penyelenggara beasiswa dan universitas itu sendiri. Kedua surat tersebut harus 
dilampirkan ketika mengajukan permohonan visa.

2. Surat ketersediaan biaya perkuliahan 
 Surat ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memiliki 
kemampuan finansial yang cukup untuk tinggal dan hidup di Spanyol. Dokumen ini bisa dipenuhi 
dengan menyertakan surat penerimaan beasiswa dimana dalam surat tersebut harus dengan jelas 
menyebutkan jumlah beasiswa yang akan diterima. Selain itu, dokumen ini juga bisa dipenuhi 
dengan menyertakan print out rekening tabungan dan gaji penanggung (diri sendiri, orang tua, atau 
pihak ketiga).

3. Surat Keterangan Sehat dan Terjemahannya dalam Bahasa Spanyol.
 Dokumen lain yang dibutuhkan adalah surat keterangan sehat dari dokter atau lembaga 
kesehatan. Didalam surat keterangan tersebut wajib tercantum kalimat "Pemohon tidak mengidap 
penyakit yang berdampak bagi kesehatan masyarakat, sesuai dengan peraturan kesehatan 
internasional tahun 2005". Biasanya surat ini bisa dibuat dengan melakukan medical check-up dan 
surat keterangan hasil medical check-up tersebut ditambahkan kalimat tersebut diatas, dengan 
dibubuhi stempel dari lembaga yang membuat surat tersebut. Setelah itu surat keterangan sehat 
tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa spanyol dan dilegalisasi di kedutaan besar Spanyol.

4. Paspor dan Pasfoto Berlatar Belakang Putih Ukuran 4x6cm. 
 Masa berlaku paspor harus masih memiliki sisa waktu dari tanggal akhir masa studi. Untuk 
pasfoto, akan lebih baik jika dipersiakan beberapa lembar untuk cadangan.

5. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan Terjemahan dalam Bahasa Spanyol. 
 Dokumen ini adalah salah satu dokumen yang proses pembuatannya cukup memakan waktu 
dan tenaga karena harus pergi ke beberapa tempat. Penulisan ini berdasarkan pengalaman dan 
rujukan dari blog mbak Wulan [sampahmelulu_wordpress]:

 a. Mengajukan permohonan surat pengantar untuk pembuatan SKCK dari RT, RW dan 
Kelurahan setempat.

 b. Mengajukan permohonan SKCK tingkat Polda di Polda Metro Jaya (Jalan Gatot Subroto).

VISA DAN IJIN TINGGAL
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Untuk pemohon yang tinggal di luar Jakarta, harus mengajukan permohonan SKCK tingkat Polres dan 
Polda.

 c. Mengajukan permohonan SKCK tingkat Mabes di Mabes Polri (Jalan Trunojoyo) dengan 
membawa SKCK tingkat Polda dan pasfoto ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah..SKCK yang 
diterbitkan oleh Mabes Polri biasanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perlu dicatat 
bahwa meskipun mungkin SKCK dari Polres ataupun Polda sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia 
dan bahasa Inggris, namun dari pihak kedutaan besar Spanyol di Jakarta menyatakan langsung 
bahwa SKCK yang dillampirkan dalam permohonan visa HARUS SKCK yang diterbitkan oleh Mabes 
Polri. Sehingga konversi dari Polda ke Mabes harus dilakukan.

 d. Legalisasi SKCK tahap pertama di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham, Kuningan depan Plaza Festival).

 e. Legalisasi SKCK tahap kedua di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
 
 f. Legalisasi SKCK tahap ketiga di kedubes Spanyol.

6.  Surat Ketersediaan Tempat Tinggal di Spanyol.
 Dokumen ini bisa dipenuhi dengan beberapa cara. Pemohon visa bisa meminta ke universitas 
penerima untuk memberikan surat tempat tinggal sementara. Cara lainnya adalah dengan mencari 
tempat tinggal sendiri terlebih dahulu. Pencarian tempat tinggal bisa menggunakan beberapa 
website seperti Loquo [web_loquo] atau idealista [web_idealista]. Kedua web tersebut biasa 
digunakan untuk mahasiswa untuk mencari tempat tinggal. Dari proses diskusi dengan pemilik 
tersebut maka surat ketersediaan tempat tinggal bisa dibuat. Atau bisa juga diperoleh jika 
mempunyai kenalan/saudara yang menetap di Spanyol. Di surat kontrak tersebut harus ada 
pernyataan hari kedatangan  pertama kali di Spanyol.

 Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap maka permohonan visa bisa diajukan. Lama 
waktu pembuatan sejak pembayaran dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas sampai 
mendapat informasi dari kedubes Spanyol biasanya sekitar 2-3 minggu.

Jasa Terjemah kedalam Bahasa Spanyol

 Penerjemah dokumen kedalam bahasa Spanyol yang sudah biasa diterima Kedubes Spanyol di 
Jakarta adalah Ibu Milagros dengan kontak detail sebagai berikut: 

Telepon: 08121926115 dan Email: grosfernandez@gmail.com

 Proses transaksi dengan beliau cukup dilakukan hanya dengan telepon dan email dan tidak 
perlu bertatap muka secara langsung. Dokumen yang akan diterjemah bisa di scan dan dikirimkan 
via email. Kemudian pembayaran dilakukan dengan transfer melalui ATM. 
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Oleh: Meilani Wibowo 

 Mengurus aplikasi visa dari luar negeri tentu berbeda dengan mengurus di Indonesia karena 
tiap-tiap perwakilan/kedutaan suatu negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda antara satu 
dengan yang lain.  

 Pengurusan visa Spanyol dari luar negeri, misalnya dari Taiwan, relatif cukup mudah,. Secara 
garis besar persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan visa baik di Indonesia maupun di Taiwan 
tidak jauh berbeda. Sedikit perbedaannya adalah di persyaratan criminal record. Untuk criminal 
record ini pemohon harus menyediakan dari kedua negara, yaitu criminal record dari Indonesia 
karena kita adalah warga negara Indonesia dan criminal record dari Taiwan jika pemohon telah 
tinggal di Taiwan lebih dari 6 bulan dan akan tinggal di Spanyol lebih dari 6 bulan juga. Untuk 
pembuatan criminal record di Taiwan, cukup datang ke kantor polisi pusat, mengisi form aplikasi, 
dan memberikan ARC (Recident Certificate) kepada petugas. Petugas kemudian akan melakukan 
cross check. Jika tidak ditemukan catatan kriminal apapun maka criminal record akan dicetak dan 
akan diberikan dalam jangka waktu 3 hari kerja. 

 Sementara untuk criminal record dari Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama SKCK, 
yang terpenting adalah berbahasa Inggris dan terdapat pernyataan bahwa pemohon tidak terlibat 
dalam tindakan kriminal selama sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. Untuk pengurusan SKCK ini 
tentu agak sedikit sulit karena pemohon sedang tidak berada di Indoesia dan akan mengabiskan 
banyak waktu dan tenaga jika mengurus sendiri di tanah air. Hal ini bisa disiasati dengan minta 
tolong keluarga atau teman di Indonesia untuk berusaha mencari informasi tentang proses 
pengajuan SKCK. Persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan SKCK antara lain, surat pengantar 
dari ketua RT dan RW setempat, Letter of Acceptance (LoA), dan finger print record (rumus sidik 
jari) Pengajuan SKCK ini dapat diwakilkan dan orang yang bersangkutan tidak perlu datang langsung 
ke Polda. Akan tetapi ada kemungkinan pemohon akan diminta untuk sedikit wawancara atau tanya 
jawab seputar keperluan pembuatan SKCK ini dengan petugas kepolisian. Proses wawancara ini bisa 
dilakukan via international calling. Wawancara ini cukup santai dan tidak perlu terlalu tegang 
seperti saat wawancara kerja. Pertanyaan yang diajukanpun tidak sesulit seperti menghadapi final 
exam. Pembuatan finger print record dapat dilakukan di kantor imigrasi Taiwan.

  Untuk informasi lebih detail tentang aplikasi visa Spanyol dari Taiwan dapat mengakses link 
berikut:  
http://www.antortaiwan.org/English/Member.asp?cid=39&id=84

MENGURUS APLIKASI VISA DARI LUAR NEGERI



  

 111 | BLN Seri 2

Oleh: Malindra Rachim Syah & Lulu Davita Shahab 

 Spanyol adalah negara dengan sistem transportasi yang diakui sebagai salah satu yang terbaik 
di dunia, terutama jika dilihat dari jaringannya yang sangat ekstensif mulai dari jalan raya, rel 
kereta, jalur penerbangan sampai jalur laut. Hal ini dikarenakan letak geografis negara Spanyol 
yang strategis sehingga negara ini menjadi penghubung antara benua Eropa, Afrika dan Amerika. 
Keberhasilan negara ini dalam membangun sistem transportasi bukan hanya dikarenakan letak 
geografisnya, tetapi juga karena dukungan kuat dari pemerintah pusat dan masyarakatnya sendiri. 

 Kereta cepat dan kereta bawah tanah adalah angkutan massal andalan negara Spanyol. 
Hampir semua kereta barang dan penumpang yang beroperasi di negara ini berada dalam naungan 
Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles–Jaringan Nasional Keretaapi Spanyol), sebuah 
perusahaan perkeretaapian nasional milik Spanyol. Perusahaan ini mempunyai beberapa jenis 
kereta api publik, yaitu:
- Kereta api cepat:  AVE (Alta Velocidad Española). Avant, Alvia, Euromed
- Kereta api sedang (jarak jauh): Alaris, Altaria/Talgo, Trenhotel, Estrella, Regional Express.
- Kereta api jarak dekat: Cercanías, Regional
- Metro, yaitu kereta bawah tanah dalam kota yang beroperasi di kota-kota besar seperti 
Madrid dan Barcelona.

 Selain kereta api, salah satu transportasi unggulan negara ini adalah bus. Secara umum, bus 
di Spanyol dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu bus internasional (antarnegara), bus 
nasional (antarprovinsi), bus regional (antar kota dalam provinsi), bus khusus bandara, dan bus 
dalam kota. Tidak seperti metro yang hanya terdapat di kota-kota besar saja, bus dalam kota 
terdapat di semua kota di Spanyol.

 Di bawah ini dijelaskan sistem transportasi di dua kota besar di Spanyol, yaitu Madrid dan 
Barcelona.

 1. Sistem Transportasi di Barcelona

 Barcelona adalah salah satu kota terpadat di Spanyol. Jumlah penduduknya yang mencapai 
4,4 juta jiwa (2012) membuatnya sebagai kota dengan penduduk terbanyak kedua di Spanyol. Selain 
itu, kota ini juga merupakan tujuan utama turis mancanegara dimana total wisatawan yang datang 
mencapai 8,41 juta orang pertahun.
 Dengan ramainya jumlah orang yang berada di kota ini, tentu saja diperlukan transportasi 
yang bagus dan memadai. Beberapa jenis transportasi publik yang ada di Barcelona diantaranya 
adalah sebagai berikut:

A. Kereta bawah tanah:
- Metro
o Metro Barcelona terkenal sebagai salah satu transportasi dengan ketepatan waktu, 
kebersihannya, dan kesejukannya. Metro Barcelona terdiri dari 8 linea atau rute yang dibedakan 
dengan warna, di mana setiap rute memberi akses pengguna menuju ke pusat kota, tourist 
attraction, atau tempat-tempat bersejarah ditempat yang berbeda-beda. Kedelapan linea tersebut 
adalah L1 (merah), L2 (ungu), L3 (hijau), L4 (kuning), L5 (biru), L9 (jingga), L10 (biru muda), L11 
(hijau muda).

sistem transportasi di spanyol
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- Kereta Komuter/Suburban
o Selain metro, Barcelona juga mempunyai dua jenis kereta suburban, yaitu  FGC (Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya) yang dioperasikan oleh perusahaan pemerintah Catalunya dan 
Rodalies de Catalunya yang merupakan perusahaan milik pemerintah Catalunya namun dioperasikan 
oleh Renfe . Kereta komuter ini melayani jurusan kawasan metropolitan Barcelona dan kota-kota di 
sekitar Barcelona 

b. Trem:
Trem adalah sarana transportasi publik lain yang muncul kembali pada tahun 2004, setelah sempat 
berhenti beroperasi pada tahun 1971. Transportasi ini hanya menyediakan rute ke kawasan industri, 
pusat perbelanjaan, dan zona perumahan.
Terdapat enam linea trem, yaitu 3 linea Trembaix (T1, T2, T3) dari Francesc Macià ke Sant Just 
Desvern, Sant Joan Despi, Sant feliu de Llobregat dan Cornellà, dan 3 linea Trembesòs (T4, T5, T6) 
dari kompleks olimpiade (Olympic Village) ke Sant Adrià de Besòs.

c. Bis:
Barcelona memiliki dua tipe bus, yaitu bus yang beroperasi pada siang hari dan malam hari (Nit Bus). 
Nit Bus beroperasi dari jam 22.40 sampai 06.00. Barcelona mengoperasikan sekitar 1000 armada bus 
dengan 80 rute berbeda. 

Metro, kereta suburban, trem, dan bus merupakan sistem transportasi yang terintegrasi, yang 
berarti bahwa ketika seseorang dapat berpindah dari satu jenis transportasi publik ke jenis lainnya 
dalam waktu 1 jam 15 menit tanpa dikenakan biaya tambahan. 
Travel cards, yaitu kartu bepergian yang bisa dipakai untuk metro, bus, trem dan FGC, dapat dibeli 
dengan mudah di semua mesin tiket di tiap-tiap stasiun metro. Harga tiket tergantung dari zona yang 
akan dituju. Zona 1, tiket untuk satu perjalanan (single ticket) bisa dibeli dengan harga 2€. Bagi yang 
ingin menggunakan transportasi publik berkali-kali sangat direkomendasikan untuk membeli T-10 
Ticket, yaitu tiket yang dapat digunakan untuk 10 kali perjalanan, seharga 9.80 €,. Untuk pelajar 
dibawah 25 tahun dan tinggal di zona 1, disarankan untuk membeli travel card* pribadi, yang berlaku 
selama 90 hari dengan harga 105 € dengan bisa digunakan untuk perjalanan yang tanpa batas. 
Sementara bagi yang berumur diatas 25 tahun, kartu T-Trimestre* memiliki layanan yang sama tetapi 
dengan harga yang lebih tinggi yaitu 142 €.

Catatan: *tidak dijual untuk turis, hanya bisa dibeli bagi orang yang menetap di kota Barcelona.
d. Bicing:
Salah satu transportasi umum di Barcelona yang ramah lingkungan adalah sepeda atau Bicing. Untuk 
bisa menggunakan sepeda tersebut, pengguna perlu memperoleh kartu keanggotaan yang berlaku 
selama satu tahun. Stasiun Bicing terdapat di setiap 300 m sampai 400 m dan pada umumnya stasiun 
sepeda tersebut terletak di dekat stasiun metro atau bus dengan maksud memudahkan para 
pengguna untuk mengakses transportasi publik lainnya. Informasi lebih lengkap bisa diperoleh di 
website resmi Bicing: https://www.bicing.cat/es

e. Taksi:
Transportasi publik alternatif lainnya yang lebih nyaman adalah taksi. Untuk setiap 15 menit 
perjalanan keliling kota Barcelona akan dikenakan tarif 10.00 €. Seperti pada umumnya, taksi akan 
mengenakan biaya tergantung dari jarak tempuh dan biaya tambahan, akan dikenakan apabila 
memasukkan barang bawaan berlebih ke dalam taksi. 
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 2. Sistem Transportasi di Madrid

 Madrid adalah ibukota Spanyol di mana semua kegiatan pemerintahan pusat 
diselenggarakan. Jumlah penduduk yang mencapai 6,5 juta jiwa (termasuk area metropolitan, 
tahun 2012), menjadikan Madrid kota berpenduduk paling banyak di Spanyol dan paling banyak 
ketiga di Uni Eropa setelah London dan Paris. Meskipun jumlah turis yang datang ke kota ini tidak 
sebanyak di Barcelona, jaringan transportasi umum di Madrid merupakan yang terbaik di Spanyol.
 Berikut adalah macam-macam transportasi umum yang bisa digunakan selama berada di 
Madrid.

a. Kereta:
- Metro
o Kereta bawah tanah di Madrid atau lebih dikenal dengan Metro Madrid merupakan sistem 
kereta bawah tanah terpanjang nomor 6 di dunia dengan sistem jaringan sepanjang 293 km. Metro 
Madrid terdiri dari 16 linea yang dibedakan juga berdasarkan warna, yaitu Linea 1 (biru muda), Linea 
2 (merah), Linea 3 (kuning), Linea 4 (coklat), Linea 5 (hijau muda), Linea 6 (abu-abu), Linea 7 
(jingga), Linea 8 (merah jambu), Linea 9 (ungu), Linea 10 (biru tua), Linea 11 (hijau tua), dan Linea 
12 (hijau lemon). Sementara untuk 4 lainnya merupakan linea tambahan untuk jarak dekat, yaitu R, 
ML 1 (Metro Ligero), ML 2, dan ML 3.
Dari Aeropuerto de Barajas Madrid lalu menuju pusat kota bisa menggunakan linea 8 tujuan Nuevos 
Ministerios kemudian ganti dengan linea atau bus lain dengan tujuan Puerta del Sol.

- Kereta jarak jauh dan Cercanías
o Madrid adalah pusat pergantian dan transit semua kereta di negara ini, karena letaknya yang 
berada di tengah negara Spanyol. Sehingga kereta antar kota, antar provinsi, maupun antar negara 
umumnya singgah dikota Madrid. Stasiun utamanya adalah Puerta de Atocha dan Chamartin, di 
mana kita dapat membeli semua tiket bepergian ke seluruh Spanyol dengan menggunakan kereta.

2. Bis:
Pada tahun 2008, perusahaan transportasi bus milik pemerintah kota Madrid, EMT Madrid, berhasil 
mengangkut sekitar 425 juta penumpang. Hal ini dikarenakan layanan dan fasilitasnya yang mampu 
memenuhi kebutuhan penumpangnya. EMT Madrid menyediakan sekitar 2.068 armada bus dengan 
217 rute yang terdiri dari 171 rute umum, 38 rute untuk malam hari, 7 rute universitas, dan 1 rute 
untuk perjalanan langsung dari bandara ke pusat kota atau sebaliknya.

 Seperti halnya di Barcelona, semua transportasi umum di Madrid juga menerapkan sistem 
yang terintegrasi. Perbedaannya hanya terletak pada harga, Harga tiket bus atau metro untuk 1 kali 
perjalanan adalah 1,50 €, harga tergantung dari jarak yang akan anda tempuh; semakin jauh jarak, 
harga semakin naik, dengan harga termahal 2 € sekali jalan.

 Sementara untuk tiket 10 kali perjalanan harganya 12,20 €. Bagi yang akan tinggal lebih lama 
di Madrid dsarankan untuk membeli Abono Transportes, yaitu tiket bagi penduduk yang dibedakan 
menurut usia dan zona. Sama seperti di Barcelona, semakin jauh zona tempat anda tinggal semakin 
mahal harganya. Transportasi publik di Madrid terbagi menjadi 8, yaitu zona A, B1, B2, B3,C1, C2, 
D1, D2, E1, dan E2. 
 
- 
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 Informasi lebih jauh tentang transportasi di Spanyol dapat diperoleh melalui akses website 
berikut:

http://www.crtm.es/como_ir_a/madrid/como_ir_a_madrid1.jsp?CODPANTALLA=1&CODBOTON=2
01
-  (Madrid)
http://www.metromadrid.es/en/
-  (Madrid)
http://www.tmb.cat/en/abonaments-integrats
-  (Barcelona)
http://www.renfe.com/EN/viajeros/index.html
-  (kereta)
http://www.alsa.es/en/
-  (bus)
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Oleh: Ikbal Alexander

 Mencari tempat tinggal di Spanyol, terutama di kota-kota besar seperti Madrid dan Barcelona 
merupakan hal yang relatif sulit, meski bukan berarti mustahil dilakukan. Semenjak krisis ekonomi 
menerpa Spanyol di tahun 2008, pada dasarnya harga sewa apartemen justru mengalami 
penurunan. Tetapi mengingat jumlah pelajar asing terus meningkat dari tahun ke tahun, pencarian 
tempat tinggal menjadi semakin sulit. 

 Surat ketersediaan tempat tinggal juga menjadi persyaratan utama dalam mendaftar visa di 
kedutaan besar Spanyol. Dengan jelas keduataan besar Spanyol meminta kepastian tempat tinggal 
sebelum kita datang kesana. Jangka waktunya pun minimal berdurasi tiga bulan. Mungkin mencari 
tempat tinggal selama tiga bulan di kota yang belum pernah kita kunjungi adalah hal yang pelik.  

 Untuk mensiasati hal tersebut, kita melampirkan surat keterangan bahwa kita tidak 
mengetahui daerah yang akan dikunjungi, sehingga kontrak tempat tinggal berdurasi satu bulan pun 
dapat diterima. Selama satu bulan kita bisa reservasi kamar di hostel-hostel yang lokasi nya 
berdekatan dengan universitas yang akan kita tuju. Situs www.booking.com merupakan salah satu 
jenis situs yang menyediakan berbagai pilihan akomodasi untuk jangka pendek. Situs tersebut juga 
bisa memberikan surat kontrak/keterangan reservasi yang kita bisa gunakan untuk aplikasi visa di 
kedutaan besar Spanyol.

Berikut adalah beberapa pilihan untuk mencari tempat tinggal

1. Asrama Univeristas.
I Tinggal di asrama universitas merupakan cara termudah bagi pelajar asing yang belum 
pernah berkunjung ke Spanyol dan tidak mengetahui lokasi yang tepat untuk memilih tempat 
tinggal. Reservasi ataupun detail asramanya tersedia di website masing-masing universitas. Harga 
sewa asrama biasanya berkisar antara 450–550 Euro perbulan tergantung fasilitas kamar dan durasi 
sewa. Berikut adalah keutungan dan kerugian memilih tempat tinggal di asrama unversitas.

 Keuntungan
· Lokasi strategis, dan dekat ke universitas.
· Penghuni asrama didominasi oleh pelajar, sehingga memudahkan untuk mencari teman dan 
bersosialisasi.
· Beberapa asrama menyediakan makan pagi, bahkan ada yang makan malam, sehingga 
memudahkan proses adaptasi dan lebih fokus ke pelajaran.
· Asrama universitas dikekola oleh manajemen, sehingga kebersihan dan keamanan lebih 
terjaga.
· Fasilitas yang dimiliki asrama lebih beragam, ada yang memiliki pusat kebugaran, 
perpustakaan kecil, travel agency dan lain-lain.

 Kerugian
· Harga yang ditawarkan sedikit lebih mahal dibandingkan dengan menyewa kamar di 
apartemen luar universitas.
· Ketersedian kamar terbatas, sehingga harus reservasi dari jauh hari.
· Reservasinya pun cenderung untuk jangka panjang seperti jangka waktu satu semester, 
meskipun ada juga asrama universitas yang bias disewa secara harian, mingguan atau bulanan.· 
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 Asrama memiliki peraturan-peraturan yang lebih ketat, sehingga bisa jadi kurang cocok bagi 
pelajar yang menginginkan sedikit kebebasan, seperti tidak mengizinkan teman atau anggota 
keluarga untuk menginap.

2. Property Agent
 Property agent menawarkan pilihan yang lebih beragam dan fleksibel. Kirasan harganya pun 
bisa disesuaikan dengan budget kita. Tentu saja kuliatas berbanding lurus dengan harga, Di internet 
terdapat banyak sekali property agent yang menawarakan jasa pencarian apartemen. Salah satu 
yang paling terkenal adalah www.resahousing.com. Beberapa keuntungan dan kerugian 
menggunakan property agent antara lain:

 Keuntungan
· Property agent menawarkan lebih banyak pilihan sesuai minat dan budget kita
· Akomodasi yang ditawarkan pun pada umumnya sudah melewati proses seleksi sesuai dengan 
standar yang sudah ditetapkan oleh property agent yang bersangkutan, sehingga akomodasi yang 
ditawarkan memiliki kualitas yang baik.
· Pelayanannya bisa menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita dapat berkonsultasi lebih 
dalam dan detail.
· Akomodasi yang ditawarkan sesuai dengan apa yang di iklan kan, Kita juga dapat komplain 
langsung kepada agen besangkutan bila terdapat kendala dengan pemilik apartemen.

 Kerugian
· Ada biaya komisi untuk property agent yang besarnya berbeda-beda tergantung kebijakan 
dari property agent.
· Setiap perpanjangan kontrak akan dikenakan biaya komisi lagi untuk property agent.

1. Mencari Sendiri Melalui Internet
Bagi yang sudah pernah berkunjung ke kota yang akan ditinggalinya, mencari tempat tinggal sendiri 
melalui intenet bisa menjadi pilihan utama. Berikut beberapa situs internet yang menyediakan 
informasi tentang apartemen.

www.loquo.com
www.idealista.com

Kedua situs tersebut merupakan situs pencarian tempat tinggal yang paling terkenal di Spanyol.  
Beberapa keuntungan dan kerugian mencari tempat tinggal sendiri melalui internet antara lain:

 Keuntungan
· Pilihannya lebih beragam. Mulai dari lokasi, harga dan jenis tempat tinggal.
· Harga yang ditawarakan pada umumnya lebih murah, dan memungkinkan untuk bernegosiasi 
harga jika kita ingin mereservasi untuk jangka waktu yang panjang.
· Ada kemungkinan kita akan tinggal dengan penduduk setempat, sehingga proses pengenalan 
kota dan budaya baru bisa lebih mudah

 Kerugian
· Bila kita tidak mengetahui daerah yang akan kita tuju, situs-situs ini bisa jadi sangat 
membingungkan.
· Pada umumnya iklan ditawarkan dalam bahasa Spanyol. Walaupun kita bisa mengartikan nya 
dengan google translate, tetapi untuk berkomunikasi lebih jauh dengan pemilik akan menjadi sulit 
jika kita tidak bisa berbahasa Spanyol.
· Terkadang foto kamar atau apartemen yang dipasang tidak sesuai dengan kenyataan.
· Kita tidak tahu dengan siapa kita akan berbagi apartemen. Seorang pelajar umumnya akan -
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kesulitan beradaptasi bila tinggal di apartemen yang di huni oleh orang yang berbeda profesi dan 
berbeda usia. 
 Lebih jauh lagi jenis-jenis tempat tinggal pun beragam. Pilihan tempat tinggal sebaiknya 
disesuaikan dengan minat dan budget. Berikut adalah jenis-jenis tempat tinggal. 

 1. Kamar di Sebuah Rumah/Apartemen/Asrama.
 Kemungkinan besar kita akan sulit untuk mencari rumah di kota-kota besar seperti Madrid 
dan Barcelona karena sebagian besar tempat tinggal di kota adalah gedung-gedung apartemen. 
Harga yang ditawarkan untuk kamar dengan luas sekitar 3x3 meter berkisar 300–350 Euro perbulan. 
Harga akan lebih mahal bila kita tinggal di kamar di sebuah asrama. Berikut adalah keuntungan dan 
kerugian menyewa kamar di sebuah rumah/apartemen/asrama.

 Keuntungan
 Harga relatif lebih murah
 Kita akan tinggal dengan flatmate sehingga membantu proses sosialisasi dan adaptasi.
 Kita bisa belajar banyak dari flatmate, mulai dari budaya mereka sampai bahasa mereka

 Kerugian
· Dapur, ruang tamu dan kamar mandi menjadi ruang bersama, sehingga terkadang kurang 
privacy.
· Kalau tidak cocok dengan flatmate kita, akan menimbulkan suasana yang tidak 
menyenangkan.

 2. Apartemen (Studio Room)
 Bagi yang mementingkan privacy, apartemen atau studio room bisa menjadi pilihannya. 
Kisaran harganya sangat beragam mulai sekitar 500 Euro. Akomodasi tipe ini umumnya memiliki 
kamar mandi dan dapur sendiri. Berikut keuntungan dan kerugian tinggal sendiri di apartemen atau 
studio room.

 Keuntungan
· Privacy yang optimal
· Bisa focus untuk belajar dan bekerja
· Kebebasan untuk mengundang teman/keluarga dan hal-hal lainnya

 Kerugian
· Harga lebih mahal
· Sulit untuk bersosialisasi

 4. Homestay
 Homestay bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kita yang mau mengenal budaya Spanyol. 
Interaksi dengan keluarga cukup tinggi akan membuat proses adaptasi dan pembelajaran bahasa 
Spanyol menjadi lebih mudah. Berikut kentungan dan kerugian tinggal di homestay.

 Kentungan
· Kehangatan tinggal bersama keluarga
· Proses adaptasi budaya dan bahasa Spanyol lebih mudah
· Fasilitas rumah pada umumnya lengkap, mulai dari oven sampai hair dryer
· Rasa aman dan dukungan untuk hal-halyang  emergency

 Kerugian
· Privacy sedikit kurang karena kita harus bertoleransi dengan keluarga
· Ada peraturan khusus yang berlaku di dalam rumah tersebut
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 2. Room Sharing
 Tinggal satu kamar dengan orang lain merupakan salah satu pilihan untuk mempercepat 
proses adaptasi. Interaksi dengan teman sekamar akan sangat tinggi, pertukaran budaya dan bahasa 
pun akan menjadi mudah. Bagi yang memiliki keterbatasan budget, akomodasi jenis ini bisa menjadi 
pilihan. Berikut keuntungan dan kerugian tinggal di room sharing.

 Keuntungan
· Harga sewa kamar lebih murah
· Kemungkinan untuk merasa kesepian akan sangat kecil

 Kerugian
 Tidak ada ruang privacy
 Jika tidak ada pengertian dengan teman sekamar, mulai dari jam biologis dan gaya hidup maka 

akan menjdi masalah besar

 Dari beberapa pilihan jenis tempat tinggal tersebut di atas, hal yang perlu di perhatikan 
adalah kesesuaian budget dan minat, karena peraturan di kedutaan besar dan peraturan untuk 
mendapatkan NIE menetapkan durasi kontrak minimal 3 bulan untuk tempat tinggal kita. Setelah itu 
kita dengan mudah bisa pindah di akomodasi lain jika merasa tidak cocok di akamodasi sebelumnya.
 
 Ketersediaan tempat tinggal juga merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan NIE 
(Numero Identidad de Extranjero) bagi yang ingin tinggal di Spanyol selama lebih dari 6 bulan. Jadi 
perlu dipastikan bahwa pilihan kita merupakan pilihan yang terbaik. Setelah kita mendapatkan 
tempat tinggal, kita diwajibkan melapor ke kantor pemerintah kota setempat untuk mendapatkan 
surat keterangan yang nantinya digunakan untuk mendapatkan NIE.
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Beasiswa Erasmus Mundus
 Banyak pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, terutama di negara-
negara Eropa. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, tersedia berbagai macam beasiswa baik itu 
dari perusahaan, universitas, instansi pemerintah, atau Uni Eropa. Salah satu beasiswa yang banyak 
menjadi incaran adalah Erasmus Mundus. Erasmus Mundus atau biasa disingkat dengan EM, 
merupakan beasiswa dari Uni Eropa untuk pelajar, terutama pelajar dari negara-negara 
berkembang di Asia dan Afrika, salah satunya adalah Indonesia. 

 Beasiswa yang ditawarkan oleh EM terdiri dari berbagai jenjang, mulai dari Bachelor 
exchange, Full Master Degree, Master Exchange, Full PhD, PhD Exchange, Post Doctoral, dan Staff 
Exchange. Jangka waktu dan besaran beasiswa ini berbeda-beda tergantung dari jenjang yang 
diikuti. Persyaratan untuk apply beasiswa ini juga berbeda-beda, tergantung dari program yang 
dilamar. Selain itu, EM terdiri dari dua kategori, yaitu action 1 yang biasanya untuk Full Master 
Degree dan Doctorate Programme dengan spesifikasi program tertentu dan action 2 yang memiliki 
jenjang bervariasi dan biasanya ditujukan bagi universitas yang sudah memiliki kerja sama dengan 
beberapa universitas di Indonesia dan di Eropa. 

 EM Action 2 terdiri dari beberapa program yang menawarkan pilihan di universitas dan negara 
yang berbeda, sehingga para pelamar beasiswa ini bisa dengan leluasa memilih universitas mana 
yang diinginkan sesuai program yang ditawarkan. Contohnya pada tahun 2013, salah satu program 
EM Action 2 adalah GATE. Disini, para pelamar GATE bisa memilih universitas (negara) antara lain 
Johannes Kepler University Linz (Austria), Universidad Politecnica de Valencia (Spanyol), University 
of Tampere (Finlandia), dll. Untuk itu pelamar beasiswa diharapkan dapat aktif mencari informasi 
tentang program studi apa saja yang ada di masing-masing universitas tersebut dan kemungkinan 
adanya persyaratan khusus dari universitas yang akan dituju.

 Informasi lebih lengkap mengenai beasiswa EM dapat dilihat pada website Erasmus Mundus 
( ). Sementara, http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm
untuk mengetahui tips dan trik melamar beasiswa ini kita dapat membuka laman  
http://emundus.wordpress.com/. Umumnya, informasi mengenai beasiswa ini diupdate di akhir 
tahun, mulai sekitar bulan November. Untuk pendaftaran berkisar bulan Desember sampai dengan 
Februari. 

“Jangan pernah ragu untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah menyerah, 
jangan pernah bosan untuk mencari informasi, jangan lupa untuk selalu berdoa, dan jangan lupa 
untuk membaca baik-baik semua persyaratan yang dibutuhkan. Tidak pernah ada kata gagal 
sebelum mencoba. Selamat mendaftar!”

beasiswa
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Exchange Student-Erasmus Mundus

 Saat ini, semakin banyak mahasiswa Indonesia yang tertarik dengan student exchange, baik 
itu pertukaran budaya selama 2 minggu, practical working selama satu bulan, dan program credit 
transfer selama 1 sampai 2 semester. Negara-negara yang menjadi incaran umumnya adalah negara 
di Eropa, seperti Inggris, Jerman, atau Belanda dan juga Negara-negara di Asia seperti Jepang dan 
Korea. Banyak tawaran student exchange baik itu berupa beasiswa (alias gratis) maupun dengan 
biaya sendiri. Salah satu beasiswa yang menjadi incaran adalah beasiswa student exchange dari 
Erasmus Mundus.

 Student exchange Erasmus Mundus ini sendiri terbagi menjadi 2 tipe mobility yaitu berdurasi 
6 bulan dan 10 bulan, tergantung dari konsorsium dan universitas yang bersangkutan. Tidak semua 
mahasiswa dapat mendaftar program ini, karena biasanya harus ada kerja sama antara home 
university di Indonesia dengan konsorsium atau host university di Eropa. Beberapa universitas yang 
menawarkan beasiswa exchange Erasmus Mundus ini diantaranya adalah UGM, IPB, ITB, dan 
Universitas Muhammadiyah Malang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa dari 
universitas lain untuk mendaftar, sehingga jangan pernah ragu untuk menanyakannya kepada Kantor 
Urusan Internasional di masing-masing universitas. 

 Program Student Exchange ini berbeda-beda di tiap-tiap universitas. Contohnya, terdapat 
program GATE dan PANACEA di UGM, terdapat program EXPERTS di IPB, dan program LOTUS untuk 
ITB dan UGM. Universitas dan negara tujuannya pun berbeda-beda, begitu pula dengan program 
studi yang ditawarkan. Oleh karena itu, penerima beasiswa dituntut untuk jeli dan aktif bertanya 
kepada universitas yang kita inginkan, seperti apa saja yang dipelajari, apa saja persyaratan yang 
dibutuhkan, dan bagaimana sistem pembelajarannya. 

 para awardee exchange student pada umumnya dapat melakukan transfer credit (transfer 
nilai). Artinya, mata kuliah yang diambil di host university bisa dimasukkan ke dalam transkrip nilai 
di home university. Jumlah mata kuliah yang diambil bergantung dari ketentuan masing-masing 
konsorsium (universitas), biasanya sebanyak 25-30 ECTS selama satu semester. Tidak menutup 
kemungkinan pula untuk mengambil jurusan yang berbeda dengan background yang dimiliki 
walaupun kejadian ini cukup jarang terjadi.
 
 Persyaratan untuk mendaftar beasiswa ini relatif cukup mudah. Persyaratan yang diminta 
antara lain Europass CV (dapat di download di internet), motivation letter, surat sekomendasi dari 
dosen, transkrip, learning agreement (sudah disediakan oleh pihak konsorsium), scan Paspor dan  
sertifikat TOEFL/IELTS. Syarat minimal nilai TOEFL/IELTS dapat ditanyakan kepada pihak universitas 
yang dituju, karena kadang tidak disebutkan berapa skor minimal yang harus diperoleh. Ketika 
membuat motivation letter, jelaskanlah seperti apa pribadi kita, prestasi apa yang dimiliki, 
pengalaman organisasi apa saja yang pernah diikuti, dan yang paling penting sebutkanlah alasan 
mengapa kita memilih untuk berkuliah di universitas tersebut.
  
 Menjadi seorang exchange student tidaklah mudah. Jangan dibayangkan yang senangnya saja 
seperti traveling around Europe. Tetapi dibalik itu ada kewajiban untuk mengikuti kegiatan 
perkuliahan dan mendapatkan nilai yang baik. Selain itu, seorang exchange student juga merupakan 
seorang duta Indonesia yang merepresentasikan wajah Indonesia dan memperkenalkan seperti apa 
Indonesia itu kepada teman-teman di universitas.
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Pengalaman Exchange Student
Oleh: Anggarani Fatmawati

 Saya merupakan awardee (sebutan untuk penerima beasiswa Erasmus Mundus) tahun 2013 
untuk program GATE selama 10 bulan di Universidad Politecnica de Valencia (UPV), Spanyol. Selama 
berada di Spanyol, saya merasa sangat senang dan bangga karena bisa berkenalan dengan teman-
teman sesama penerima Erasmus Mundus dari berbagai negara yang tentu saja sudah diseleksi 
dengan ketat. Selain itu, suasana kampus di Spanyol sangat berbeda dengan suasana kampus saya di 
Indonesia. Disini, mahasiswa dituntut untuk aktif mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang telah 
ditentukan. Mahasiswa dituntut untuk aktif mengupdate informasi di dalam website universitas 
karena semua bahan ajar, jadwal kuliah, dan lain-lain sudah tersedia di sana. Di tempat saya kuliah 
di jurusan Arsitektur, waktu pengumpulan deadline tugas-tugas ataupun jadwal presentasi project 
untuk masing-masing subject (mata kuliah) sudah ditententukan di awal perkuliahan. Hal ini tidak 
dapat saya temukan di Indonesia, dimana waktu pengumpulan tugas terkadang tidak menentu. 

 Faktor bahasa menjadi kendala terbesar saya selama berada di Spanyol. Saya tidak pernah 
belajar bahasa Spanyol sebelumnya, sehingga ketika sampai di Spanyol saya hanya bisa menjadi 
seorang pasif yang menerka-nerka maksud dari perkataan orang-orang. Kegiatan perkuliahan yang 
saya ikuti pun hampir semuanya menggunakan bahasa Spanyol, sehingga di awal perkuliahan saya 
merasa sangat kesulitan untuk mengikutinya. Dosen dan teman-teman saya, tidak begitu banyak 
yang menguasai bahasa Inggris, sehingga saya dituntut untuk bisa aktif berkomunikasi dalam Bahasa 
Spanyol. Selain itu di Valencia saya juga sedikit sulit menemukan orang yang bisa berbahasa Inggris 
sehingga di awal kedatangan saya merasa kesulitan untuk berkomunikasi sehari-hari seperti untuk 
membeli makanan, dll. 

 Dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, tidak ada perlakuan istimewa kepada exchange 
student. Maksudnya, sekalipun saya merupakan penerima beasiswa dan seorang mahasiswa asing, 
saya tetap diwajibkan mengikuti kelas biasa yang diikuti oleh mahasiswa reguler yang kuliah di UPV. 
Sebelum memulai perkuliahan, saya juga diwajibkan untuk melakukan KRS untuk memilih mata 
kuliah apa yang diinginkan. Satu hal yang menurut saya membedakan antara penerima beasiswa dan 
yang bukan adalah, disini saya mendapat kebebasan untuk mencoba kelas selama 2 minggu, yang 
artinya saya boleh masuk ke kelas mana saja yang saya inginkan. Jika saya cocok dengan kelas 
tersebut, barulah saya memasukkannya ke dalam KRS dan mengikuti kegiatan perkuliahan selama 
satu semester.

 Karena saya mengikuti kelas biasa, maka bahasa pengantar yang saya digunakan adalah 
bahasa Spanyol dan sedikit bahasa Valencia (karena Valencia memiliki bahasa tersendiri). Dalam 
memilih mata kuliah, selain saya pilih yang sesuai dengan background, saya juga memilih dosen-
dosen yang minimal bisa berbahasa Inggris, sehingga jika saya ada kesulitan dengan mata kuliah 
dosen tersebut dapat membantu menjelaskan dalam Bahasa Inggris atau saat saya ingin 
menanyakan sesuatu dosen tersebut dapat memahami saya. 

 Tidak hanya itu saja, saya juga merasa seperti wong ndeso yang datang ke kutho (orang desa 
yang datang ke kota –red), , maksudnya hampir semua yang ada di Valencia sudah lebih modern dan 
maju dibandingkan dengan di Indonesia. Contohnya saja transportasi umum seperti metro, tram, 
dan bus yang menerapkan sistem elektronik. Hampir semua yang ada di kota ini juga teratur 
sehingga membuat saya merasa terkesan. Selain itu, pemandangan kota Valencia juga sangat 
berbeda dengan di Indonesia, dimana bangunan-bangunan lama masih sangat terawat dan menjadi 
daya tarik tersendiri. 

 Selama berada di sini, selalu ada yang baru dan menarik setiap harinya sehingga waktu 10- 
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bulan terasa begitu cepat. Berkenalan dengan teman-teman dari berbagai negara dan melakukan 
pertukaran budaya dan bahasa menjadi salah satu pengalaman paling berkesan bagi saya. Dan yang 
pasti, bisa menginjakkan kaki di tanah Eropa dan merasakan suasana perkuliahan disini akan 
menjadi hal yang tidak akan terlupakan dalam hidup saya. 



Catatan Kecil Pengalaman Belajar di Spanyol dengan BECAS MAEC-AECID
Oleh: Agnes Angela Harnadi

Mimpi Belajar di Benua Seberang
 Bagi saya, benua Eropa itu unik. Eropa memiliki keragaman yang mirip dengan semboyan 
negara kita, Bhineka Tunggal Ika. Jika bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku tetapi tetap satu 
tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, maka masyarakat Eropa terdiri dari berbagai macam 
negara, tetapi tetap satu organisasi (Uni Eropa), satu mata uang (Euro), dan satu visa (Schengen).. 
walaupun ada beberapa negara yang belum atau tidak mengaplikasikan seutuhnya. Kemudian, 
haruskah ke Eropa? Apakah pendidikan di sana sebegitu majunya sehingga harus ke Eropa?

 Jujur, kalau ditanya apa dan bagaimana bagusnya pendidikan di Eropa, saya sendiri juga 
bingung menjawabnya karena di Indonesia dan negara-negara tetangga (kalau ngotot mau sekolah 
di luar negeri) juga tak kalah bagusnya. Namun, saya hanya punya jawaban pasti bahwa, semakin 
jauh saya dari tanah air, maka saya semakin dituntut untuk belajar, mulai belajar menabung, 
belajar mandiri, belajar menjaga diri, belajar menghargai asal-usul dan budaya sendiri, sampai 
belajar menghargai budaya dan kebiasaan di mana kita berpijak. Semakin jauh kita dari negara kita, 
semakin berbeda kebiasaan dan budayanya. Hal tersebut bagi saya akan menjadi tantangan sendiri. 
Tantangan untuk belajar bertoleransi.
 
 Beasiswa BECAS MAEC-AECID ini juga membutuhkan beberapa dokumen dan informasi lain 
seperti yang tercantum di tabel di bawah ini:

* Untuk melamar beasiswa ini, semua dokumen atau informasi yang tidak berbahasa Spanyol harus 
diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Jika belum menguasai secara baik bahasa Spanyol, bisa 
meminta bantuan kepada relasi atau penerjemah bahasa Spanyol (tidak perlu penerjemah 
tersumpah).

** Ada seorang sahabat yang juga menerima BECAS MAEC-AECID tanpa mengandalkan sertifikat 
DELE. Namun, akan lebih baik dan pasti menjadi nilai tambah jika pelamar memiliki sertfikat DELE 
karena sebagian besar perkuliahan di Spanyol menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa 
pengantar. Hanya program-program tertentu yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar, 
ada juga program bilingual (Spanyol-Inggris). Biasanya jika program yang dituju menggunakan 
bahasa Spanyol sebagai bahasa pengantar, pihak universitas akan menanyakan kepada pelamar 
sejauh mana kemampuan bahasa Spanyol pelamar (misalnya melalui wawancara melalui telepon 
atau Skype). Jadi walaupun BECAS MAEC-AECID tidak memutlakkan syarat ini, namun jika jurusan - 
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No. Dokumen/informasi*  

1. Data calon penerima beasiswa (nama, alamat, nomor paspor, nama universitas dan jurusan pada 

saat S1, dan lain-lain) diisi di formulir yang telah disediakan secara daring.*   

2. Tulisan mengenai motivasi dan rencana setelah kembali ke Indonesia .  

Catatan: Beasiswa ini mengharuskan penerimanya untuk kembali ke negara asal setelah lulus .  

3. Penjabaran rencana tesis (opsional, jika ditulis/dijabarkan akan  menjadi nilai tambah)  
4.
 

Sertifikat kemahiran bahasa Spanyol/DELE (opsional, jika ada akan menjadi nilai tambah) **
 

5.
 

Dua surat rekomendasi dari dua pemberi rekomendasi yang berbeda , boleh dari dosen pada saat 

kuliah, atasan di tempat bekerja, dll. Semakin tinggi jabatannya semakin baik. 
 

6.
 

Surat tanda telah diterima di salah satu universitas di Spanyol***
 

7.
 

Paspor yang masih berlaku setidaknya 3 bulan setelah program beasiswa berakhir. 
 

 



yang dituju mengharuskannya, pelamar harus memperlihatkan sertifikat tersebut. Bedakan antara 
pihak universitas dan BECAS MAEC-AECID sebagai lembaga pemberi beasiswa.

** Surat pre-admision. Diberikan oleh unviersitas di Spanyol sebagai tanda penerimaan sementara. 
Hal ini mutlak diperlukan untuk melamar beasiswa BECAS MAEC-AECID. Cara mendapatkan surat 
ini adalah melakukan kontak korespondensi dengan jurusan yang diminati (biasanya dengan 
direktur programnya). Universitas yang dituju mungkin akan meminta persyaratan tambahan 
seperti academic record (transkrip nilai) dan ijazah (usahakan berikan kepada pihak universitas 
versi bahasa Inggris). jazah (usahakan berikan kepada pihak universitas versi bahasa Inggris). 

Spanyol, Aku Datang!
 Setelah semua proses penyerahan dokumen dan legalisasi dengan birokrasi yang rumit 
selesai, visa pun keluar. Saya berangkat ke Spanyol! Namun sampai saat saya tiba di Spanyol, tidak 
ada informasi sama sekali mengenai detail beasiswa selama penerima beasiswa berada di Spanyol, 
seperti apakah saya harus daftar ulang, bagaimana proses pembayaran biaya kuliah, proses 
penerimaan uang selama disana, dan lain-lain.

 Saya adalah penerima BECAS MAEC-AECID 2011/2012 untuk pendidikan program lanjutan 
(master). Saya memilih Universitat de Girona yang berada di kota Girona, 1.5 jam perjalanan 
dengan bus atau kereta dari Barcelona. Saya bersyukur, walaupun tidak ada penjemputan, saya 
tidak perlu gerek-gerek koper ke stasiun kereta karena salah satu teman saya bersedia mengantar 
saya sampai ke Girona. Namun, mengenai status saya sebagai penerima BECAS MAEC-AECID, pihak 
universitaspun tidak memiliki keterangan yang jelas dan tidak membantu saya mencari informasi 
sejelas-jelasnya. Deg-degan, bagaimana jika status beasiswa saya dibatalkan? Apalagi saya sudah 
berada di Spanyol, rasanya hampir mustahil jika kembali ke tanah air dengan tangan hampa dan 
hanya buang-buang ongkos saja. Setelah menunggu beberapa hari, kejelasan itu muncul. Saya harus 
membayar dulu uang kuliah saya (dengan uang pribadi saya) baru nanti mereka akan melakukan 
transfer penggantian biaya kuliah beserta biaya hidup setiap bulan setelah saya memiliki rekening 
di bank lokal. Saya juga diharuskan datang ke Madrid atau Barcelona untuk daftar ulang (saya 
memilih Barcelona karena lebih dekat). Saya juga harus menyerahkan boarding pass ke pihak 
pemberi beasiswa sebagai syarat penggantian uang transportasi. Saya juga mendapatkan buku 
berisi catatan dan kolom untuk tanda tangan dosen-dosen beserta review dan harus diperlihatkan 
kepada pihak BECAS MAEC-AECID per tiga bulan sekali. Selain hal-hal tersebut, masih banyak 
ketentuan-ketentuan lainnya yang baru saya dapatkan ketika perkuliahan telah dimulai beberapa 
pekan.

 Tidak terasa 12 bulan dilewatkan dengan berjibaku dengan buku, jurnal, presentasi, tesis, 
dan juga jalan-jalan mengunjungi beberapa tempat di Eropa. Saya pun akhirnya menyadari bahwa 
mereka yang pada awalnya membuat saya senewen dan deg-degan, ternyata menempa saya untuk 
berani berinisiatif menyapa, bertanya, bersosialisasi, bertoleransi, dan mandiri. Akhirnya, saya 
survived!

 BECAS MAEC-AECID program lanjutan (master atau doktorat) dan program pengenalan 
bahasa dan budaya Spanyol bagi pelamar non-Spanyol terakhir dibuka untuk tahun ajaran 
2011/2012. Mereka meniadakan sementara program beasiswa ini sampai ada pemberitahuan lebih 
lanjut. Untuk akses internet: sign-up https://www.aecid.gob.es/login/. Untuk mengakses, harus 
terlebih dahulu karena semua proses aplikasi dilakukan secara daring. Periode pendaftaran BECAS 
MAEC-AECID biasanya dilakukan pada bulan November tahun berjalan sampai pertengahan bulan 
Januari tahun berikutnya untuk tahun akademik yang akan datang. Misalnya untuk periode tahun 
ajaran 2011/2012 pendaftaran dibuka November 2010 sampai Januari 2011. Pengumuman lulus atau 
tidaknya pada bulan Juli 2011. Perkuliahan dimulai September atau Oktober 2011. 
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Oleh: Idham Badruzaman

Pendidikan adalah eskalator bagi bangsa Indonesia dalam menciptakan golongan kelas ekonomi 
menengah pasca Kemerdekaan RI tahun 1945 (Anies Baswedan)

Jenjang Pendidikan Dasar
 Pendidikan anak usia dini atau di Indonesia disebut taman kanak-kanak juga tidak diwajibkan 
di Spanyol, namun yang menarik adalah pendidikan ini gratis didapatkan bagi semua warga Spanyol 
atau setiap warga negara lain yang tinggal di Spanyol dengan sah. Pendidikan TK yang disebut 
dengan Educación Infantil ini dimulai dari usia 3 tahun sampai 6 tahun. 

 Pendidikan di Spanyol sedikit banyak memiliki persamaan dengan pendidikan di Indonesia. 
Setidaknya masing-masing memiliki pendidikan pra-universitas selama 18 tahun. Hanya 
pembagiannya saja yang berbeda-beda. Pendidikan dasar atau biasa disebut Educación Pimaria 
selama 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan Educación Secundaria Obligatoria atau Pendidikan 
Sekunder Wajib selama 4 tahun. Dan terakhir anak-anak ini harus mengikuti pendidikan 2 tahun yang 
disebut Bachillerato jika ingin melanjutkan ke jenjang Perguruan tinggi atau universitas. Memang 
tidak wajib, tetapi karena pendidikan ini juga masih gratis, hanya membayar biaya administrasi 
yang tidak sampai 100 EUR, kebanyakan mengambilnya untuk bisa melanjutkan ke jenjang lebih 
tinggi atau universitas. 

 Selain itu, pada jenjang Bachillerato ini mereka sudah mendapatkan penjurusan sesuai 
minatnya masing-masing yang dibedakan paling tidak tiga kategori, yaitu: Arts (Seni), Natural 
Science and Technology (Sains natural dan teknologi), dan Humanities and Social Science 
(humaniora & Ilmu Sosial).

Jenjang Pendidikan Tinggi
 Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk memasuki universitas mereka 
diwajibkan lulus 2 tahun jenjang bachillerato. Jadi, bagi mereka yang sempet berhenti atau 
bekerja setelah selesai pendidikan wajib 9 tahun, maka harus mengambil terlebih dahulu 
bachillerato untuk kembali jika ingin lanjut ke universitas.

 Untuk kuliah S1, mereka menyebutnya Grado dimana mereka harus menyeleseikan paling 
tidak 240 European Credit Transfer System (semacam SKS) atau disingkat menjadi ECTS. Sementara 
untuk S2 yang disebut Máster, mereka harus menyelesaikan antara 60 sampai 120 ECTS tergantung 
jurusan yang diambil sebab beberapa jurusan ada yang ditempuh dalam waktu 1 tahun dan ada yang 
2 tahun. Dan terakhir, untuk jenjang doktor, mereka diwajibkan mengambil sebanyak 60 ECTS, 
kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan disertasinya. 

 Selain itu, di dalam pendidikan doktor, ada yang disebut Pendidikan Doktor Internasional 
yang kemudian mendapatkan gelar Doctorado Europeo. Dan untuk mendapatkan gelar ini, 
mahasiswa program doktor harus melakukan penelitian di luar negara Spanyol paling tidak selama 3 
bulan. Selain itu, bahasa distertasi yang digunakan juga harus menggunakan bahasa resmi Uni Eropa 
selain bahasa Spanyol dan dibimbing oleh dua dosen pembimbing yang ahli dibidangnya satu dari 
Spanyol dan satu lagi dari luar Spanyol.
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sistem pendidikan di spanyol



Important links:
http://www.mecd.gob.es [kementrian pendidikan Spanyol]
http://universidad.es/es/en-espana/estudiar-en-espana/el-sistema-universitario-espanol
http://www.educacion.gob.es/exterior/fi/es/estudios/sist_educ.shtml [Kedubes Spanyol untuk 
Finlandia]
http://ppispanyol.files.wordpress.com/2008/06/structure-of-education-system-in-spain.pdf 
[Arsip PPI Spanyol]
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mengajak serta keluarga

Oleh: Idham Badruzaman

Harta yang paling berharga adalah keluarga
Istana yang paling indah adalah keluarga
Puisi yang paling bermakna adalah keluarga
Mutiara tiada tara adalah keluarga [courtesy by Keluarga Cemara]

 Mengajak suami/istri dan anak-anak ke luar negeri mungkin tidak menjadi pilihan bagi semua 
pelajar Indonesia di Spanyol mengingat tidak semua beasiswa mengkover biaya hidup anggota 
keluarga jika ingin diikutsertakan ke Spanyol. Namun demikian, terlepas dari apakah beasiswa 
mengkover ataupun tidak, seseorang bisa saja memilih untuk memboyong keluarganya dengan 
konsekuensi yang sudah diperhitungkan.

 Saya sendiri, dengan beasiswa DIKTI yang dalam hal ini tidak mengkover biaya hidup anggota 
keluarga, bertekad untuk mengajak serta istri selama 10 bulan ke depan, atau di satu semester 
terakhir. Beruntung karena institusi yang memberikan sponsor kepada saya, bersedia memberikan 
kebutuhan yang bersifat administratif atau legal formal, sehingga proses aplikasi visa nasional istri  
dapat berjalan dengan lancar. Sementara untuk biaya kami berdua nanti, akan kami cukupkan dari 
beasiswa DIKTI yang kami terima. Kalau sudah tekad, tentu semuanya akan bisa dilakukan. 
Semuanya tergantung bagaimana kita mengatur keuangannya. Uang banyak tidak menjamin 
kecukupan satu keluarga, tetapi uang sedikit bisa jadi menjadi cukup jika diatur sedemikian rupa. 
Bukankah pepatah lama selalu saja berlaku, “Dimana ada kemauan, disitu ada jalan”.

 Jenis visa yang harus diperoleh untuk istri saya adalah visa nasional dengan tujuan family 
reunion for study. Sebab ada family reunion to reside, dimana visa ini diperuntukan bagi anggota 
keluarga yang mempunyai keluarga yang sudah berada di Spanyol dan memiliki permanent resident. 
Ada juga family reunion to work, dimana visa ini diperuntukkan bagi anggota keluarga yang 
keluarganya sudah berada di Spanyol dan bekerja. Lantas, apa saja persyaratan yang harus 
dikantongi istri saya untuk melamar visa nasional tersebut, berikut ini list-nya:
 
 1. Surat kontrak tempat tinggal saya di Spanyol
 2. Bukti Ketersediaan dana atau surat sponsor dari institusi yang mengirim saya di Indonesia. 
 Dalam hal ini, saya meminta kampus dimana saya bekerja di Indonesia untuk mengeluarkan 
surat sponsor terhadap istri saya. 
 3. Fotokopi NIE (Resident Permit) saya
 4. Fotokopi kartu pelajar (Student ID) di universitas Spanyol
 5. Surat dari universitas tempat saya belajar yang menjelaskan dua hal: 
  a. Saya adalah mahasiswa aktif di universitas tersebut 
  b. Universitas tidak keberatan dengan keikutsertaan istri saya di Spanyol
 6. SKCK dari Mabes Polri di Jakarta. Prosedur mendapatkan SKCK dari Mabes Polri tentunya 
dimulai dari Polsek, Polres, Polda di daerahnya masing-masing, baru kemudian Mabes Polri di 
Jakarta.
 7. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit dalam bahasa Inggris atau bahasa Spanyol dan - 
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mencantumkan kalimat berikut “Tidak menderita satupun penyakit yang dapat berdampak 
dalam peraturan kesehatan Internasional tahun 2005″.

 8. Formulir aplikasi visa rangkap 2 disertai foto ukuran 3×4 background putih (yang harus 
ditempel, tidak disteples). Formulir bisa diunduh di: http://ppispanyol.com/wp-
content/uploads/2013/03/Solicitud-de-visado-nacional-Ingl%C3%A9s.pdf

 9. Pasfoto berwarna 3x4 = 2 lembar (wajah 80% dan background harus putih) 
 10. Paspor yang berlaku minimal 6 bulan.
 11. Potokopi paspor halaman pertama dan terakhir
 12. Potokopi KTP dan kartu keluarga.
 13. Potokopi surat nikah yang dilegalisir di KUA yang mengeluarkan, kementerian agama di 
Jakarta, kemenkumham, kemenlu, dan kedubes Spanyol. Selain itu, buku nikah juga di terjemahkan 
ke dalam bahasa Spanyol.
 14. Asuransi kesehatan yang berlaku selama tinggal di Spanyol, dan mengkover paling 
tidak 30.000 EUR. Daftar perusahaan asuransi yang diakui oleh kedubes Spanyol terdapat dalam 
link berikut: 

http://www.vfsglobal.com/spain/indonesia/pdf/Listed_Insurance_Company_08.10.12.pdf

 Keberangkatan istri saya ke Spanyol juga akan dibarengi oleh ibunya yang kebetulan ingin 
berkunjung ke Eropa. “Mumpung ada anak” begitu katanya. Maka kemudian, selain mempersiapkan 
persyaratan visa nasional, akupun juga harus mempersiapkan visa schengen untuk keberangkatan 
ibu mertua. Meskipun normalnya visa schengen ini diajukan di VFS global, sebuah agen resmi yang 
ditunjuk kedutaan besar Spanyol di Jakarta untuk melayani permohonan visa schengen, tetapi kita 
bisa mengajukannya di kedutaan besar Spanyol dengan mengatur janji terlebih dahulu melalui 
online. Karena Istri saya mengajukan visa nasional, dan itu harus langsung di kedutaan besar Spanyol 
di Jakarta, maka Ia pun juga akan mengatur janji pengajuan visa schengen untuk ibunya di Kedubes 
Spanyol. Dengan demikian, baik istri saya maupun ibu mertua, keduanya dapat bersama-sama 
mengajukan visa di kedubes Spanyol di Jl. KH. Agus Salim. 

Apa saja syarat yang harus dikantongi oleh ibu mertua? berikut ini list-nya: 
 1. Formulir aplikasi visa. Bisa diunduh disini: 
http://www.exteriores.gob.es/subwebs/Documents/Solicitud%20de%20visado%20Schengen%20-
%20Ingl%C3%A9s.pdf
 2. Biaya visa 60 EUR atau IDR 757.000 plus logistic fee IDR 250.000
 3. Paspor yang berlaku minimal 3 bulan sebelum habis masa berlakunya
 4. Potokopi KTP 
 5. Potokopi kartu keluarga
 6. Invitation letter yang saya minta di Comisaria de Policia 
 7. Fotokopi NIE (Resident Permit) pengundang (dalam hal ini saya sendiri)
 8. Asuransi kesehatan yang berlaku di semua negara schengen dengan jumlah coverage 
30.000 EUR
 9. Booking tiket pulang-pergi
 10. Bukti ketersediaan dana yang dibuktikan dengan potokopi rekening bank selama 3 
bulan terakhir. Jumlah uang yang harus tersedia harus setara dengan 580,77 Euros setiap orang. 
Jika lebih dari 9 hari, maka ditambah 64,53 Euros per-harinya. 
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Sekolah Anak
 Meskipun saya sendiri belum punya momongan, tetapi saya juga sempatkan bertanya kepada 
teman yang kebetulan mengajak serta anaknya ke Spanyol tentang bagaimana sekolahnya. Manzar, 
seorang teman dari Pakistan yang mempunya dua malaikat kecil yang berumur 9 dan 10 tahun, 
keduanya masuk ke sekolah negeri di Castellon, dan keduanya tidak dipungut biaya sama sekali. 
Artinya keduanya mempunyai hak yang sama seperti halnya anak-anak lokal warga Spanyol lainnya. 

Important links:
http://www.vfsglobal.com/spain/indonesia/allaboutyourvisas.html [info visa umum]
http://www.vfsglobal.com/spain/indonesia/tourist_visafees.html [persyaratan visa undangan 
keluarga]
http://www.vfsglobal.com/spain/indonesia/pdf/Listed_Insurance_Company_08.10.12.pdf [list 
perusahaan asuransi yang ditunjuk Kedubes Spanyol]
http://www.mpt.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones [mencari oficina de 
extranjeros]
http://www.maec.es/subwebs/Documents/Solicitud%20de%20visado%20Schengen%20-
%20Ingl%C3%A9s.pdf [formulir visa schengen]

Operasi Penjemputan
 Saya dan istri sempat memikirkan sesuatu yang amat penting tentang rencana perjalanannya 
dan Ibu mertua ke Eropa nanti. Ibu mertua yang kebetulan tidak bisa berbahasa Inggris, sempat 
khawatir dengan kepulangannya yang sendirian dari Spanyol jika harus transit di negara lain. 
Meskipun dulu Ia sempat menunaikan ibadah haji, akan tetapi perjalanan udara haji selalu 
berkelompok dan dipandu oleh ketua rombongan. Maka hal ini sempat membuat kita berpikir 
beberapa opsi untuk melancarkan kepulangan Ibunda dengan selamat ke Indonesia. 

 Sempat kita berpikir untuk menerbangkan Ibunda dari Amsterdam ke Jakarta dengan 
penerbangan nonstop dengan Garuda Indonesia, tetapi sepertinya terasa berat kita lakukan karena 
harga tiket garuda yang terlampau mahal sekali. Dengan jarak 5 bulan saja, harganya sudah 800-an 
EUR penerbangan sekali jalan dari Amsterdam ke Jakarta, apalagi nanti jika kita pesan tiketnya satu 
atau beberapa minggu sebelum keberangkatannya. Hal ini menjadikan opsi ini kecil 
kemungkinannya untuk diambil, meskipun mungkin saja kita ambil jika harganya kebetulan berubah 
pada saat kita ingin memesannya. 

 Melihat opsi pertama kurang meyakinkan, akhirnya kita berpikir dan menghasilkan opsi 
kedua. Opsi dimana kita akan menerbangkan Ibunda dari Amsterdam dengan penerbangan non-stop 
ke Malaysia dengan Malaysian Airlines. Harganya yang masih masuk akal, mungkin akan besar 
kemungkinannya kita ambil opsi ini. Malaysia menjadi tempat transit yang tidak begitu menakutkan 
buat Ibunda karena bahasa yang masih mirip-mirip bahasa Indonesia, dan letaknya yang tidak begitu 
jauh dengan Indonesia. Jika sampai Ibunda terlambat mendapatkan pesawat lanjutannya ke 
Indonesia, bisa saja beliau kami belikan dengan tiket pesawat yang baru karena harganya yang tidak 
begitu mahal. Apalagi banyak pilihan penerbangan dari Kualalumpur ke Indonesia, mungkin ini juga 
yang menyebabkan harga tiket Kualalumpur ke Indonesia tidak begitu mahal. Selain itu, kami juga 
berpikir, jika Ibunda terlalu khawatir dengan transitnya nanti di Kualalumpur, maka kita berinisitif 
untuk menugaskan saudara laki-laki saya untuk berangkat ke Kualalumpur dengan sebuah misi yang 
kami sebut, “Operasi Penjemputan”.
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Oleh: Sesilia Wanget
 
 Ke luar negeri? Eropa? Semua orang di Indonesia kalau ditanya, pasti ingin ke luar negeri, 
apalagi ke Eropa. Tidak ada yang akan berkata tidak mau. 

 Keinginan ke luar negeri bagi saya sudah tertanam sejak kecil. Waktu masih duduk di bangku 
sekolah dasar, membaca buku pelajaran tentang suasana di luar negeri, juga buku cerita anak-anak 
karya H.C. Andersen di tahun 70-an yang selalu mengambil background suasana di luar negeri serta 
buku cerita Lima Sekawan karya Enid Bliton di tahun 80-an, merupakan inspirasiku untuk pergi ke 
luar negeri.

Ingin merasakan bagaimana suasana di tempat bersalju, makan makanan dan minum minuman yang 
aneh-aneh namanya, hihihi ..
Hal utama dan pertama yang saya lakukan untuk memenuhi keinginan saya adalah 'BERDOA'. 

 Dalam berdoa, kita dapat menyebutkan hal yang menjadi keinginan kita. Dengan keinginan 
akan muncul niat, selanjutnya niat akan menimbulkan usaha, dan setiap usaha pasti ada hasilnya.  
Kita semua tahu, Tuhan tidak akan menutup mata terhadap doa kita yang disertai dengan usaha.

 Ketika lulus dari sekolah SMA Negeri 1 Manado tahun 1991, beberapa teman ikut tes untuk 
melanjutkan studi ke luar negeri.  Dalam benakku, saya harus sedikit bersabar karena hal itu 
rasanya tidak mungkin.  Kedua orang tua adalah PNS di Universitas Sam Ratulangi Manado dan harus 
membiayai kami anak-anak (saya, beserta kakak dan adik saya).  Kakakku saat itu sedang kuliah di 
fakultas kedokteran yang pastinya membutuhkan biaya cukup besar.  Saat itu informasi beasiswa ke 
luar negeri bagi lulusan SMA juga masih amat sangat minim, sementara itu, biaya studi di luar negeri 
sangat mahal.  Saya kemudian memutuskan untuk kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Sam 
Ratulangi Manado.  Sejak semester satu, nilai-nilai dari mata kuliah yang diperoleh memungkinkan 
saya untuk mendapatkan beasiswa dan IPK saya terus naik sampai lulus program sarjana dengan 
hasil yang sangat memuaskan, IPK terakhir 3,52. Sewaktu kuliah, saya tidak semata hanya kuliah , 
namun saya ikut kegiatan ekstrakurikuler paduan suara mahasiswa (PSM UNSRAT). Dimasa kuliah, 
setiap tahun ada kegiatan ke luar daerah untuk ikut lomba Padua Suara Tingkat Nasional –oleh orang 
tua, saya diijinkan dengan syarat sederhana, yaitu kegiatan tersebut tidak mengganggu waktu studi 
dan saya harus bisa selesai studi tepat waktu– dan lewat ekskul kita bisa punya banyak teman dari 
berbagai fakultas. Pokoknya asyik deh kalau ikut ekskul. Lulus sarjana dengan hasil memuaskan 
membuat saya direkomendasikan untuk mendaftarkan diri sebagai tenaga pengajar (dosen).Setelah 
lulus sarjana pada tahun 1996, pada tahun 1997 saya diterima sebagai CPNS di Universitas Sam 
Ratulangi Manado. Setahun kemudian, tahun 1998 saya memutuskan untuk lanjut studi ke program 
magister, namun belum ke luar negeri, tapi ke luar daerah, yaitu ke Universitas Padjadjaran 
Bandung, Jawa Barat. Tahun 2002, gelar magister pertanian bisa saya raih dengan hasil sangat 
memuaskan, dan hal ini memungkinkan untuk lanjut studi ke program doktor. 

 Selesai studi program magister, sebagai tenaga pengajar yang ditugaskan oleh institusi 
(meskipun untuk tempat belajar kita sendiri yang memilih), saya diwajibkan untuk kembali ke 
daerah untuk mengabdi (mengajar dan meneliti). 

 Setiap kali mencoba daftar untuk short course ke Belanda, saya selalu terkendala dengan 
lambatnya proses surat dan dokumen baik dari kantor instasi pendidikan maupun kedutaan besari 
Belanda di Jakarta.
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Cerita sukses pelajar sampai ke negeri Spanyol



 Tahun 2010, setelah berembuk dengan keluarga, terutama suami, saya memutuskan untuk 
lanjut studi program doktor (S3).  Ke mana? Ke luar negeri? Hehehe…belum bisa ke luar negeri, saya 
mendaftar ke Unpad lagi. Tekad sayapun, saya akan melanjutkan studi S3 jika lulus tes masuk 
sekaligus mendapatkan beasiswa, karena ada juga mahasiswa yang studi S3 tanpa beasiswa.

 Nah, di sinilah kesempatan untuk ke luar negeri saya temukan. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan melalui Dirjen Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program peningkatan kualitas 
lulusan program doktor di setiap universitas yang menyelenggarakan program pascasarjana, yaitu 
program Sandwich-Like.  Program ini sebelumnya bernama program Sandwich yang saya 
terjemahkan sebagai program gabungan kegiatan studi (penelitian), yaitu sebagian dilaksanakan di 
Indonesia, sebagian lagi di luar negeri. Sekarang namanya menjadi program Sandwich-Like karena 
pada dasarnya tujuan akhirnya adalah publikasi ilmiah di jurnal internasional yang materinya 
merupakan bagian dari naskah disertasi.

 Untuk bisa lolos seleksi untuk mengikuti program ini tidaklah sulit karena: (1) kuota yang 
tersedia cukup banyak (tahun 2013 kuotanya mencapai 500 mahasiswa, yang mendaftar tidak lebih 
dari 300 mahasiswa, dan yang dinyatakan lolos seleksi 148 mahasiswa). (2) Sudah lulus Seminar 
Usulan Penelitian, (3). Diizinkan oleh tim promotor dan rektor universitas asal (melalui surat 
rekomendasi), (4). Bisa berbahasa Inggris dengan baik (TOEFL 550, atau IELTS 5,5). Modal saya dalam 
berbahasa Inggris cuma  dari pelajaran bahasa Inggris sejak SMP sampai kuliah ditambah sering 
nonton film bebahasa Inggris di televisi yang dilengkapi subtitle. Hasilnya lumayan, waktu mengikuti 
tes IELTS untuk memenuhi persyaratan program Sandwich-Like, saya mendapat nilai 5,5.  Pas-pasan 
banget. (5) Lulus wawancara oleh tim program Sandwich-Like (dalam bahasa Inggris) (6) Yang 
terakhir tetapi yang terpenting, adalah harus ada Letter of Acceptance (LoA) dari universitas yang 
akan menerima kita di luar negeri.  Untuk mendapatkan LoA, tipsnya, carilah teman yang 
berdomisili atau setidaknya pernah studi di luar negeri.  Atau bisa juga searching di internet ke 
universitas di luar negeri dan mencari orang yang sekelompok bidang ilmu untuk kemudahan 
mendapatkan LoA.  Bisa juga konsultasi dengan pihak pascasarjana di universitas tempat studi 
untuk mendapatkan informasi tentang universitas luar negeri dimana yang sudah memiliki 
kerjasama (MoU).  Koneksi ini juga memudahkan dalam mendapatkan LoA.

 Tidak hanya orang kaya yang bisa ke luar negeri, dan tidak harus pintar sekali untuk bisa ke 
luar negeri. Bener nggak ???

 Dan akhirnya doa saya dijawab Tuhan, saya bisa mewujudkan keinginan dan cita-cita ke luar 
negeri, ke eropa…. Terima kasih Tuhan Yesus.

 Dan kalau saya bisa sampai di Spanyol, orang di dunia ini yang paling pas dan wajar untuk 
menerima penghargaan tertinggi saya adalah kedua orang tua saya (Drs. Adolf Wilhelmus Wanget 
dan Meity Juliana Undap), yang telah mendidik saya menjadi orang yang sabar dan tekun sehingga 
cita-cita ke luar negeri (yang juga adalah cita-cita orangtua) menjadi kenyataan.

 Mudah-mudahan, pengalaman ini bisa memotivasi siapa saja yang punya cita-cita ke luar 
negeri.  Tidak hanya orang kaya yang bisa ke luar negeri, orang yang bermodal cita-cita pun bisa!
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 Embajada de Indonesia 
Calle Agastia 65, 28043 Madrid, Reino de España, 
Teléfono: +34914130294, Fax: +34914138994

Duta Besar: 
Adiyatwidi Adiwoso Asmady

Fungsi Politik:
Rahmadi Utomo    (Minister Counsellor)
 
Fungsi Ekonomi
Erie Noer Bawono    (Counsellor)
Muhammad Abdul Ghaffar Chalid Lasiny    (Sekretaris II)
 
Fungsi Penerangan, Sosial & Budaya:
Theodorus Satrio Nugroho    (Counsellor / Head of Chancery)
Nona Siska Noviyanti    Sekretaris III
 
Fungsi Konsuler & Protokol:
Yomi Ayu Lestari    (Sekretaris I)
 
Atase Perdagangan:
Daniel  Anderspindene Mewengkang
 
Atase Pertahanan:
Agus Adriyanto    (Kol. Laut)
 
Fungsi Komunikasi:
Chandra Djaya Irianto    (Sekretaris I)
 
Fungsi Administrasi:
Gina Yunita    (Bendahara)
 
Konsul Kehormatan Republik Indonesia:
Sr. D. James Bradwell    (The Honorary Consulate General of the Republic of Indonesia in Barcelona)
Sr. D. Victoriano Rodríguez Alemán    (The Honorary Consulate General of the Republic of Indonesia 
in Las Palmas de Gran Canaria)
 
ITPC – Indonesian Trade Promotion Center:
Nina Damajanti    Ketua ITPC Barcelona

website: http://www.embajadadeindonesia.es
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KBRI MADRID



ppi spanyol

Siapa kami?

Kami adalah sekumpulan pelajar dan diaspora Indonesia di Spanyol yang merasa harus saling 
mengenal dan membantu satu sama lain layaknya saudara karena sama-sama jauh dari tanah air 
Indonesia. Oleh karena itu, kami berupaya untuk dapat menjalin sebuah komunikasi antar anggota 
agar kami tidak merasa sendirian di perantauan.

Selain itu, kami juga berharap bahwa keberadaan kami di luar negeri tidak membuat kami hilang 
rasa nasionalisme terhadap Indonesia dan absen berkontribusi kepada bangsa. Oleh karena itu, kami 
juga mengagendakan beberapa program yang mendukung dua hal tersebut diatas.

Kami juga sadar bahwa hidup diluar negeri, jauh dari orang tua, kerabat, dan sahabat karib 
membuat hidup lebih sulit dari biasanya. Oleh karenanya, keberadaan komunitas ini diharapkan 
dapat menggantikan sementara keberadaan mereka disini.

Kami adalah keluarga besar pelajar dan diaspora Indonesia di Spanyol.

 

Saludos,

Struktur Kepengurusan PPI Spanyol 2013 - 2014

Presiden  : Idham Badruzaman 
Wakil Ketua : Ekra Sanggala
Sekretaris : Malindra Rachim Syah
Humas  : Monica Citra Resmi
Website: http://www.ppispanyol.com

Presiden PPI Wilayah Catalunya: Ken Daniswara
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Oleh: Idham Badruzaman

 Sebelum anda melakukan perjalanan panjang kira-kira 12.185 km dari Jakarta ke Spanyol, 
ada baiknya anda menghubungi PPI Spanyol terlebih dahulu. Siapa tahu ada anggota PPI yang tinggal 
dikota yang akan anda tuju. Tentu menjadi lebih menyenangkan bagi anda.

 Setibanya anda di bandara manapun di Spanyol, jangan panik dan khawatir tentang 
transportasi. Karena Spanyol adalah salah satu negara dengan sistem transportasi publik terbaik di 
dunia.

 Dari bandara manapun pesawat anda mendarat, anda akan menemukan Metro atau kereta 
bawah tanah yang mengelilingi kota tersebut. Bagi teman-teman pembaca yang sudah pernah 
mengunjungi negara-negara Eropa lainnya atau negara seperti Amerika Serkat, Singapura, dan 
China tentu sudah tidak asing lagi dengan kereta bawah tanah ini. Selain Metro tersedia juga 
angkutan umum yang lain yaitu Shuttle Bus (bandara ke pusat kota atau sebaliknya) dan bus umum 
(dalam kota dan antar kota).

 Dengan menggunakan Metro atau bus umum dalam kota, anda dapat melanjutkan perjalanan 
anda kepusat kota atau ke stasiun-stasiun lain yang juga menyediakan transportasi umum antar kota 
untuk melanjutkan petualangan anda.

Kartu Sim HP

 Paling penting setelah anda tiba di Spanyol, adalah menghubungi keluarga bahwa anda telah 
selamat sampai tujuan. Banyak pertanyaan yang muncul kepada kami bagaimana membeli kartu sim 
hp di Spanyol dan bagaimana caranya?

 Sekedar tips, sebaiknya anda membeli kartu sim baru di Indonesia untuk sekedar memberi 
kabar kepada keluarga. Mengapa baru? karena jika anda menggunakan kartu yang anda pakai, anda 
boleh jadi langsung kehabisan pulsa begitu sampai di Spanyol karena terkena roaming dengan sms 
yang masuk ke hp anda. Kecuali jika anda tidak berkeberatan untuk mengisinya dengan jumlah yang 
banyak sebelum berangkat.

Syarat membeli kartu sim card HP: Paspor dan alamat tinggal/hotel di Spanyol

Rekomendasi kartu sim card hp: Yoigo dengan servis internet 8 EUR/Bln kuota 500mb.

Lapor Diri 

 Tidak harus serta merta melapor, tetapi anda wajib melapor ke kepolisian setempat sebagai 
salah satu persyaratan anda mendapatkan kartu tinggal sementara atau disebut NIE (Numero 
Identidad/Identificón de Extranjeros)

Persyaratan yang dibutuhkan untuk melapor diri adalah:

    Paspor 
    Surat kontrak tempat tinggal
    Foto 3×4 satu lembar
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kedatangan di spanyol



Kartu NIE

 Kartu NIE bisa diurus di kantor imigrasi setempat maksimal 1 bulan setelah kedatangan. Kartu 
ini sangat penting sebagai pengganti paspor atau tanda pengenal ketika kita melakukan perjalanan 
di dalam Spanyol. Kartu ini juga wajib dibawa bersama dengan paspor ketika melakukan perjalanan 
keluar Spanyol. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan kartu NIE:

     Formulir aplikasi
     Fotokopi dari formulir aplikasi yang telah diisi
     Fokopi Paspor bagian muka dan visa serta dibawa yang aslinya
     Surat keterangan lapor diri dari kepolisian setempat
     Pas foto 3×4 tiga lembar
     Surat kontrak tempat tinggal

  

 137 | BLN Seri 2



Oleh: Sesilia Wanget 

 1. Universidad de Salamanca
 Universidad de Salamanca terletak di kota Salamanca, provinsi Salamanca, Spanyol. 
Universidad de Salamanca atau University of Salamanca merupakan universitas tertua kedua di 
Eropa, sedangkan universitas tertua di Eropa berada di Jerman. Di Spanyol, Salamanca dikenal 
sebagai Kota Pelajar. Julukan Kota Pelajar ini didukung oleh banyaknya universitas swasta yang ada 
di provinsi Salamanca. Mengenai fakultas dan jurusan yang ada di Universidad de Salamanca, bisa 
mengunjungi website resmi universitas ( ). http://usal.es
Selain Universidad de Salamanca, ada juga Universitas Katolik Pontificia yang letaknya berdekatan. 

 2. Biaya Hidup
 Biaya hidup di Spanyol berbeda-beda tergantung provinsi di mana kita tinggal. Sebagai Kota 
Pelajar, biaya hidup di Salamanca juga sangat sesuai dengan kantong para pelajar. Biaya tempat 
tinggal di residensia universitas bisa diperoleh dengan harga 500 Euro per bulan, sudah termasuk 
makan tiga kali sehari, kamar dibersihkan oleh petugas setiap hari, dan seprai diganti seminggu 
sekali. Letak residencia ini cukup dekat dengan kampus, yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki 
selama 5 – 15 menit tergantung letak fakultas. Terminal autobus juga terletak di dekat universitas, 
sehingga kondisi ini dapat menghemat biaya transportasi setiap hari untuk ke kampus. Selain itu, 
semakin kita mengenal jalanan-jalanan di setiap sudut kota, kita bisa menemukan ikon yang 
menarik di tempat-tempat tertentu, baik itu berupa souvenir, maupun makanan yang lebih murah 
harganya. Jarak dari residensia ke ayuntamiento (kantor walikota, biasanya merupakan pusat kota 
–red) juga bisa di jangkau dengan 5-15 menit berjalan kaki. 

 Semua sudut kota Salamanca bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Namun apakah tidak ada 
transportasi publik di Salamanca? Seperti disebutkan di atas, di Salamanca ada terminal autobus, 
yang berarti tentu ada transportasi publik. Bus tersedia untuk tujuan bepergian antar kota dalam 
provinsi (menuju Santa Marta, Buenos Aires, dll.) maupun antar kota antar provinsi (jurusan Madrid, 
Barcelona, Valladolid, Valencia, Segovia, Zamora, dll.), tetapi tidak menutup kemungkinan juga 
bagi orang yang enggan berjalan kaki atau ingin menghabiskan koin Euro untuk ke pusat kota dengan 
naik bus kota, karena tarif bus kota di Salamanca berkisar 1,05–2 Euro.
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universitas di spanyol dan biaya hidup pelajar



1. Bali Restaurante Meloneras
100 Maspalomas, Las Palmas, Spain
C.C. Oasis Boulevard Local C240
1ª Planta (Above BBVA)
In front of the Grand Casino and Hotel Costa Meloneras
35100 Costa Meloneras – Maspaloma

Telf. 928 143 375 (reserva)
Abierto: 13.00 – 16.00 y 18.00 – 24.00 (diario)

2. Restaurante-Cafeteria "Casa Ari”
35007 Palmas de Gran Canaria (las), Las Palmas, Spain
Telf. 644 757 220
Abierto: 09.00 – 24.00 (Lunes-Viernes) y 12.00 – 24.00 (Sabado-Domingo)

3. Betawi
08002 Barcelona, Spain
Telf. 934 12 62 64 (Sunday: Closed)

4. Restaurante Indonesia Albir
03581 Albir, Alicante, Alicante, Spain

5. Djawa Marbella
29670 Marbella, Málaga, Spain
Telf. 952783055
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Restoran indonesia



Gambar 1. Tari saman yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia yang tertarik belajar budaya 
Indonesia. Pelatih tari ini adalah Anggarani Fatmawati, penerima beasiswa Erasmus Mundus di 
Valencia.
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DOKUMENTASI KEGIATAN

Gambar 2. PPI on air, Radio Vox UJI Castellon mewawancarai beberapa anggota PPI tentang 
acara budaya ke Indonesiaan di Castellon.

Gambar 3. Sesaat setelah pembentukan pengurus baru PPI Spanyol periode 2013-2014
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ceko



Bagian ini menjelaskan mengenai kondisi geografis negara Ceko, iklim, mata uang, bahasa, etika 
dan budaya secara singkat.
1. Fakta Singkat Republik Ceko

Nama Negara   : Republik Ceko
Ibu Kota    : Praha/Prague
Kepala Negara (Presiden) : Miloš Zeman
Perdana Menteri   : Jiří Rusnok
Bahasa Resmi   : Czech
Jumlah Penduduk   : 10.505.445 jiwa (2012)
Mata Uang    : Koruna Cesky (Kc) / Czech Crown (CZK)
Lagu Kebangsaan   : Kde domov můj? 
Zona waktu    : GMT+1 (CET (UTC+1))
Waktu musim panas   : GMT+2 (CEST (UTC+2))
Nama domain internet  : .cz
Kode Telefon   : +420

2. Sejarah

Republik Ceko atau Czech Republic (tʃɛk/chek; Czech: Česká republika, dibaca [ tʃɛska  
rɛpu blɪka], adalah negara yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini berbatasan dengan Polandia 

di sebelah utara, Jerman disebelah barat, Austria disebelah selatan dan Slovakia di sebelah Timur 
dengan Ibukotanya Praha/Prague. Negara ini menganut sistem demokrasi parlementer multi partai 
dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. 
Republik Ceko merupakan anggota dari Uni Eropa (European Union), NATO, the OECD, the OSCE, 
Council of Europe dan Visegrád Group

Ceko sebelumnya dikenal sebagai Bohemia, yang didirikan pada abad ke 9 dibawah pengaruh Great 
Moravian Empire yang mencapai puncak kejayaannya dibawah raja Svatopluk I. Setelah kerajaan 
tersebut runtuh pada 907 M, pusat kekuasaan dipindahkan dari Moravia ke Bohemia oleh Přemyslids. 
Dibawah kepemimpinan raja Přemyslids dan penerusnya kerajaan Bohemia mencapai puncak 
kekuasaan pada abad ke 13 dan 14. Namun, kehidupan kerajaan ini terganggu oleh perang Hussite, 
selama waktu tersebut kerajaan mendapat embargo ekonomi dan perang salib di daratan Eropa. 
Setelah pertempuran Mohács pada tahun 1526, Bohemia perlahan dibawah kekuasaan kerajaan 
Austro-Hungarian.

Republik Cekoslovakia didirikan tahun 1918 setelah runtuhnya kerajaan Austro-Hungarian-
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PENGENALAN REPUBLIK CEKO
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setelah Perang Dunia I. Sejarah mencatat, perjalanan panjang bagi Cekoslovakia dari sejak tahun 
dimana negara ini mendapat pengaruh komunis pada masa perang dingin. Setelah pecahnya Perang 
Dunia I,Cekoslovakia merupakan negara tempat memproduksi senjata dan merupakan gudang 
senjata. Pada Perang Dunia ke-2 Cekoslovakia jatuh ditangan Jerman. Jerman menjadikan negara 
ini bersama dengan Polandia sebagai negara boneka untuk menyimpan persenjataannya dalam 
usahanya mengalahkan Rusia. Setelah Perang Dunia II selesai, Cekoslovakia menjadi negara bebas 
yang mendapat pengaruh dari Rusia dalam pemerintahannya. Namun, setelah Perang dingin usai 
Cekoslovakia merubah pemerintahannya menjadi sebuah pemerintahan yang berbentuk Republik. 
Pada 1989, Cekoslowakia mendapatkan kebebasan melalui Revolusi Velvet (Beludru). Pada 1 Januari 
1993 negara ini secara damai pecah menjadi dua, menciptakan Republik Ceko dan Republik Slovakia 
yang merdeka.

1. Pembagian Wilayah
Republik Ceko dibagi menjadi 20 wilayah atau Kraj berdasarkan urutan jumlah penduduk terbesar 
(Tabel 1), sedangkan berdasarkan pemerintahan wilayah daerah dibagi menjadi 14 wilayah (Tabel 
2.)

Tabel 1. Pembagian wilayah berdasarkan urutan jumlah penduduk terbesar

No. Wilayah Kota Jumlah 

Penduduk 

(Data 2013 1 

1. The City of Prague Prague (Praha) 1.246.780 

2. South Moravian Brno 378.327 

3. Moravian Region Ostrava 297.421 

4. Plzen Region Plzen 167.472 

5. Liberec Region Liberec 102.113 

6. Olomouc Region Olomouc 99.471 

7. Usti Region Usti nad Labem 93.747 

8. Hradec Kralove Region Hradec Kralove 93.035 

9 South Bohemian Region Czech Budejovice 93.883 

10. Pardubice Region Pardubice 89.467 

11. Moravian Region Havířov 82.679 

12. Zlin Region Zlin 76.010 

13. Central Region Kladno 70.178 

14. Usti Region Bridge 67.058 

15. Moravian Region Karvina 59.627 

16. Moravian Region Opava 58.643 

17. Moravian Region Frydek-Mistek 58.737 

18. Karlovy vary Region Karlovy Vary 53.737 

19. Highlands Region Jihlava 50.760 

20. Usti Region Decin 50.620 
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Tabel 2. Pembagian wilayah berdasarkan wilayah pemerintahan daerah

4. Musim
Seperti Negara Eropa pada umumnya Republik Ceko juga memiliki 4 musim.

5. Mata Uang
Mata uang yang digunakan di Republik Ceko adalah koruna česká (Kč) atau Czech Crowns (CZK). 
Pecahan mata uang terdiri dari mata uang koin 1,2,5,10,20, dan 50 Kč serta pecahan mata uang 
kertas 100, 200, 500, 1000, 2000 dan 5000 Kč.

No. Wilayah Ibu Kota Populasi (Sensus 

1. Prague, the Capital City (Hlavní město Praha) 1.241.664 

2. Central Region  Prague (Praha) 1.279.345 

3. South Bohemian Region (Jihočeský České 636.138 

4. Pilsen Region (Plzeňský kraj) Plzeň 571.709 

5. Karlovy Vary Region  (Karlovarský Karlovy Vary 303.165 

6 Ústí Region (Ústecký kraj) Ústí nad Labem 828.026 

7. Liberec Region (Liberecký kraj) Liberec 438.600 

8. Hradec Králové Region Hradec Králové 553.856 

9. Pardubice Pardubice 516.441 

10. Olomouc Region(Olomoucký kraj) Olomouc 638.638 

11. Moravian-Silesian Ostrava 1.230.613 

12. South Moravian Brno 1.166.313 

13, Zlín Region (Zlínský kraj) Zlín 589.030 

14. Highlands Region (Kraj Vysočina) Jihlava 511.937 
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6. Bahasa dan Etika
Seperti kita ketahui bahasa resmi yang di gunakan oleh Negara Ceko adalah Bahasa Ceska (bahasa 
Inggris: Czech pengucapan bahasa Inggris: [ tʃɛk]; čeština Czech pronunciation: [ tʃɛʃcɪna]) adalah 
bagian dari bahasa Slavia Barat dengan sekitar 14 sampai 15 juta penutur asli yang tersebar di Ceko, 
Slovakia, Austria, Hongaria, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Haiti; bahasa ini merupakan 
bahasa yang mayoritas digunakan di Republik Ceko dan merupakan bahasa lisan orang Republik Ceko 
di seluruh dunia. 

Bahasa ini dikenal sebagai Bohemian di Inggris hingga akhir abad ke-19. Bahasa Ceska serupa dengan 
bahasa Slovakia dan juga bahasa Polski maupun bahasa Sorbia karena bahasa-bahasa itu berasal dari 
suatu rumpun cabang yang sama. Bahasa Ceska ini yang tergolong rumit, dan apalagi pada umumnya 
masyarakat Ceko sangat kuat mempertahankan bahasanya ini, terkadang kita akan menemukan 
beberapa masalah misalnya dalam masalah bahasa, dimana pelayananan dalam bahasa Ceko. 
Beberapa petugas hanya dapat melayani dalam bahasa Ceko. Etika dalam berperilaku hampir sama 
dengan negara uni eropa lainnya sekuler-kapitalis dan mereka sangat disiplin dalam aturan dan 
waktu.
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“Kenapa harus Ceko? Memang di Ceko ada universitas ternama ya? Kenapa tidak kuliah/studi di 
Jerman, Perancis, atau negara eropa lainnya? Memang ada universitas apa sih di Ceko?”Mungkin 
pertanyaan-pertanyaan ini kerap kami rasakan sebagai pelajar yang memilih kuliah di Negara yang 
menyimpan 1001 pesona dengan Praha yang sangat masyur, Ya kami akan menjelaskan bahwa 
seperti di negara Eropa lainnya pendidikan di Republik Ceko telah memiliki sejarah yang panjang. 
Sejak dimulai berdirinya Charles University (Charles University - Karlova Univerzita (KU) pada 
tahun 1348 kemudian Universitas Teknik Ceko (Czech Technical University-Ceske Vysoke Uceni 
Technicke (CVUT)) tahun 1717 kemudian disusul oleh pecahan dari masing-masing kedua universitas 
ini baik universitas ekonomi (University of Economics of Prage -Vysoka Skola Ekonomie (VSE) dari 
Charles University maupun Czech University of Agriculture-Ceska Zemedelska Univerzita-CZU dari 
CVUT) masing-masing pada tahun 1916-1918 an, disusul kemudian oleh universitas-universitas 
lainnya seperti  Masaryk University di Brno. Maka tidak heran jika ilmuwan dari Republik Ceko telah 
dikenal di dunia internasional dalam beragam bidang terutama dalam bidang ilmu sains maupun 
teknik.

Seiringan dengan bergulirnya waktu, pendidikan tinggi di Republik Ceko, telah didukung dengan 
sistem pendidikan menengah yang relatif memadai. Kebijakan pendidikan maupun pembiayaan 
pendidikan sepenuhnya merupakan kewajiban dari pemerintah. Walaupun telah mengalami 
beragam rezim (Rezim Sosialis yaitu ketika menjadi negara Czechslovakia maupun Rezim 
Demokratis sejak tahun 1992), masyarakat Ceko sangat memperhatikan pendidikan. Oleh karena itu 
pemerintah Republlik Ceko memberikan  pendidikan gratis dari mulai pendidikan dasar (Sekolah 
Dasar  - Sekolah Menengah Pertama), pendidikan menengah (Sekolah menengah lanjutan baik  
Realni Skola atau  Gymnazium) hingga ke pendidikan tinggi baik untuk program S1 hingga S3. Pada 
pendidikan tinggi, baik untuk S1-S3 melalui Kementrian Pendidikan Republik Ceko. Selain hal 
tersebut pemerintah Republik Ceko juga memberikan beasiswa kepada negara-negara tertentu 
yang merupakan sasaran dari target beasiswa Republik Ceko dengan beragam jenis mekanisme 
beasiswa yang ditawarkan.

Wajib Pendidikan Dasar atau disebut sebagai Compulsory Education harus diikuti oleh setiap warga 
negara Republik Ceko hingga 9 tahun, yaitu dimulai dari zakladni skola hingga  gymnazium. Hal ini 
sama seperti sistem yang ada di negara Eropa Tengah lainnya yaitu Austria maupun Jerman. Sifat 
dari sistem pendidikan ini adalah  life-long learning, artinya bahwa pemerintah hanya memberikan 
pembiayaan untuk pendidikan yang bersifat kualifikasi tertentu, jika siswa ingin mempelajari hal 
yang bersifat keahlian, siswa diwajibkan untuk membiayai sendiri pendidikan keahlian tersebut. 
Dengan sistem ini, diantara negara-negara Eropa lainnya, Republik Ceko memiliki Indeks 
Pembangunan Manusia yang termasuk paling tinggi (Human Development Index tahun 2007: 90,03). 
Olah karena itu, masyarakat Ceko di kawasan Eropa dikenal sebagai orang yang “berpendidikan”.

Berdasarkan hal ini tampaknya ada suatu hal yang positif jika siswa dari Indonesia tertarik untuk 
menuntut ilmu di negeri ini, karena berdasarkan sejarah hubungan pendidikan Indonesia-Republik 
Ceko telah ada sejak tahun 1950-an dan telah memberikan beasiswa kepada putera bangsa 
Indonesia untuk menuntut ilmu di beragam bidang baik teknik, kedokteran, ekonomi, maupun 
bidang ilmu lainnya. Hubungan ini kemudian menjadi agak sedikit terhambat karena sistem politik 
antara kedua negara seolah-olah menjadi kurang “hangat” sejak perang dingin dan pemerintah 
orde baru yang tampaknya “anti sosialis”. Tapi dari sisi sains dan teknologi negara ini telah memiliki 
reputasi yang tinggi dan tampaknya kurang di-”cermati” oleh masyarakat Indonesia untuk studi di 
Republik Ceko.

Mengapa memilih Republik Ceko?
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A. PPI Ceko
Seiring dengan dinamika  perkembangan pelajar Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, 
mahasiswa  Indonesia yang menuntut ilmu di Republik Ceko telah menyepakati  untuk  membentuk  
Perhimpunan  Pelajar  Indonesia-Ceko  (PPIC)  sebagai organisasi  yang  bertujuan  untuk  membina 
kekeluargaan, mengembangkan masyarakat ilmiah yang kritis dan wadah bagi pengembangan 
masing-masing potensi dari masyarakat pelajar Indonesia di Republik Ceko. Pada awalnya 
Perhimpunan Pelajar Indonesia telah ada sejak tahun 1950-1970 dengan nama  PEPICEK 
(Perhimpunan Pelajar Indonesia Cekoslovakia). 

Pada dasarnya organisasi ini masih ada dan dikelola oleh para alumni pelajar Indonesia yang belajar 
di Republik Cekoslovakia dalam tahun-tahun tersebut. Pada periode tersebut Indonesia memiliki 
hubungan yang sangat erat dengan Republik Cekoslovakia. Jumlah mahasiswa Indonesia yang 
menuntut ilmu di Republik Cekoslovakia pada saat itu mencapai kurang lebih 300 orang, suatu 
jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri yang relatif besar pada periode tahun 50- 60 an.

Eratnya hubungan ini disebabkan pada saat itu Indonesia memiliki kebijakan politis yang cenderung 
untuk lebih dekat dengan negara-negara yang bersifat sosialis, seperti Cina, USSR, dan sekutunya, 
termasuk Republik Cekoslovakia. Selain kerjasama pendidikan, kerjasama militer juga dijalin 
dengan erat sehingga memungkinkan mahasiswa Indonesia memperoleh kesempatan beasiswa yang 
relatif lebih luas dibandingkan dengan negara-negara yang berhaluan barat, baik dalam bidang 
pendidikan umum dan militer.

Ketika Indonesia beralih ke Orde-Baru pada tahun 1965, kerjasama ini mulai membeku hingga tidak 
ada aktivitas kegiatan pendidikan dan budaya antara Indonesia dan Cekoslovakia. Hingga setelah 
Republik Cekoslovakia merubah haluan sistem politik dari sosialis ke sistem liberal dengan Velvet 
Revolution (1989) hingga berpisahnya dengan damai antara Ceko dan Slovakia pada tahun 1992, 
maka hubungan kedua negara mulai menghangat dengan mulai dibukanya jalur perdagangan dan 
peningkatan kerjasama bidang budaya.

Setelah Republik Ceko ikut bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004, maka peluang  
masyarakat Indonesia khususnya pelajar untuk belajar di Republik Ceko menjadi lebih terbuka. 
Terdapat beberapa mekanisme dan peluang yang memungkinkan untuk studi di Republik Ceko, baik 
yang bersifat bilateral maupun multilateral. Dengan standar pendidikan tinggi yang memiliki 
reputasi internasional dan merupakan salah satu bagian dari sejarah pendidikan tinggi tertua di 
Eropa, maka sudah selayaknya Republik Ceko menjadi salah satu tujuan belajar. Masyarakat 
Indonesia yang dapat memperoleh kesempatan untuk belajar di Republik  Ceko diharapkan dapat 
memberikan sumbangsih yang positif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 
negeri yang kita cintai.

Berbekal dengan tekad dan cita-cita luhur kami, maka pada tanggal 29 Januari 2010, berdirilah 
Perhimpunan Pelajar Indonesia Ceko atau disingkat dengan PPIC dengan harapan dapat  
mengembangkan masyarakat Indonesia yang ilmiah dan menjadi forum silaturahmi para pelajar 
agar semangat kekeluargan dan kebersamaan antar sesama pelajar Indonesia dapat terjalin dengan 
menjunjung tinggi norma-norma budaya Indonesia maupun budaya setempat. Walaupun kami 
bagaikan bayi yang baru lahir, dengan cita-cita luhur tersebut kami menginginkan bahwa PPIC -

ppi ceko dan KBRI Prague



dapat dikenal dan memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat ilmiah Indonesia di luar 
negeri, sejalan dengan cita-cita dari Perhimpunan Pelajar Indonesia diseluruh Dunia (PPID).

Alamat  : Kamycka 129; Suchdol, G324 Praha 6; 16521, Czech Republic, 
Telp   :+420-775 513 951
Website  : http://www.ppiceko.org
Email   : sekretariat@ppiceko.org

B. KBRI Prague

Duta Besar  : Emeria W.A Siregar
Alamat  : Nad Budankami II/7, 150 21, Prague 5 Smichov, 
Website  :  - http://www.indonesia.cz/ http://www.kemlu.go.id/prague
Phone  : +420257214388-90, 
Fax  : +420257212105
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Ada tiga hal yang paling berkesan ketika saya meneruskan pendidikan S2 di Fakultas Elektro, Czech 
Technical University in Prague. Ketika itu saya mengambil Artificial Intelligence sebagai major. Yang 
pertama adalah kualitas professor sebagai pengajar yang benar-benar ahli di bidangnya. Di setiap 
mata kuliah yang saya ambil, hampir setiap Professornya adalah ahli di bidang tersebut. Yang saya 
maksud ahli di sini adalah mereka melakukan riset yang mendalam di bidang tersebut terbukti 
dengan yang mereka hasilkan seperti jurnal, artikel, buku dan produk seperti software, robot dan 
sebagainya. 

Yang kedua adalah gaya belajar yang mandiri, membuka perspektif saya tentang paradigma 
menuntut ilmu yang sebenarnya. Kemandirian dalam menuntut ilmu adalah kemampuan 
memotivasi diri dalam belajar. Lebih lanjutnya, paradigma sepeti ini akan melahirkan civitas 
akademika yang produktif dalam belajar dan berkarya, hingga melahirkan mental para penemu ilmu 
pengetahuan. Yang ketiga adalah perpustakaan. Saya registrasi di tiga perpustakaan: Perpustakaan 
CVUT, perpustakaan nasional keduanya ada di satu bangunan perpustakaan baru di Prague 6 dan 
perpustakaan Charles University di bilangan Prague 1. Di perputakaan CVUT, kuota peminjaman 
adalah 15 buku dengan masa peminjaman sekitar satu sampai 1.5 bulan tergantung jenis buku. Di 
perpustakaan Charles University saya mendapat kuota lima buku untuk periode peminjaman yang 
sama, karena saya bukan mahasiswa universitas tersebut. Dan yang paling mengesankan adalah di 
perpustakaan nasional kuota yang saya dapat adalah 60 buku untuk satu bulan. Hal ini adalah 
cerminan sebuah peradaban pendidikan yang besar. Jangan dilihat dari GDP negaranya, tapi jelas 
mereka menghargai buku sebagai jendela ilmu.

Ketiga hal yang saya sebutkan menjadi memori tak terlupakan selama studi di Republik Ceko. Dan 
ada satu hal lagi yang saya terlupa: murah! Ya biaya hidup di Ceko relatif murah di banding negara 
Eropa lainnya. Tahun 2010, saya masih bisa beli roti fresh dengan harga 1 czk atau sekitar 500 rupiah. 
Sekarang harga roti fress seharga 3-5 czk (pengalaman penulis tahun 2012). Transportasi juga relatif 
murah dan bagus. Bahkan satu professor saya yang juga mantan Menteri transportasi Republik Ceko, 
mengatakan bahwa transportasi di Ceko adalah terbaik nomor 4 di seluruh Eropa. 

Thus, tentu saya mendukung kolega-kolega yang akan melanjutkan studi di Ceko. Dari pengalaman 
yang saya punya, Ceko adalah salah satu tempat terbaik di Eropa untuk melanjutkan studi. Semoga 
sedikit testimonial ini dapat memberi gambaran dan semangat. Jangan ragu untuk email saya di 
ridhorahmadi@uii.ac.id kalau sekiranya ada pertanyaan.

Salam,
Ing. Ridho Rahmadi., S.Kom., M.Sc 

Testimoni Alumni dan Pelajar
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 Peluang beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Republik Ceko telah berlangsung dari masa 
orde lama. Keadaan politik pada awal revolusi 1966 menyebabkan terputusnya jalinan 
pendidikan antar keduan Negara ini. Kemudian setelah orde baru mulai menata kembali. 
Pemerintah Republik Ceko melalui kementrian pendidikannya menawarkan beasiswa  dengan 
program dalam Bahasa Ceko. Peluang ini telah dicabut oleh pemerintah Republik Ceko pada 
tahun 2008. Akan tetapi telah dibuka kembali melalui Departemen Pendidikan, pemuda dan 
Olahraga (Ministry of Education Youth and Sport) dengan nama Beasiswa Pemerintah 
(Government Scholarship).



 Beasiswa Pemerintah Ceko ditujukan untuk negara berkembang dan akan di tempatkan di 
universitas negeri yang ada di wilayah Republik Ceko dengan masa persiapan bahasa Ceko selama 
satu tahun. Hanya saja masih terbatas pada program-program yang telah ditetapkan oleh 
pemerintahan Ceko (Program yang ditawarkan dapat berubah sewaktu-waktu, oleh karenanya 
untuk dapat melihat pilihan program yang ditawarkan, persyaratan beasiswa, info lebih detail 
bisa ke website: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-
developing-countries?lang=2 



 Peluang beasiswa juga dimungkinkan dengan adanya persetujuan antara internal universitas 
Ceko dan Indonesia. Perjanjian kerjasama antara Czech Technical University of Prague dan ITB 
adalah program yang telah berjalan semenjak tahun 2007 sampai sekarang masih terbuka bagi 
mahasiswa ITB. Perjanjian kerjasama antara Czech University of Life Science dengan Institut 
Pertanian Bogor sejak tahun 2011 dan Universitas Tadulako Sulawesi Tengah mulai berjalan sejak 
15 Oktober tahun 2012 program ini memungkinkan adanya pertukaran pelajar antar kedua 
universitas, sharing riset, maupun pertukaran pegawai dan pejabat universitas.



 Program dalam Bahasa inggris yang mungkinkan oleh jalur beasiswa seperti Eramus-eurasia 2 
jadwal dan persyaratan silahkan lihat  dan erasmus mundus dalam http://www.eurasia2.cz/
bentuk konsorsium universitas menawarkan program master ataupun doktoral silahkan lihat 
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm.



 Nilai beasiswa yang didapat mahasiswa dalam program yang ditawarkan oleh pemerintah maupun 
universitas lokal kurang lebih 10.000 Czech Crown (Kc) perbulan untuk program S1, S2 ataupun 
S3. Sebagai tambahan untuk mahasiswa S3 di kampus CVUT bidang ke teknikan mendapat gaji 
sebesar 14.000 (Kc) Nilai nominal ini adalah hanya  bantuan biaya hidup ditambah dengan 
asuransi kesehatan. Sedangkan periode beasiswa tergantung masa studi.

BEASISWA
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· Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah 
Pendidikan Dasar dan Menengah atau disebut pula sebagai stredni skoly, merupakan pendidikan 
menengah yang diadakan oleh pemerintah Republik Ceko agar siswa siap untuk menghadapi jenjang 
yang lebih tinggi yaitu masuk ke dalam dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih 
tinggi seperti universitas. Hal ini sama yang dimiliki oleh Indonesia dalam mempersiapkan siswa 
didik untuk masuk ke jenjang keahlian seperti sekolah kejuruan atau sekolah menengah umum yang 
bersifat peminatan siswa didik untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

Secara sistematis organisasi sistem pendidikan Republik Ceko berdasarkan sumber Eurydice 
berdasarkan pada standar sistem yang disesuaikan oleh UNESCO yang disebut dengan The 
International Standard Classification of Education (ISCED) (Gambar 1). Jika dilihat grafik pada 
gambar tersebut terlihat bahwa sistem pendidikan dasar dimulai usia 6 tahun (Zakladni Skola) 
ditambah 5 tahun masa pendidikan sekolah dasar hingga usia 11 tahun (karena di Republik Ceko 
sistem pendidikan hanya berdasarkan umur tidak berdasarkan pada masa didik anak artinya bahwa 
si anak harus masuk ke tingkatan tertentu berdasarkan usia anak sekolah, berbeda dengan sistem di 
Indonesia yang mencoba untuk “mencuri” start waktu anak mulai belajar usia 5 tahun untuk masuk 
SD. Kemudian sampai usia anak 11 tahun maka masuk ke tingkat menengah rendah Gymnazium  
(Druhy stupen) atau seperti di Indonesia disebut dengan SMP dan selanjutnya dilanjutkan ke sistem 
pendidikan lanjutan Gymanizum untuk persiapan ke universitas. Jika dibandingkan dengan sistem 
yang ada di Indonesia maka dapat disajikan pada Tabel 4.

Pendidikan menengah (střední školy) dilaksanakan untuk anak dengan rentang usia 15-19 tahun. 

Pendidikan menengah di Ceko terbagi dalam tiga track berbeda yaitu:

· Upper secondary general dalam bentuk gymnázium (ISCED 3); pendidikan di gymnázium 
adalah pendidikan umum yang mempersiapkan anak didik untuk melanjutkan pendidikannya ke 
jenjang pendidikan tinggi (vysoke škola). Di gymnázium, bidang-bidang peminatan telah 
ditentukan, anak didik telah diarahkan ke disiplin dan bidang keilmuan yang diminati dan akan 
dijalaninya di perguruan tinggi. Bidang-bidang peminatan itu antara lain naturalscience, 
engineering, economics, social science, anthropology, law dan lain-lain. 

· Upper secondary vocational dalam bentuk strední odborní učiliští - SOU (ISCED 3);  
pendidikan di SOU adalah pendidikan vokasional dengan bidang-bidang peminatan yang telah 
ditentukan khusus seperti, designer, hairdresser, farmer, gardener, photographer, nurse, dan lain-
lain. Pendidikan di SOU bertujuan membentuk dan memberi bekal ketrampilan tertentu (hard skill) 
bagi anak didik agar siap untuk bekerja setelah menyelesaikan studinya. Selain itu lulusan SOU 
dapat melanjutkan pendidikannya ke post-secondary non-tertiary (nástavbové studium) atau studi 
ekstensi yang merupakan jenjang pendidikan profesional atas bidang yang telah di pelajari di SOU. 

Sistem Pembelajaran di Negara Republik Ceko
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Gambar 1.  The International Standard Classification of Education (ISCED)

· Upper secondary technical dalam bentuk střední odborná škola – SOŠ (ISCED 3). Pada 
dasarnya SOŠ mempunyai prinsip dan tujuan pendidikan yang sama dengan SOU. Perbedaannya, 
pada SOU  kemampuanhard skill memiliki porsi lebih besar dalam kandungan kurikulum. Sebaliknya 
pada SOŠ, aspek ketrampilan proporsional dengan aspek teoritikal di dalam kurikulumnya. 
Perbedaan lainnya, lulusan SOŠ dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi vysoke 
školy seperti halnya lulusan gymnásium. Beberapa bidang ketrampilan di SOŠ antara lain: public 
administration, library management, information system, economic and bussiness, civil 
engineering, electrical and electronics, information technology, dan lain-lain. 

Jika dilihat dari tabel perbandingan, tampaknya bahwa jenjang usia didik antara Republik Ceko dan 
Republik Indonesia sama. Keunggulan dari sistem di Republik Ceko, karena bersifat life-long 
learning masa pendidikan = masa perkembangan usia anak, sehingga anak dapat menikmati 
pendidikan sesuai dengan usia anak.
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Tabel 3.Perbandingan Sistem Pendidikan Formal Menengah di Republik Ceko dengan Indonesia

Sumber:Kementrian Pendidikan Ceko, dan beragam sumber

· Pendidikan Tinggi (S1-S2-S3)
Pendidikan Tinggi di Republik Ceko memiliki rentang waktu yang panjang sejak Raja Charles IV 
mendirikan Charles University sebagai lembaga pendidkan tertua di Eropa Tengah, dan kemudian 
terpecah menjadi sekolah-sekolah tinggi (Vysoka Skola) berdasarkan spesialisasi kejuruan ilmu. 
Sejalan dengan sejarah semasa dinasti Holy Roman Empire hingga Austrian-Hungarian Empire sejak 
abad 14 hingga terpecah tahun 1918, sistem pendidikan tinggi di Eropa Tengah (Republik Ceko, 
Slovakia, dan Austria) hampir memiliki kesamaan bentuk sistem pendidikan. Seperti adanya 
namaTechnical University, University of Economics, dan lain-lain. 

Sistem pendidikan tinggi yang dianut oleh Republik Ceko sekarang berdasarkan pada Undang-
Undang No. 189/2008 berdasarkan pada Proses Bologna.Seperti yang dijadikan pada Tabel 1 terlihat 
bahwa jenjang pendidikan tinggi di Republik Ceko cenderung lebih cepat dan merupakan standar 
dari Uni Eropa dan OECD (Organization of Economic Cooperation and Development).

Pendidikan tinggi termasuk dalam tertiary education (ICSED 5) di Republik Ceko. Berdasarkan bagan 
pada Gambar 1, pendidikan tersier dibagi menjadi pendidikan tinggi (vysoka škola – ICSED 5A dan 6) 
dan pendidikan tinggi professional (vyšší odborna škola – ICSED 5B), yang lebih berorientasi pada hal-
hal praktis ketimbang aspek teoritikal. Pendidikan tersier dimulai saat peserta didik mencapai usia 
19 tahun dan telah lulus maturitní zkouška di gymnázium atau SoŠ. 

Sejak tahun 2001, dengan diterapkannya “Proses Bologna” pada sistem pendidikan tinggi, maka 
jenjang studi pendidikan tinggi dibagi dalam tiga strata pendidikan yaitu:
· Program studi Bakalář/Bachelor  (ICSED 5A) – 3 s/d 4 tahun, 120 kredit.
· Program studi Magister/Master (ICSED 5A) – 1 s/d 3 tahun, 80 kredit.

Klasifikasi 

Tingkatan 

Sekolah 

Sistem Republik Ceko 

Usia - Jenjang Pendidikan 

Sistem RI 

Usia - Jenjang Pendidikan 

Sekolah 

Dasar 

6-11 tahun / Kelas 1 - 5 (5 

tahun) 

6-12 tahun/ Kelas 1 -6 ( 6 

tahun) 

Sekolah 

Menengah 

Pertama 

11-15 tahun / Kelas 6 - 10 (4 

tahun) Gymnazium 

12-15 tahun/ Kelas 7 -9 (3 

tahun) SMP 

Sekolah 

Menengah 

Atas 

15-19 tahun/ Kelas 1 - 4 

Gymnazium 

15-18 tahun/ Kelas 1 - 3 SMA 

Perguruan 

Tinggi 

19-22 tahun/ Bakalaurat (1 -3 

tahun) 

18-22 tahun/ Sarjana 

22-24/ Magister/ Ing (1 -3 

tahun) 

2-3 tahun/ Magister 

24-27/ Ph.D/Dr. Ing (3 -4 tahun) 3/5- tahun/ Doktor 
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 Program studi Doktor and Doctoral (ICSED 6) – 3 s/d 4 tahun, 30 kredit.

Program Bachelor/Master
Secara alamiah pada beberapa disiplin ilmu seperti rekayasa dan ekonomi, program master tidak 
mesti didahului oleh program bachelor karena kurikulum memang menuntut lama studi selama lima 
tahun atau setara dengan lama studi program bachelor ditambah program studi master. Sehingga 
untuk bidang studi teknik perguruan tinggi dan ekonomi, perguruan tinggi menjalankan dua track 
pendidikan master yaitu:

· Inženýr diploma; dimana jalur pendidikan ini dijalani oleh mahasiswa tanpa henti selama 5 
tahun. Kurikulum dibagi atas materi-materi dasar keteknikan (basic engineering) selama 5 s/d 6 
semester, materi lanjutan (advanced engineering) selama 2 s/d 3 semester dan materi 
peminatan/keahlian (expertise) selama 2 semester. Pada tahapan advanced dan expertise, setiap 
subyek matakuliah terdiri dari 4 kredit yang dibagi atas 2 kredit teoritikal instruksional (výuka) dan 
2 kredit praktek laboratorium atau kerja eksperimental (cvičeni). Di akhir masa studi, mahasiswa 
mesti mengerjakan thesis (diploma práce).

· Magister/Master degree; jalur pendidikan ini dimulai melalui program bakalař/bachelor 
selama 6 semester yang berisi materi dasar bidang teknik. Di akhir tahun ketiga, mahasiswa mesti 
mengerjakan tugas akhir (bakalářský project) untuk mendapatkan gelar bachelor (bakalářský titul – 
Bc.). Sampai dengan tahap ini mahasiswa dapat berhenti studi dengan gelar Bc. dan kemudian dapat 
enroll ke program master selama 2 tahun. Program master lebih bersifat by though/by course 
dimana porsi materi teori bersifat instruksional lebih banyak dibandingkan dengan materi praktikal, 
laboratorium dan eksperimental. Di akhir studi, mahasiswa harus mengerjakan thesis (teze) untuk 
meraih gelar Magister – Mgr. Sejak diberlakukannya standard European Credit Transfer and 
Accumulative System (ECTS) secara penuh tahun 2006, maka gelar master mengikuti standard ECTS. 
Lulusan program master engineering akan mendapat gelar Master of Science – MSc. atau Master of 
Engineering – M.Eng.      

Program Doktor
Mengikuti semangat desentralisasi, otonomi perguruan tinggi dan implementasi dari Proses 
Bologna, maka mekanisme program doktoral di Republik Ceko sangat tergantung kepada kebijakan 
dari masing-masing perguruan tinggi, bahkan kebijakan ditingkat fakultas. Dalam hal ini universitas 
hanya mengatur aturan dasar dan umum, sedangkan  aturan akademis ditentukan secara khusus 
oleh masing-masing fakultas.

Sejak tahun 2008, program doktoral berdurasi 4 tahun. Tergantung dari kebijakan masing-masing 
fakultas, secara umum jumlah 30 kredit yang harus diselesaikan oleh mahasiswa program doktor 
dapat dipenuhi melalui kuliah subyek tertentu, publikasi penelitian dan kegiatan mengajar. 
Sebagai contoh di Fakultas Teknik Elektro (Faculty of Electrical Engineering - FEE) Czech Technical 
University in Prague (České Vysoké Učení Technické v Praze – ČVUT) alokasi 30 kredit untuk 
pendidikan doktoral harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

· Kuliah subyek: minimal 18 kredit, dengan 5 obligatory subjects.
· Publikasi penelitian: minimal 6 kredit, dari international conference dan minimal satu 

publikasi di International Journal dengan impact factor diatas 2.
· Mengajar dan membimbing mahasiswa: minimal 4 kredit.

Untuk meringkat lebih lengkap sistem pendidikan tinggi berserta prosedur yang ada di Republik 
Ceko dengan yang ada di Indonesia dapat disajikan Tabel 4.
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Pada saat ini jumlah perguruan tinggi di Republik Ceko yang dimiliki oleh publik sebanyak 26 
perguruan tinggi, negara yaitu 2 dan swasta yaitu 45 perguruan tinggi. Total perguruan tinggi di 
Republik Ceko sebanyak 73 perguruan tinggi, dan terus mengalami perkembangan sebanyak 62% 
sejak tahun 2001/2002 yang sebesar 45 perguruan tinggi.

Selain lingkup Eropa, kerjasama pendidikan yang telah dilakukan oleh Republik Ceko telah dilakukan 
dengan negara-negara dunia ketiga lainnya sejak tahun 1960-an. Republik Ceko telah menjalin kerja 
sama dengan negara-negara berkembang dalam bidang teknologi, sains dan pendidikan. Negara 
yang menjadi sasaran utama dari Republik Ceko, adalah negara-negara yang pernah bekerja sama 
sejak masa sosialis dahulu seperti Vietnam, Angola, Nambia, Cina, Mongolia, Rusia, Ukraina, 
Azerbaijan, Mali, Kuba, Uruguay, Polandia, Paraguay, dan negara-negara Amerika Latin maupun 
Afrika lainnya. 

Tabel 4. Perbandingan Prosedur dan Gelar Pendidikan Tinggi antara Republik Ceko dengan Indonesia

Prosedur Gelar di Republik Ceko Gelar di Indonesia 

Sarjana S1 Bakalar - (Bc) – Bachelor 

Bakalar umeni (Bc.A) - 

Bachelor of Art 

Sarjana Sains, Tehnik, 

Ekonomi, Hukum, Agam a, 

Pertanian, Sosial, 

berdasarkan bidang rumpun 

ilmu yang digeluti. 

Magister Bidang Ekonomi, Ilmu Tehnik, 

Sains, Pertanian, Kehutangan, 

dan Militer - Inzerny (Ing) - 

Engineer 

 

Bidang Seni, Magistr umeni 

(Mg.A. Master of Art)  

 

MUDr (doktor mediciny) - 

Doctor of Medicine 

 

MDDr (zubni lekar) - Dentist 

 

MVDr (doktor veterinarni 

mediciny) - Doctor of 

veternarni 

Magister Sains, Hukum, 

Magister Ekonomi, Magister 

Tehnik, Magister 

Manajemen, Magister 

Administrasi Pemerintahan, 

dll. berdasarkan ijin DIKTI. 
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Sumber: Kementrian Pendidikan Ceko, dan beragam sumber.

Setelah Republik Ceko menjadi anggota Uni Eropa mobilitas, baik mahasiswa atau tenaga pengajar 
Republik Ceko baik antar Uni Eropa maupun negara, berkembang sejak adanya prorgam Uni Eropa 
yaitu Erasmus Program. Program ini telah dilakukan sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 ini.

Sebagai informasi daya serap dunia pendidikan tinggi Republik Ceko relatif tinggi, dimana tingkat 
pengangguran untuk lulusan perguran tinggi pada tahun 2006-2008 hanya sebesar 3,3% hingga 2,9%. 
Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar alumni perguran tinggi di Republik Ceko dapat 
dikatakan dapat memenuhi pangsa kerja.

   Manajemen Pendidikan
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa sistem manajemen pendidikan di Republik Ceko 
berdasarkan pada standar Uni Eropa. Berdasarkan Kementrian Pendidikan Republik Ceko pendidikan 
tinggi disediakan oleh politeknik (vyssi odborne skoly) dan sekolah tinggi (vysoke skoly). Tanggung 
jawab dari Kementrian Pendidikan, kepemudaan dan Olah raga memiliki kebijakan yang berbeda. 
Sekolah tinggi (vysoke skoly) merupakan entitas legal yang otonom dan memerintah sendiri dengan 
pengecualian terhadap sekolah tinggi yang dimiliki oleh pemerintah dan dibiayai oleh kementrian. 
Administrasi publik dari sekolah tinggi publik yang telah ditetapkan dalam hukum akan dimonitor 
oleh Kementrian Pendidikan melalui Departemen Penelitian dan Pendidikan Tinggi yang diketuai oleh 
Deputi Menteri. Untuk kelembagaan pemerintah Kementrian Pertahanan dan Dalam Negeri akan 
berkerjasama dengan Kementrian Pendidikan. 

Tanggung jawab dari Kementrian Pendidikan yaitu:
· Memberikan tanggung jawab konsep tentang persiapan dan publikasi rencana jangka panjang 

untuk pendidikan, kalangan ilmiah, penelian, pengembangan, seni, dan aktivitas kreatif 
lainnya untuk pendidikan tinggi yang di perbaharui setiap tahun;

· Memperbaharui dan juga mendukung prioritas negara;
· Kementrian menjamin adanya kualitas minimum melalui proses akreditas berdasarkan 

rekomendari Komisi Akreditasi
· Kementrian menolong Sekolah Tinggi untuk mempersiapkan regulasi internal. 

Doktor Doktor Hukum –JUDr 

 

Doktor dibidang humaniities, 

pendidikan dan ilmu sosial, 

doktor filozofie PhDr.  

 

Dalam bidang sains - RNDr. - 

doktor prirodnich ved 

 

Farmasi - PharmDr.  

 

Teologi - ThLic (Licenciat 

Doktor-Dr.  
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· Kementrian mempertemukan Dewan Kepercayaan dengan Presiden Republik untuk 
mempertemukan pada rektor dan proposal oleh konsul ilmiah dalam pertemuan dengan para 
profesor;
· Tingkat pendidikan tinggi lebih otonomi dibandingan dengan tingkat pendidikan menengah 
atau dasar. 
· Kementrian memberikan pengaruh melalui kebijakan pembiayaan dan ukuran-ukuran 
keuangan lainnya.

Jaminan kompetensi pendidikan dijamin oleh Undang-undang Verfikasi dan Pengenalan Pendidikan 
Lanjutan yang dikeluarkan pada tahun 2006. Undang-undang ini mampu memberikan sertifikasi 
tidak penuh tetapi kualifikasi sebagian terhadap keperluan kompetensi dari masing-masing siswa 
didik.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pendidikan tinggi memiliki hak sebagai berikut:
· Kebebasan ilmiah, meneliti, dan pekerjaan seni serta bebas untuk mempublikasi hasilnya;
· Bebas untuk memberikan pengajaran keterbukaan ide ilmiah yang berbeda, dan metode riset 
serta seni;
· Hak untuk belajar, termasuk bebas untuk memiliki bidang studi dalam program studi dan 
menunjukkan ekspresi pendapat individu dalam proses pengajaran
· Hak untuk menjadi sebagai anggota dan terpilih menjadi Dewan Akademik
· Hak untuk melaksanakan perayaan akademisi

Sebagai bagian dari reformasi pembiayaan pendidikan tersebut, maka pembiayaan pendidikan 
didasarkan kepada:
· Perguruan tinggi akan didanai berdasarkan pada kualitas
· Sekolah swasta harus mengklaim kontribusi dari sumber daya publik yang diturunkan dari 
kontribusi terhadap aktivitas pendidikan dari Pendidikan Tinggi Publik;
· Partisipasi mahasiswa yang didanai

Pendidikan tinggi diharapkan harus dibedakan antara perguruan tinggi yang berbasis Pusat 
Penelitian dan di sisi yang lain memfokuskan diri pada pendidikan. Hal ini yang memberikan ruang 
gerak yang bebas dari perguruan tinggi untuk mengembangkan manajemen dan pengaturan sendiri 
dari perguruan tinggi.

Hal yang menjadi tujuan jangka panjang dari pendidikan tinggi Republik Ceko adalah:
· Struktur studi berupa isi dari studi Sarjana dan profil lulusan dalam rangka memenuhi 
Kerangka Kualifikasi Nasional, setiap lulusan sarjana memiliki syarat standar nasional yang 
merupakan kualifikasi agar lulus baik berupa ujian negara (state exam);
· Memperkuat penelitian di Perguruan Tinggi, Republik Ceko memberikan beasiswa kepada 
mahasiswa program Doktor maupun Master untuk belajar di pusat-pusat Centre of Excellence untuk 
terlibat dalam penelitian yang bertaraf internasional yang didanai dari Uni Eropa atau Pemerintah 
Republik Ceko sendiri. Proyek ini dapat berupa research grant, atau proyek mobilitas antar negara 
mitra Republik Ceko maupun Uni Eropa

· Menjamin kualitas pendidikan tinggi tanpa mengurangi kapasitasnya, menyediakan fasilitas 
laboratorium yang memadai dengan standar Uni Eropa, perpustakaan (buku cetak (textbook) mupun 
jurnal elektronik yang dapat diakses oleh mahasiswa, kerja magang (praktek); 
· Meningkatan kualitas staf akademik dimana, staf pengajar universitas di Republik Ceko 
diharuskan Guru Besar, karena sebagian besar staf pengajar adalah Guru Besar dan bukan asisten 
atau mahasiswa -. Guru besar memiliki tanggung jawab untuk mengajar dan memiliki kekuasaan 
penuh di kelas dalam menilai mahasiswa;
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Internasionalisasi program studi, meningkatkan kerjasama internasional melalui proyek mobilitas 
baik di Uni Eropa maupun negara Non Uni Eropa yaitu berupa Beasiswa Erasmus dan Erasmus Mundus 
serta Umbrella Network – CEEPUS program.

· Meningkatkan kualitas kehidupan akademik dan kondisi kesejahteraan mahasiswa dengan 
menyediakan asrama bagi mahasiswa di setiap kampus beserta fasilitas kafetaria dankegiatan olah 
raga. Di Republik Ceko, seorang mahasiswa tidak perlu untuk mencari apartemen atau rumah di luar 
kampus tapi universitas menyiapkan asrama yang relatif lengkap dengan segala fasilitas yang 
dibutuhkan.

Untuk sistem penilaian Republik Ceko menganut sistem Uni Eropa yang berdasarkan pada ECTS 
(European Credit Transfer System) dimana sistem penilian sistem kredit di Republik Ceko akan 
diterima di seluruh Uni Eropa dengan grading (Tabel 5)

Tabel 5. Penilaian sistem kredit di ECTS

· Pembiayaan Pendidikan
Untuk pembiayaan pendidikan seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat diperoleh dari 
beragam alternatif tergantung dari jenis mekanisme studi yang diajukan. Jika dilihat berdasarkan 
pada jenis beasiswa:

a) Beasiswa Pemerintah Ceko adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Ceko untuk 
warga negara ataupun mahasiswa asing (international student) untuk studi di salah satu universitas 
di Republik Ceko dengan dengan menggunakan bahasa Ceko, atau campur antara bahasa Ceko 
maupun Inggris. Mekanisme ini dimulai dengan informasi yang harus diketahui oleh pelamar baik 
untuk masyarakat Ceko, maupun orang asing melalui Kementrian Luar Negeri di Kedutaan Besar 
Republik Ceko di masing-masing negara. Sampai saat ini mekanisme beasiswa ini untuk masyarakat 
Indonesia telah ditutup dengan alasan yang tidak jelas. Keunggulan dari beasiswa ini, mahasiswa 
akan mengikuti Sekolah Bahasa Ceko selama 8 bulan gratis ditambah dengan uang beasiswa dengan 
jumlah 7500 Kc - 9000 Kc (1 Kc = Rp.550) ditambah asuransi kesehatan yang relatif memadai. 
Mahasiswa diharapkan setelah menyelesaikan sekolah bahasa, akan dites ujian saringan masuk ke 
masing-masing perguruan tinggi yang ada di Republik Ceko sesuai minat dan bakat.  Kuliah akan 
dilakukan dalam bahasa Ceko, hingga ke penulisan skripsi, diploma tesis, maupun Ph.D tesis;

b) Beasiswa antar Universitas, beasiswa ini merupakan kerjasama antara Universitas seperti 
yang telah dilakukan oleh Sekolah Teknik Mesin, Institute Teknologi Bandung dengan Czech 
Technical University (CVUT) tanpa melalui prosedur seperti yang duraikan pada poin pertama, dan 
biasanya perkuliahan dan tugas akhir ditulis dan di pertahankan dalam bahasa Inggris, kisaran 
jumlah beasiswa dengan program ini yaitu berkisar Kc 7500 - 8000;

Grading ECTS Indonesia 

Terpuji  1 A 

Sangat Baik 2 B 

Baik 3 C 

Cukup 4 D 

Gagal 5 E 

 



  

 159 | BLN Seri 2

a) Beasiswa langsung ke universitas, artinya bahwa mahasiswa mengajukan langsung ke 
Universitas yang dituju oleh mahasiswa dan jika mengajukan pembiayaan beasiswa ke universtias / 
lembaga yang bersangkutan maka setelah diterima, mahasiswa akan mengajukan beasiswa yang 
hampir sama dengan poin 1 diatas. Untuk program S3 program ini berdasarkan pada tingkat seleksi 
tertentu hingga seseorang dapat memperoleh jasa dengan masa usia kerja yang tinggi.

Contoh nya beasiswa yang di berikan oleh Universitas Masaryk di Brno, berupa :
a) Dormitory scholarsip: sesuai dengan namanya, beasiswa ini untuk mahasiswa full degree baik 
master atau bachelor yang tinggal di asrama mahasiswa. Penerima beasiswa ini akan mendapatkan 
sejumlah uang untuk membayar biaya asrama. Sayangnya beasiswa ini hanya untuk 1 bulan saja 
persemester. Bagi yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan setiap semesternya. 
b) Freemover: semacam grant (max 7000 Kc/month) yang diberikan kepada staff/student untuk 
melakukan research atau mencari data di univ lain/dinegara lain untuk beberapa bulan lamanya (1 – 
10 bulan)
c) Faculty Scholarship: The Faculty of Social Studies offers a wide range of scholarships to 
support student achievements and activities. In the autumn semester, three best students of each 
degree program with the study average below 1.5 are awarded scholarships in the amount of 30 000, 
20 000, and 10 000 Kc (1200, 800 and 400 euro). Other scholarships are awarded for best essays in the 
social sciences (I. A. Blaha essay competition) each year in May, for publications in impacted and 
reviewed journals and other activities contributing to the representation of the university. Mobility 
scholarships for study abroad stays that are difficult to finance from the large exchange schemes are 
available in 3A and 3B scholarship sub-program to support the international dimension of studies.

Beberapa tahun terakhir ini sistem ini mulai dipertanyakan karena secara relatif dianggap bahwa  
pendidikan tinggi sebagai alternatif untuk memperoleh pendapatan tambahan. Seperti program 
doktor, sebagian mahasiswa yang belum mendapatkan kerja mereka masuk ke program doktor untuk 
memperoleh beasiswa pemerintah setelah mendapatkan kerja mereka meninggalkan studinya, hal 
ini menjadi “dilematis” bahwa pemerintah membayar mahasiswa tanpa keluaran yang jelas.

Hal ini menjadi permasalahan dan polemik bahwa beasiswa bagi masyarakat Ceko akan dicabut dan 
bersifat pembiayaan sendiri seperti sistem di negara Eropa barat dan Amerika Serikat.

· Prospek Pengenalan di Dunia Internasional
Ilmuwan Republik Ceko pada dasarnya telah dikenal di dunia Internasional banyak para filosof, ahli 
sastra, seni, sains yang telah memperoleh hadiah Nobel. Karya dari medievel age, barok dan rokok, 
renaissance, klasik hingga modern age telah diketahui di dunia International, karena sistem 
pendidikan tinggi di Republik Ceko telah dikenal osejak tahun 1348 dan menjadi pusat sosial budaya 
eropa selama 2 abad dari abad 14,15, hingga 16. Setelah Universitas Bologna dan Sorbonne di Paris, 
Charles University adalah universitas tertua di kawasan benua Eropa. 

Dimulai dari pusat teologi dan filosofi Eropa pada abad 14, hingga pengembangan ilmu abad modern 
dengan menciptakan mobil pada abad 18 dengan merek Skoda, teknologi militer di era perang 
dingin, banyak sekali teknologi yang dimiliki oleh Republik Ceko untuk dapat diperlajari oleh putera 
bangsa Indonesia. Hal ini menjadi suatu kesempatan bagi para pelajar Indonesia untuk lebih 
memperdalam bidang-bidang yang disebutkan di atas.

Pada periode tahun 1911-1912, Charles University memberikan gelar profesor kepada Albert Einsten 
untuk bidang fisika sebelum negara-negara Eropa lainnya maupun Amerika Serikat. Hal ini 
menunjukkan bahwa dedikasi yang tinggi dari perguruan tinggi di Republik Ceko dalam bidang 
kelimuan serta penghargaan yang tinggi akan nilai-nilai ilmiah dibandingkan dengan negara Eropa 
lainnya maupun Amerika Serikat sekalipun.  Selama dua tahun tersebut Professor-
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Einstein memberikan kuliah di Fakultas Sains Charles University. Selama dua tahun tersebut pula, 
Professor Einstein mulai menulis lebih jelas mengenai paper teori relativitas yang beliau mulai pada 
tahun 1908.

Standarisasi kualitas pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah Ceko, biaya yang relatif tidak 
terlalu mahal dengan kualitas yang mendunia, tawaran beasiswa dari pemerintah menjadikan 
hampir seluruh universitas di Ceko kini menjadi tempat salah satu tujuan untuk melanjutkan 
pendidikan. Sebutlah Charles University yang terletak di ibukota Republik Ceko, Praha, yang dikenal 
sebagai salah satu universitas tertua yang tentunya kaya akan pengalaman dan sangat terkenal di 
kawasan Eropa dan kota lain di Republik Ceko yang menjadi persinggahan para pelajar dari seluruh 
dunia adalah Brno. Dengan konsep yang dibuat oleh pemerintah kota dengan Brno sebagai kota 
pelajar, maka tidak asing lagi di Brno kini berdiri berbagai universitas yang sangat terkenal, antara 
lain, Masaryk University. Selain itu, beberapa universitas yang mengkhususkan pada bidang-bidang 
spesifik pun tersedia dan sangat dikenal dikawasan eropa. Sebutlah Czech Technical University in 
Prague atau Brno university of Technology (bidang Teknik), University of Economic in Prague (bidang 
Ekonomi) atau Prague Institute of Chemical Technology (bidang kimia). Mendel University (bidang 
agronomi dan kehutanan), Technical University of mining and metallurgy, Ostrava (bidang 
pertambangan dan metalurgi), University of veterinary and pharmaceutical science, Brno (bidang 
veterinari dan farmasi), dan banyak lagi universitas yang dibuka untuk suatu disiplin ilmu yang 
sangat spesifik.

Dengan tingkat terstandarisasi, kualitas dan spesifisitas yang tinggi dari lulusan universitas-
universitas di Republik Ceko, menjadikan insan akademia, dan organisasi non akademia diseluruh 
dunia tidak ragu untuk melakukan kerja sama riset dengan universitas di Republic Ceko. Salah satu 
contoh kerja sama NATO, Departemen Pertahanan Republik Ceko dan Masaryk University dalam 
pengembangan anti-werfare agent, atau pengembangan riset obat antara Mayo Clinic USA dengan 
konsorsium universitas di Republik Ceko. 

Di lingkup organisasi internasional, banyak alumni dari Republik Ceko diterima di beragam 
organisasi internasional seperti OECD, FAO, UNESCO, WTO, dan lain-lain. Beberapa perguruan tinggi 
seperti Charles University menawarkan bahwa ijazahnya dapat langsung setara dengan akreditasi 
Pemerintah Kota New York yang artinya bahwa ijazah alumni Republik Ceko langsung diterima oleh 
sistem di Amerika Serikat dengan kualitas yang tinggi. 

Untuk organisasi internasional ijazah dari perguruan tinggi di Republik Ceko dapat diterima dan 
diakui untuk organisasi internasional seperti FAO, UNESCO tanpa harus adanya akreditasi dari 
insitusi penerima kerja.

Sebagai catatan mengenai reputasi ilmuwan Republik Ceko di dunia Internasional disajikan ilmuwan 
dan budayawan Republik Ceko yang telah menerima hadiah Nobel.
Jaroslav Seifert, dalam bidang literature menerima hadiah Nobel tahun 1984
Jaroslav Heyrovský, dalam bidang ilmu kimia menerima Nobel tahun 1959
Carl Ferdinand Cori, lahir di wilayah then Austria-Hungaria dalam bidang fisiologi atau kedokteran 
pada tahun 1947
Gerty Cori, lahir di Austria-Hungaria dalam bidang fisiologi atau kedokteran pada tahun 1947
Bertha von Suttner, lahir dir Austrian-Hungaria dalam perdamaian pada tahun 1905.
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· Prospek Penyerapan Lulusan  di Dunia Internasional
Sebagian besar prospek lulusan Rerpublik Ceko menempati pangsa pasar di Wilayah Eropa Tengah 
baik dalam bidang akademisi maupun praktisi, yang menjadi unggulan bidang dari alumni Republik 
Ceko dalam bidang praktisi yaitu bidang kedokteran, hukum,  teologi, teknik, sains, kemanusiaan 
dan ilmu sosial. Bidang-bidang ini relatif sangat dikenal oleh masyarakat Eropa dan Amerika Utara. 
Posisi-posisi kunci utama di dalam negeri, seperti menteri, dan perangkat negara lainnya dipegang 
oleh alumni perguruan tinggi Republik Ceko, misal seperti Vaclav Klaus Presiden Republik Ceko 
alumni dari University of Economic, juga pejabat negara lainnya. Republik Ceko sangat dikenal 
sangat nasionalis dan selalu mengisi posisi jabatan negara maupun posisi-posisi lainnya dengan 
almamater dari perguruan tinggi Republik Ceko.

Bagi penyerapan almuni Republik Ceko di Indonesia mungkin ada beberapa orang yang dikenal 
dalam kabinet pembangunan Indonesia seperti Prof. Dr. Rahardi Ramelan yang merupakan almuni 
dari Czech Technical University (CVUT) sebagai ex menteri BPPT, Agus Kartasasmita yaitu anggota 
DPR dan pengusaha dan beberapa alumni Republik Ceko lainnya yang menempati di institusi 
pendidikan baik negeri maupun swasta. Alumni Republik Ceko pada dasarnya sudah dikenal di 
percaturan bidang akademisi dan praktisi di Indonesia relatif tetapi tidak begitu dikenal seperti 
alumni perguruan tinggi dari negara Eropa lainnya seperti Jerman, Perancis, Belgia, Ingggris, dan 
lain-lain. Hal ini disebabkan kendala beasiswa yang diberikan oleh Republik Ceko masih relatif 
belum dikenal oleh calon siswa di Indonesia maupun program pemerintah Republik Ceko untuk 
memberikan beasiswa kepada masyarakat Indoneisa.

·  Analisis Kelebihan dan Alaternatif Solusi
Pada sub bagian ini akan dibahas mengenai kelebihan dan kekuarangan serta alternatif solusi 
beberapa poin yang menraik dari sistem pendidikan di Republik Ceko (Tabel 6).
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Tabel 6. Analisis Kelebihan dan Manfaat Bagi Indonesia

Kelebihan Manfaat Bagi Indoneisa Alternatif Solusi 

Pendidikan tinggi 

dan menengah di 

Republik Ceko 

berdasarkan  pada 

standar Uni Eropa 

dan lon g- life 

learning 

education 

Sebagian besar sistem di 

Indonesia pada dasarnya 

berdasarkan output, 

bahwa pendidikan 

diutamakan untuk 

mencari kerja, tidak 

berbasis pendidikan 

untuk memperoleh 

pengetahuan 

Walaupun dalam beragam sistem 

kurikulum yang diterapkan di 

Indonesia telah ada, tetapi 

tuntutan pengetahun 

masyarakat untuk memahami 

hal ini masih relatif rendah  

Sistem Pendidikan 

Tinggi 

Sistem pendidikan tinggi 

tampaknya relatif sama 

seperti yang ada di 

Republik Ceko dengan 

memberikan gelar yang 

berbeda teta pi sistem 

pendidikan tinggi lebih 

cepat dibandingkan 

dengan Indonesia baik 

S1-S3. 

Apakah sistem pendidikan yang 

lebih cepat dapat diaplikasikan 

dan sesuai perlu untuk 

didiskusikan lebih lanjut. Tetapi 

jenjang pendidikan yang lebih 

cepat akan lebih baik bag i siswa 

didik untuk memperoleh 

kesempatan kerja lebih cepat. 

Pembiayaan 

pendidikan 

Pembiayaan pendidikan 

di Republik Ceko 

ditanggung sepenuhnya 

oleh pemerintah baik SD -

Perguruan Tinggi. 

Perlu untuk dipertimbangkan 

untuk memberikan pembiayaan 

Pendidikan Da sar bagi 

masyarakat Indonesia 

berdasarkan usia didik. Hal ini 

sudah dipikirkan tetapi mungkin 

perlu lebih diprioritaskan lagi.  



Institusi pendidikan tinggi di Republik Ceko dibagi menjadi tiga macam yakni Institusi Pendidikan 
Negeri (Public institutions), Institusi Pendidikan Swasta (Private institutions) yang berada dibawah 
Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Ministry of Education, Youth and Sports) serta 
Institusi Pendidikan Khusus Negara (State institutions) di bawah Kementerian Pertahanan dan 
Kementerian Dalam Negeri. Di ceko terdapat :

26 Institusi Pendidikan Negeri (public higher education institutions)
2 Institusi Pendidikan Khusus Negara (state higher education institutions)
46 Institusi Pendidikan Swasta (private higher education institutions)

369.307 mahasiswa*
37.665 mahasiswa asing*
*Data dari tahun akademik 2010/2011. Source: Institute for Information on Education

DATA PENDIDIKAN TINGGI DI REPUBLIK CEKO
Institusi Pendidikan Negeri (public higher education institutions)
1. Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
2. Academy of Fine Arts in Prague
3. Academy of Performing Arts in Prague
4. Brno University of Technology
5. Charles University in Prague
6. College of Polytechnics, Jihlava
7. Czech Technical University in Prague
8. Czech University of Life Sciences, Prague
9. Institute of Chemical Technology, Prague
10. Institute of Technology and Business in České Budějovice
11. Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
12. Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
13. Masaryk University
14. Mendel University in Brno
15. Palacký University, Olomouc
16. Silesian University in Opava
17. Technical University in Liberec
18. Tomas Bata University in Zlín
19. University of Economics, Prague
20. University of Hradec Králové
21. University of Ostrava
22. University of Pardubice
23. University of South Bohemia České Budějovice
24. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno
25. University of West Bohemia
26. VŠB – Technical University of Ostrava

Institusi Pendidikan Khusus Negara (state higher education institutions)
1. Police Academy of the Czech Republic
2. University of Defence in Brno
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Institusi Pendidikan Swasta (private higher education institutions)
1. Academia Rerum Civilium – School of Political and Social Sciences, Kolín
2. Akcent College
3. Anglo-American University
4. Architectural Institute in Prague
5. Banking Institute - College of Banking
6. Brno International Business School
7. Business School Ostrava
8. Central Bohemian Institute of Higher Education
9. CEVRO Institute - School of Political Studies
10. College of Applied Economic Studies in České Budějovice
11. College of Applied Law
12. College of Business in Prague
13. College of Economics and Management
14. College of European and Regional Studies
15. College of Information Management and Business Administration
16. College of International and Public Relations Prague
17. College of Karlovy Vary
18. College of Logistics
19. College of Nursing
20. College of Physical Education and Sport Palestra
21. College of Regional Development
22. College of Social and Administrative Affairs
23. College of Tourism and Hotel Management
24. College of Tourism, Hotel and Spa Management
25. European Polytechnic Institute - Kunovice Campus
26. Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek
27. Institute of Hospitality Management in Prague
28. International Baptist Theological Seminary
29. Jan Amos Komensky University Prague
30. Josef Škvorecký Literary Academy
31. Karel Englis College, Brno
32. Metropolitan University Prague
33. Moravian College Olomouc
34. NEWTON College
35. Prague College of Psychosocial Studies
36. Private College of Economic Studies
37. Private College of Economic Studies Znojmo
38. Rašín College
39. Real Estate College - Institute of Frank Dyson
40. STING Academy, Brno
41. Škoda Auto University
42. Unicorn College
43. University of Applied Psychology
44. University of Finance and Administration
45. University of New York in Prague
46. Westmoravian College, Třebíč

Universitas Ternama di Negara Republik Ceko
1. Masaryk University
2. Charles University
3. Czech Technical University
4. University of Technology Brno
5.  Czech University of Life Sciences Prague
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visa dan ijin tinggal

Pengalaman dari pelajar-pelajar dan rekan-rekan pekerja di Republik Ceko dalam pengurusan Visa 
sangat beragam, tetapi rata-rata mengeluhkan lama dan banyaknya persyaratan dari pengurusan 
visa. Untuk membantu pelajar yang ingin menlanjutkan studinya di Republik Ceko kami mencoba 
untuk merangkup mengalaman rekan-rekan pelajar disini dalam pengurusan visa mereka.

Sebelum kita datang ke kedutaan Republik Ceko di Jakarta siapkan semua dokumen yang di 
perlukan. 

Berikut dukumen dan apa yang disiapkan untuk pengurusan document:
1. Form aplikasi visa dapat di ambil di kedutaan Ceko di Jakarta, form tidak bisa di dapat dari 
internet (April 2012), Isi form tersebut sesuai dengan data dokumen pendukungnya.
2. Pasphoto 2 lembar ukuran 3,5 x 4,5 cm dan wajib berlatar belakang putih, bagi perempuan 
yang berkerudung mohon untuk memperlihatkan wajah seutuhnya (sebaiknya foto terbaru dan 
standar Schengen Visa).
3. Passport yang masih berlaku minimal 6 bulan dari rencana berangkat.
4. LoA (Letter of Acceptance) dari Universitas di Republik Ceko. Wajib dalam dua bahasa (Ceko 
dan Inggris) yang dikeluarkan tidak lebih dari 6 bulan sebelumnya. Mohon LoA bawa yang asli bukan 
scan atau foto copy.
5. Surat Jaminan Pembiayaan, jika mendapat beasiswa dari pemberi beasiswa atau bisa di 
gantikan dari dengan Surat Jaminan Bank.
6. Surat Akomodasi selama di ceko, bisa diminta dari asrama kampus tujuan atau pemilik 
akomodasi jika menyewa rumah sendiri.
7. Asuransi Kesehatan dengan batas maksimal 60.000 Euro. Untuk yang program beasiswa minta 
di uruskan ke pemberi beasiswa.
8. Akta Lahir yang di legalisasi di Notaris terdaftar di Kemenkumham,  super legalisasi di 
Kemenkumham dan Kemenlu. Setelah itu di translate dalam bahasa Ceko. Kadang tidak di perlukan, 
pengalaman Saya ( April 2012) tidak perlu bawa akte lahir untuk belajar di ceko.
9. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dilegalisir dan super legalisir Kemenkumham dan 
Kemenlu. 

Untuk mendapatkan surat ini perlu di siapkan sebagai berikut:
a. Buat suat SKCK di Kepolisian Daerah (POLDA), untuk mengurusnya biasanya dibutuhkan surat 
dari Lurah dan surat Kepolisian Resort (POLRES)
b. SKCK dari POLDA dibawa untuk mendapat surat SKCK dari Mabes POLRI dan ditambah dengan 
fotokopi akte kelahiran, KTP, Passport, Kartu Keluarga dan Pasphoto. 
c. Setelah SKCK di dapat dari Mabes POLRI, surat tersebut harus di legalisir oleh Kemenkumham. 
Di Kemenkumham butuh waktu 3 hari . Setelah SKCK di legalisir Kemenkumham, SKCK harus di 
legalisir Kemenlu. Di Kemenlu butuh waktu sekitar 2 hari. 
d. SKCK di translate ke bahasa Ceko. Untuk mentranslatenya dapat dilakukan di kedutaan 
Republik Ceko dengan biaya sekitar Rp 700.000,- (April tahun 2012). Visa akan selesai 60 hari, 
walaupun pengalaman rekan-rekan pelajar di Republik Ceko lebih dari 60 hari. 
10. Ijasah dan Transkrip wajib di superlegalisasi (bagi student).
11. Tahapannya: Jika kampus Swasta legalisasi ke Depdiknas-Legalisasi ke Menhuham-Legalisasi 
Deplu- Superlegalisasi di Kedutaan ceko. Sedangkan bagi kampus negeri tidak perlu ke Kemendiknas 
langsung ke kemenkumham-kemenlu-kedutaan Ceko. Saran agar selalu mengkopi 1 lembar 
dokumen yang akan di legalisasi dan siapkan materai, karena di kelembagaan tersebut persediaan -
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terbatas dan harganya relatif mahal. Superlegalisasi dokumen di Kedutaan Ceko memakan waktu 
sekitar 4 hari (2013) atau tergantung dari pihak Kedubes Ceko. Biasanya jika sudah selesai, dari 
Kedubes Ceko akan menghubungi.

13. Penyetaraan Gelar/Degree Reconition
Salah satu syarat untuk mengambil program S2 / Master di Ceko dalam hal ini di Masaryk University, 
Brno, Czech Republik adalah melakukan penyetaraan/pengakuan gelar atau disebut Degree 
Recognition. Proses ini dilakukan pada masa-masa awal jauh sebelum proses perkuliahan dimulai, 
biasanya proses ini selesai sebelum calon mahasiswa yang bersangkutan berangkat ke Ceko untuk 
memulai proses perkuliahan. Untuk mengetahui apa dan bagaimana perihal proses Degree 
Recognition / DR tersebut, siilahkan cek link berikut : http://gps.fss.muni.cz/joint_degree/prior-
degrees/

The request for degree recognition (D.R.) must contain the following:
1. A formal written request (form), including the student's current contact information, in 
which the student asks for his/her diploma to be recognized.
2. Original or approved copy of the university diploma, examination certificate or similar 
proof of the completion of studies issued by your university.
3. Original or approved copy of the diploma supplement, possibly an original or approved copy 
of the transcript of records.
4. Official translations of both documents into Czech language (in case the documents are 
written in English, translations will not be required).
5. An apostille or legalization is required in some cases. (An apostille or higher legalization is 
an official document issued in the country of origin, which certifies that a document is authentic).

Testimoni perihal kasus ini
Pada kasus saya kemarin, terjadi sedikit kesalahpahaman dengan pihak Office of Studies, Masaryk 
Univ. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pada tata cara dan prosedur legalitas dokumen antara 
di Ceko dan di Indonesia (dalam hal ini di UGM sebagai institusi asal saya).  

Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, bahwa saya adalah lulusan S1 Fisipol UGM yang saya 
mempunyai 1 buah ijazah berbahasa Indonesia dan 1 buah ijazah berbahasa Inggris yang kedua-
duanya adalah ijazah asli  walaupun pada ijazah yang berbahasa Inggris terdapat tulisan 
“Translation” atau translasi dari Ijazah asli berbahasa Indonesia, akan tetapi ijazah yang berbahasa 
Inggris tersebut adalah Ijazah asli dan sah yang artinya hanya diterbitkan 1 kali saja untuk setiap 
mahasiswa yang telah menyelesaikan S1 nya.

Kembali pada persyaratan DR/Degree Recognition diatas, pada point nomer 2, saya diminta untuk 
menyerahkan “original or approved copy of the university diploma, examination certificate or 
similar proof of the completion of studies issued by your university “ atau singkatnya saya diminta 
untuk menyerahkan copy ijazah asli saya atau ijazah asli saya yg berbahasa Inggris, yang sudah di 
legalisir dan disahkan di fakultas/univ + kemenkumham + kemenlu + disuperlegalisasi di Kedubes 
Ceko, kepada pihak Office of Studies, Masaryk Univ, Brno, Ceko.

Waktu itu saya mengcopy ijazah asli saya yang berbahasa Inggris dan hasil fotocopy tersebut saya 
legalisir di fakultas/Univ -> kemenkumham -> kemenlu -> dan terakhir superlegalisasi di Kedubes 
Ceko di Jakarta. Setelah prosesnya selesai saya kirimkan dokumen tersebut via post ke pihak Office 
of Studies, Masaryk Univ, Brno, Ceko.

Selang dua bulan kemudian, ketika saya sudah di ceko, saya mendapatkan email yg isinya bahwa 
saya diminta untuk mengulang proses Degree Recognition saya karena ternyata proses DR saya di-
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suspend dengan alasan prosedurnya tidak tepat / Dokumen saya salah karena seharusnya ijasah asli 
saya yang berbahasa Inggris yang dilegalisasi dan superlegalisasi dan bukan copian atau hasil 
fotocopian yang dilegalisasi dan superlegalisasi.

Saya sempat berdebat dan beragumen dengan pihak Office of Studies, Masaryk University karena 
prosedurnya legalisasi dokumen di Indonesia memang seperti itu (Dokumen asli di fotokopi 
kemudian hasil fotopiannya yang dilegalisir) dan Ijazah berbahasa Inggris saya adalah ijazah asli dan 
bukan copy walaupun terdapat tulisan “translation” di ijazah asli tersebut. Toh misalnya, kalaupun 
saya paksakan untuk melegalisasi ijazah berbahasa Inggris saya, pada kesempatan pertama pun 
akan langsung terjadi kesalahan karena akan terdapat 2 tanda tangan pejabat yang sah (dalam hal 
ini dekan) dalam 1 halaman dokumen.

Setelah 4 bulan berlalu, akhirnya proses Degree Recognition saya akhirnya selesai dengan 1 buah 
solusi, yaitu ijazah asli saya yang berbahasa Indonesia di copy dan copian tersebut dilegalisir di 
Notaris di Ceko (biaya legalisir di Notaris sktr 35 Kc perlembar) dan dijadikan sebagai dokumen 
pelengkap syarat Degree Recognition. Pihak Office of Studies, Masaryk Univ, dalam beberapa tahun 
terakhir ini ternyata melakukan perubahan dalam prosedur DR akan tetapi kurang melakukan 
sosialisasi terutama informasi pada websitenya mengenai tata cara dan prosedur Degree 
Recognition. 

Saran saya agar lancar proses Degree Recognition ini, bawalah semua dokumen yang sekiranya 
diperlukan entah itu ijazah asli yang berbahasa Inggris atau berbahasa Inggris (jika ijazah anda blm 
bilingual), dan juga dokumen pendukung lain. Jikalau ada dokumen yang diperlukan dari tanah 
air/memerlukan pengiriman dari Indonesia ke Ceko, pergunakanlah jasa pengiriman yang sudah 
terpercaya atau anda sudah yakin akan pasti sampai ke alamat tujuan di Ceko. Last but not least, 
pastikan paket anda sampai ke Ceko dan bukan nyasar ke Slovakia seperti yang pernah saya alami. 
Demikian.

Salam,
Prilo Sekundiari
sekundiary@ugm.ac.id
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  =================Setelah mendapatkan VISA=====================

1. Sampai negara Ceko, Wajib melapor diri ke police foreign maksimal 3 hari setelah 
kedatangan, sangat di sarankan membawa teman yang bisa bahasa Ceko, karena hampir sebgaian 
besar petugas melayani dalam bahasa ceko , Bawa pasport dan minta di registrasi visa kita, di 
police foreign kita akan di minta cap biometrik, foto, dan materai seharga 2500 Kc. Saran agar patuh 
kepada jadwal yag telah di tetapkan dan datanglah sepagi mungkin karena antrian sangat amat 
panjang.
2. Lapor diri ke KBRI Indonesia di Ceko. Bawa pasport dan foto, sebaiknya tidak menunda untuk 
melapor diri ke KBRI. 
===========================================================

Kedutaaan Republik Ceko tidak setiap hari buka melayani pengurusan visa, waktu buka untuk bagian 
visa : Selasa dan  Kamis, 
· 09:00  -  12:00  -  Submitting of visa applications,  
· 13:00  -  14:00  -  Visa issuing, verification agenda, superlegalization.

Datanglah sepagi mungkin karena biasanya terdapat antrian dan kemungkinan tidak semua terlayani 
pada hari kerja tersebut. Di kedutaan ceko rekan-rekan harus sabar , tidak jarang kita akan 2-3 
ka l i  bo l ak  ba l i k  ke  kedu taan .  S i apkan  uang  pa s  un tuk  pembaya ran  b i aya 
visa/translasi/superlegalisasi. Bagi muslim ada tempat solat (mushola) yang letaknya di dalam 
pusat jajanan kuliner theresia persis di depan kedutaan ceko, masuk aja ada toiletnya juga, gratis. 
^^

Kedutaan Republik Ceko di Jakarta
Jl. Gereja Theresia 20, Menteng, Jakarta 10350; No. Telp:+62-21-2396112-3; No. Fax: +62-21-
3904078 
website: http://www.mzv.cz/jakarta/in_ID/visa_and_bidang_konsuler/index.html 

Kementerian Hukum dan Ham
Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12490

Kementerian Luar Negeri
Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110

Untuk Informasi Pelayanan Pembuatan Paspor Dinas, legalisasi dokumen dan kekonsuleran.
Direktorat Konsuler : No. Telp    : (+62 21) 3441508 ex 5678/5638 atau (+62 21) 384 86 41; No. Fax  :  
(+62 21) 34834723
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Berangkat ke Ceko berarti kita akan dihadapkan pada lingkungan yang baru, iklim yang baru, dan 
bahasa yang berbeda oleh karena itu perlu persiapan yang matang, disamping keinginan yang besar 
untuk ke berangkat ke eropa. Setelah anda mendapatkan surat penerimaan dari universitas di Ceko 
dan mendapatkan sponsor yang akan membiayai anda selama di Ceko, langkah selanjutnya adalah 
mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan anda ke Ceko yang antara lain:
Belajar Bahasa Ceko

Syarat ini menjadi seakan mutlak dipersiapkan dengan baik jika anda kuliah bukan dengan kelas 
internasional, karena negara ceko yang masih sangat kuat mempertahankan bahasanya, kecuali jika 
kita masuk ke dalam kelas internasional, mungkin tidak begitu penting mempelajari bahasa Ceko 
yang terkenal cukup sulit.

Dokumen dan perlengkapan lainnya:
1. Berkas asli Admission Letter atau Official Letter of Acceptance dari universitas yang dituju.
2. Paspor 
Paspor biru bagi yang PNS dan paspor hijau bagi non PNS. Paspor WAJIB di bawa, karena paspor 
adalah identitas kita selama di luar negeri.
3. Visa: sebetulnya visa melekat pada paspor kita, jadi dengan membawa paspor berarti juga 
membawa visa.
4. Foto: sebaiknya menyediakan beberapa foto berwarna dari tanah air. Foto diperlukan dalam 
pengurusan berbagai keperluan administrasi kependudukan maupun administrasi universitas. 
Siapkan foto yang sudah di cetak minimal 10 lembar dengan berbagai ukuran.
5. KTP dan atau SIM: KTP atau tanda pengenal diperlukan pada saat anda berada di bandara 
menuju Ceko, pada saat mengunjungi KBRI dan lain-lain.
6. Bagi yang berangkat dengan paspor dinas wajib membawa surat dari sekretariat negara yang 
anda dapatkan bersamaan dengan penerimaan paspor dinas anda. Dokumen ini akan ditanya pada 
saat anda lapor diri di KBRI.

1. Dokumen penting lainnya, yang menurut anda penting untuk dibawa 

2. Obat-obatan (tolak angin, minyak kayu putih, dan obat-obatan penting sesuai keperluan. 
Saran saya bawa gunting kuku atau gunting biasa, karena harga gunting kuku saja sangat mahal 
sekitar 250 Czk.

3. Bumbu Instant dan kue kering, ini penting karena bumbu dan makanan Indonesia sangat sulit 
ditemui, kecuali saus dan kecap ABC serta indomie yang harganya selangit

4. Pakaian
Ceko merupakan negara sub-tropis yang memiliki 4 musim yang berbeda. Dengan kondisi musim 
yang demikian bervariasi, sebaiknya mempersiapkan pakaian untuk musim dingin, musim semi, 
musim panas dan musim gugur.

5. Buku
Buku-buku seperti buku-buku belajar bahasa Ceko sepertinya perlu untuk dibawa. Buku pelajaran 
menurut pengalaman saya justru tidak diperlukan karena kita lebih sering akan mengakses bahan 
bacaan dari internet. pada saat perkuliahan dilaksanakanpun, para dosen biasanya membagikan 
foto-kopi bahan ajarnya ke mahasiswa,selalu bawa flashdisk, memory eksternal. Beberapa survei 
yang saya lakukan barang-barang elektronik lebih murah di Indonesia.
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6. Uang saku
Besarnya uang saku tergantung kondisi dan keperluan masing-masing selama di Ceko. Menurut 
pengalaman, sebaiknya anda mempersiapkan minimal 10-20 Juta untuk beradaptasi dengan 
lingkungan yang baru anda uang ini bisa kita gunakan sampai beasiswa kita turun, pengalaman saya 
uang dengan jumlah tersebut cukup untuk biaya hidup 1-2 bulan pertama di Ceko. 

Catatan: 
Saran kami sebaiknya teman-teman men-scan semua dokumen penting misalnya, LoA, Paspor, visa, 
dll. Kemudian save ke dalam email anda, ini untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang kita tidak 
inginkan misalnya saat terjadi hilang dan sebagainya.
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Saat tiba di negara Ceko, segera menghubungi PPI setempat, kemudian lapor diri ke kedutaan RI dan 
yang paling penting lapor diri ke Foreign Police untuk lapor diri bagi yang akan stay di Ceko lebih dari 
3 bulan.

Republik Ceko yang memang memiliki sistem trasportasi terbaik ke 4 di uni eropa, transportasi yang 
tersedia di negara ini adalah bus, tram, metro, kereta api, dan pesawat, semua sistem transportasi 
di Ceko sudah terintegrasi ke berbagai tempat dengan jadwal yang telah ditetapkan, jadwal 
transportasi bisa di akses via internet, sistem ticketing yang di gunakan dalam transportasi bisa beli 
tiket per jam, harian, bulanan, dan tahunan, berikut alamat website penyelenggara 
transportasi.  dan .www.dpp.cz www.idos.cz

Kebutuhan sehari-hari mahasiswa selama sebulan sudah tercukupi dengan bantuan biaya hidup ini. 
Dengan perincian kasar pengeluaran seperti makan 700Kc perminggu, alat tulis 100 Kc perbulan, 
asrama mahasiswa 3500 Kc (untuk sharing kamar berdua), untuk private room kurang lebih 6000 – 
6500 Kc perbulan, dan transportasi umum 260 Kc perbulan.

Tersedia asrama mahasiswa yang cukup terjangkau dengan variasi harga sekitar 3500 Kc per bulan 
untuk siswa yang mengambil studi dalam bahasa ceko, atau mendapat beasiswa Erasmus. Untuk 
mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain biasanya harga sewa asrama menjadi dua kali lipat 
karena disamakan dengan self-funding students. Pilihan lain menyewa Flat/Apartemen seharga 
5.000-17.000 Kc perbulan bergantung pada ukuran yang disewa.
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membawa keluarga

Mengurus Izin Tinggal
Semenjak bergabung dengan Uni Eropa maka pemerintah Ceko pun menerapkan peraturan untuk 
izin membawa keluarga sesuai dengan aturan Uni Eropa. Berdasarkan pengalaman kami,  beberapa 
syarat yang harus kita penuhi dan sediakan adalah :

1. Surat kontrak rumah yang disyahkan oleh notaris. Di dalam surat kontrak harus tercantum 
nama tiap-tiap anggota keluarga yang akan tinggal di rumah tersebut, lama mengontrak rumah 
adalah minimal satu tahun. Tapi bagi beberapa universitas ada yang menyediakan asrama 
mahasiswa untuk yang membawa keluarga, seperti Charles University sehingga proses surat kontrak 
tempat tinggal relatif lebih mudah.

2. Rekening koran tabungan yang jumlahnya bisa menjamin biaya akomodasi seluruh keluarga 
selama setahun untuk bisa tinggal di Ceko. Jumlahnya adalah , biaya hidup minimum di Ceko 
sebulan dikali setahun. Jadi sekitar 8000 CZK x 12 bln x jumlah orang dewasa. Biaya hidup untuk 
anak-anak dibawah umur 12 thn adalah separuh dari biaya hidup orang dewasa.  (1 CZK = 500 IDR).
3. Asuransi kesehatan yang bisa di beli di tanah air. Ada beberapa asuransi kesehatan 
internasional yang diterima oleh keimigrasian Ceko. 
4. Selebihnya sama dengan persyaratan mengajukan visa lainnya, seperti SKCK dari kepolisian, 
akte kelahiran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Ceko yang biasanya disediakan oleh  
kedutaaan Ceko Jakarta. Tapi ada juga pengalaman beberapa teman dimana pihak kedutaaan Ceko 
di Jakarta yang tidak mempunyai penerjemah sehingga mereka kemudian dibantu oleh teman-
teman PPI Ceko dengan cara berkas yang akan diterjemahkan dikirim ke Praha. Tentunya berkas 
yang sudah dikopi  dan dilegalisir oleh notaris di tanah air. Kemudian berkas tersebut diserahkan 
kepada penerjemah dari bahasa Indonesia kedalam bahasa Ceko dengan biaya sekitar 500kc per 
halaman.

Setiap tahunnya izin tinggal harus diperpanjang, kita harus mempersiapkan dana untuk membeli 
asuransi kesehatan sesuai dengan yang telah diatur oleh keimigrasian Ceko. Besarnya asuransi yang 
harus dibayarkan tergantung pada jenis kelamin dan umur masing-masing orang. Bisa dilihat di sini 
http://www.ergo.cz/en/ http://www.maxima-as.cz/?language=en. atau   Selain itu setiap 
perpanjangan ijzn tinggal kita juga harus membayar biaya administrasi sekitar 2500kc (1.250.000 
IDR) per orang.

Sekolah anak-anak
Peraturan pemerintah di Ceko adalah setiap penduduk berhak mendapatkan pendidikan yang sama, 
sehingga sekolah itu gratis begi semua penduduk. Jadi anak-anak asing yang mempunyai ijin tinggal 
long stay bisa sekolah secara gratis di sekolah negeri. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Ceko, 
awal sekolah ditentukan oleh umur si anak, jika anak sudah berumur 6 tahun sudah bisa masuk kelas 
1 SD. Bagi anak yang berumur 3 thn sudah boleh mengikuti pra-sekolah atau play group dengan 
syarat anak tersebut sudah bisa berkomunikasi seperti mengatakan dia akan buang air, mengganti 
pakaian sendiri karena mereka mempunyai kegiatan outdoor yang pakaiannya harus disesuaikan dan  
makan sendiri. Jam sekolah anak-anak untuk play group adalah sekitar pukul 8 pagi – 5 sore. Anak-
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pukul 8 pagi – 12 siang, kemudian mereka akan  makan siang di sekolah. Setelah makan siang anak-
anak bisa kita titipkan di sekolah sampai pukul 5 sore dengan membayar sekitar 100kc (50.000 IDR) 
per bulannya. Semoga informasi ini bisa membantu bagi teman-teman yang ingin membawa 
keluarga ke Ceko.
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 Kesempatan untuk mendapatkan part time job bagi foreigner (warga asing) termasuk pelajar 
di Republik Ceko relatif terbatas dan susah, karena kuatnya komitmen warga republik ceko untuk 
menggunakan bahasanya sendiri sebagai bahasa komunikasi walaupun dengan para pendatang. 

 Untuk bidang part time job profesional yang paling banyak dibutuhkan adalah guru private 
bahasa asing baik untuk anak tingkat sekolah dasar maupun sekolah tinggi atau korporasi 
profesional. Ini pun khususnya bagi English Native speaker, atau orang yang sudah punya 
pengalaman dibidang ini. Untuk bidang profesional ini honor perjam nya sekitar 300-450kc dengan 
durasi waktu kerja 60-90 menit. Adapun bidang lain yang cukup dibutuhkan adalah sebagai baby 
sitter/pengasuh, pelayan kafe, bar, dan rumah makan.Honor jenis part time job bidang pelayan 
rumah makan dihitung sekitar 70czk/jam.
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Kesempatan Kerja Paruh Waktu (Part Time Job)



 Sistem pendidikan di Republik Ceko menawarkan sistem pendidikan degan kualitas standar 
Uni Eropa dan dunia. Alumni dari Republik Ceko dapat bersaing dengan alumni negara maju lainnya 
dengan kualitas standar yang sama. Negara menjamin pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi 
sehingga hal ini menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk belajar di Republik Ceko. 
Permasalahan publikasi, imigrasi dan bahasa merupakan permasalahan yang harus direalisasikan 
solusinya agar proses kerjasama pendidkan antara Republik Ceko dengan Indonesia dapat berjalan 
semakin hangat.

  

 175 | BLN Seri 2

penutup



Referensi

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko#.C3.9Azemn.C3.AD_kraje (akses tanggal 12 
Nopember 2013)

2.  CSO: Population areas, regions and districts of the Czech Republic, First 2012
3. http://wikipedia.org 
4. http://ww.ppiceko.org
5. http://www.mzv.cz/jakarta
6. http://www.kemlu.go.id/prague/

referensi

  

 176 | BLN Seri 2
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Sambutan
PPI-Prancis

ďL’éducation n’est pas le le remplissage d’un seau,  

mais l’éclairage d’un feu .”  

Maître d‛hôtel Yeats de William  

OkZg\ bl f ^kni ZdZg g^`ZkZ rZg  ̀mb] Zd aZgrZ m̂kd^gZe hê a l^gb ab] ni -nya yang tinggi, 

namun juga tersohor dengan sistem pendidikan bermutu tinggi yang telah diakui dunia. 

Dengan belanja negara yang besar untuk sektor pendidikan dan penelitian setiap tahunnya, 

Prancis mempunyai kapasitas kinerja penelitian dan prestasi yang unggul diberbagai bidang 

seperti transportasi, teknologi, industri, telekomunikasi, kimia, bioteknologi, kesehatan dan 

matematika. Investasi yang pada tahun 2007 mencapai 23,7 miliar euro (setara dengan 1,3% 

dari GDP) untuk pendidikan tinggi telah terbukti keunggulannya.  

 

Perhatian penuh pemerintah terhadap kualitas pendidikan dan penelitiannya ini 

terbayar dengan banyaknya perolehan penghargaan dibidang tersebut yang menjadikan 

Prancis sebagai salah satu pusat inovasi dan penelitian terkemuka di dunia. Di Prancis, 

terdapat lebih dari 3.500 lembaga pendidikan tinggi dan pusat penelitian publik dan swasta—

di antaranya adalah 83 universitas, 205 sekolah teknik, 200 sekolah bisnis dan manajemen, 

120 sekolah seni publik, 20 sekolah arsitektur—yang terkenal secara internasional.  

 

Selain itu, ada lebih dari 3000 lembaga lain, sekolah atau lembaga yang berkaitan 

dengan sektor khusus; kerja sosial, paramedis, pariwisata, olahraga, fashion, desain, atau 

sekolah tinggi mempersiapkan Brevet Teknisi (BTS) atau untuk ujian masuk di sekolah-

sekolah tinggi Les Grandes Ecoles. Dengan kapasitas dan kualitas pendidikan tersebut, 

Prancis juga memastikan standar dan jaminan kualitas pendidikan tinggi diberikan untuk 

seluruh mahasiswa Prancis dan mahasiswa asing tanpa adanya perbedaan hak dan 

kewajiban, apapun kebangsaan mahasiswa tersebut. 

 

Lebih lanjut lagi, Prancis—bersama Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman—merupakan 

salah satu tujuan favorit untuk mahasiswa asing melanjutkan pendidikannya. Terhitung ada 

lebih dari 260.000 pelajar asing, atau sekitar 12% dari total pelajar di Prancis. BBC, Kamis 

(16/2/2012), menempatkan Paris di posisi teratas dalam daftar 10 kota terbaik untuk 

pelajar, mengungguli London, Inggris dan Boston, Amerika Serikat.  
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Berbagai keunggulan tersebut, yang dilengkapi dengan keindahan tutur bahasa 

yang mempesona dan berbagai objek wisata yang menakjubkan, menjadikan Prancis 

sebagai “negara impian” bagi seluruh mahasiswa di dunia untuk melanjutkan pendidikan 

tingginya. Hal ini juga berlaku untuk sebagian besar mahasiswa Indonesia.  

Kuliah di Prancis dengan gratis tidak lagi hanya sebatas mimpi. Melihat keindahan 

Menara Eiffel di kota paling romantis, menikmati eloknya pantai di sepanjang Cote d’Azur, 

mencicipi kemahsyuran kuliner Prancis yang khas, berkomunikasi dalam bahasa Prancis 

setiap harinya, merasakan bagaimana hidup dan menuntut ilmu di tempat dengan empat 

iklim, serta mengeksplorasi berbagai tempat wisata dunia lainnya di tengah kerinduan 

mendalam akan keindahan negara tercinta bukan hanya sebatas angan dan impian yang sulit 

diwujudkan. Setiap kemauan pasti ada jalan, dan salah satu jalan untuk merasakan 

pendidikan berkualitas di Prancis yaitu dengan memanfaatkan berbagai beasiswa luar 

negeri.  

Beraneka beasiswa ditawarkan oleh pemerintah Prancis, lembaga internasional, 

universitas-universitas di Prancis atau bahkan pemerintah Indonesia (melalui kementrian 

pendidikan dan kebudayaan) yang menganggarkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai 

pelajar Indonesia sekolah di negeri Napoleon ini. Peran aktif pemerintah ini dipastikan dapat 

menghasilkan putra-putri terbaik bangsa dengan kecerdasan yang tinggi, pengalaman 

interaksi internasional, sikap dan mental yang prima, daya saing tinggi, kemampuan andal, 

dan nasionalisme sejati.  

Gabungan karakteristik unggul bangsa tersebut diharapakan menghasilkan sebuah 

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap menjadi pemimpin bangsa masa depan dan 

mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. 

Dalam rangka menunjang tujuan besar tersebut, diperlukan banyak fasilitas 

penunjang yang dapat membantu pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar 

negeri, terutama di Prancis. Untuk itu, bidang pendidikan PPI Prancis dengan bangga 

mempersembahkan buku ini sebagai sumbangsih nyata pelajar Indonesia di Prancis untuk 

memajukan dunia pendidikan tanah air dengan mengundang lebih banyak mahasiswa 

Indonesia untuk menuntut ilmu ke Prancis.  

Penerbitan buku ini bertujuan untuk memberikan informasi dan referensi tambahan 

bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke berbagai universitas di Prancis. 

Informasi mengenai persiapan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Prancis, kedatangan, 

kehidupan mahasiswa, dan sumber pendanaan dibahas lugas di sini. Selain itu, buku ini 

menyasar calon mahasiswa yang mengincar berbagai beasiswa dari pihak ketiga sebagai 

sumber pendanaan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Prancis.  
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Fakta Singkat
Nama Negara    : Republik Perancis
Ibu Kota    : Paris
Kepala Negara    : François Hollande
Perdana Menteri   : Jean-Marc Ayrault 
Bahasa Resmi    : Bahasa Perancis 
Mata Uang    : Euro (EUR)
Jumlah Penduduk   : 65.950.000 jiwa
Agama  Mayoritas   : Catholic
Lagu Kebangsaan   : La Marseillaise

 

 

Pengenalan negara prancis

R̂ eZbg d^f Zf i nZg ZdZ] ^f bl  rZg` f nf i ngb, dnebZa ] b OkZg\bl  f ^gngmnm d^f Zf i nZg 

bahasa Prancis yang memadai. Maklum, seperti sudah menjadi rahasia umum, kalau orang-

orang disini sangat ‘bangga’ dengan bahasa dan budayanya. DELF merupakan tes bahasa 

Prancis seperti TOEFL atau IELTS untuk bahasa Inggris. Untuk kursus bahasa Prancis, Anda 

dapat mengikuti di lembaga-lembaga bahasa Prancis di kota-kota terdekat dengan tempat 

Anda berada. Beberapa di antaranya adalah Institute Francais d’Indonesie (IFI) yang tersebar 

di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar. 

 

 
 
1. Persiapan

A. Bahasa 

Anda dapat mengenal lebih jauh dengan mengakses situs: www. 

institutfrancaisindonesia.com yang baru saja diresmikan pada 16 Juli 2012. Pengecualian 

bahasa ini berlaku untuk Anda yang akan mengambil kuliah dengan bahasa pengantar bahasa 

Inggris. Namun, kemampuan dasar bahasa Prancis sangat dianjurkan, kalau tidak ingin 

dikatakan wajib hukumnya, karena urusan di luar kampus (menanyakan arah, asuransi, 

mencari tempat tinggal, membuka rekening bank, sampai belanja di swalayan) dipastikan 

menuntut kemampuan minimal berbahasa Prancis. 

Note :  

Untuk bahasa, usahakan Anda mengikuti kursus bahasa Prancis sampai dengan level DELF B2 

atau paling tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Universitas tempat Anda akan 

melakukan studi. DELF B2, pada kebanyakan kasus, adalah syarat minimal untuk bisa 

melanjutkan kuliah dengan pengantar bahasa Prancis.  
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B. Administrasi 

Terkait urusan administrasi, Anda harus dengan cermat dan teliti melengkapi seluruh 

dokumen yang dibutuhkan sebelum berangkat studi di Prancis. Yang perlu menjadi catatan 

penting adalah seluruh dokumen tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Prancis 

(kecuali paspor dan visa) melalui penerjemah tersumpah. Beberapa dokumen tersebut 

antara lain: paspor, visa, akte kelahiran, ijazah dan transkrip nilai. Salah satu penerjemah 

tersumpah yang banyak digunakan oleh mahasiswa adalah:  

 
Bapak Subandi 

Mobile : +62812 9673834, +6281315772464, +62857 17668847 

Email : subanditrans@yahoo.com, sbandi@indosat.net.id  

Selain itu, Anda harus intensif melakukan komunikasi dengan pihak universitas tempat 

akan melakukan studi untuk mendapatkan LoA (Letter of Acceptance) dan tentu saja dengan 

pihak CNOUS dan CROUS sebagai contact point untuk kebanyakan mahasiswa internasional 

yang mendapatkan beasiswa. Anda dapat mengakses www.cnous.fr. Jangan lupa, yang tidak 

kalah pentingnya Anda harus melakukan komunikasi untuk mendapatkan tempat tinggal 

(logement) selama studi di Prancis yang biasanya dilakukan antara bulan Februari – April 

setiap tahun yang juga dapat diakses di situs CNOUS. Detail tentang informasi bagaimana 

mendapatkan logement dan subsidi pembayaran logement dari pemerintah Prancis dibahas 

lebih lanjut pada bagian ‘akomodasi’.  

 
Selanjutnya, sebelum berangkat silakan mengurus paspor dan visa tinggal. Untuk 

pelajar, visa tinggal dapat diurus dengan bantuan IFI (dulu Campus France) setempat 

maupun izin Setkab (untuk Anda yang berstatus PNS atau staf pengajar tetap instansi yang 

mendapatkan beasiswa dari Dikti).  

 
Mohon diingat untuk tidak lupa membawa lettre de presentation CNOUS yang 

nantinya Anda tunjukkan kepada CNOUS pada saat pertama kali tiba di Bandara Charles de 

Gaulle, Paris. Untuk Anda yang berencana membawa keluarga (istri/ suami/ anak) yang 

tidak berprofesi sebagai pelajar, visa tinggal dapat diurus melalui lembaga resmi (tls 

contact) yang ditunjuk oleh kedutaan Prancis di Jakarta untuk urusan visa.  

 
Ingat: Kedutaan Prancis di Jakarta tidak menerima aplikasi secara langsung kepada mereka. 

Dokumen yang dibutuhkan, biaya, serta prosedur pengurusan visa dapat langsung dicek 

melalui situs tls contact :  

https://www.tlscontact.com/id2fr/login.php  

 

Note :  

Pastikan urusan logement ini sudah selesai 2-3 bulan sebelum keberangkatan. Hal ini juga 

akan membantu dalam pengajuan visa pelajar ke Prancis.  
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C. Akademik 

Untuk urusan akademik, Anda harus mendapatkan LoA (Letter of Acceptance) sebagai 

bukti utama masuk perguruan tinggi di Prancis. Ada beberapa macam jenis perguruan tinggi 

di Prancis yang dapat menjadi pertimbangan Anda untuk melanjutkan pendidikan tinggi 

sesuai dengan latar belakang pendidikan, sumber dana finansial yang tersedia, dan tentu 

saja rencana karir masa depan. Secara garis besar, pendidikan tinggi di Prancis 

dikategorikan menjadi tiga: University, Grand Ecole /School of Business /School of 

Engineering, dan School of Art /Architecture, and other insitutions. 

 

Masing-masing dengan keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Umumnya, biaya 

kuliah di univesitas jauh lebih murah dibandingkan grand ecole. Biaya kuliah di universitas 

bisa dikatakan ‘hampir’ gratis karena harganya yang terjangkau. Apalagi melihat fakta 

bahwa universitas-universitas tersebut menyelenggarakan kualitas pendidikan tingkat dunia. 

Sebagai contoh, untuk kuliah master di bidang ekonomi (S2) di program reguler 

Sorbone Univesity (www.univ-paris1.fr) hanya dibebankan biaya pendidikan 490 euro per 

tahun (itupun sudah termasuk social security/ jaminan sosial yang nilainya sekitar 200-an 

euro setiap tahunnya). Pada akhirnya, komponen pendidikan sendiri tidak lebih dari 300-an 

euro per tahun.  

 

Silakan Anda bandingkan sendiri dengan beberapa program master sejenis di 

bebebapa universitas terbaik di Indonesia. Sebaliknya, biaya kuliah di grand ecole/school of 

engineering/business school bisa mencapai puluhan ribu euro. Sebagai contoh, biaya kuliah 

di Ecole des Mines de Nantes (http://www.minesnantes. fr/) mencapai 15.000 euro untuk 

dua tahun program master internasional.  

 

Untuk urusan bahasa pengantar, ada universitas yang memang sepenuhnya 

menghendaki mahasiswa menggunakan bahasa Prancis dalam perkuliahan sampai pada tugas 

akhir/memoire. Akan tetapi, ada juga universitas yang memperbolehkan menggunakan 

bahasa Inggris atau bahkan memiliki bahasa pengantar bahasa Inggris. Seperti disarankan 

sebelumnya, lebih baik Anda tetap membawa bekal bahasa Prancis karena akan sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Note :  

Daftar universitas dan grand ecole di Prancis dapat dicek melalui tautan:  

•http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid20269/liste-desuniversites-francaises.html  

• http://hadespresse.com/formations/grandes_ecoles.shtml  
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D. Keuangan 

Di atas semuanya, nampaknya poin ini yang sering menjadi penghambat utama dari 

seorang calon mahasiswa untuk melajutkan pendidikan tinggi di Prancis. Maklum saja, 

meskipun biaya kuliah di universitas terbilang murah seperti yang telah dipaparkan pada 

bagian sebelumnya, biaya hidup rata-rata per bulan di Prancis terbilang mahal untuk ukuran 

mahasiswa dari Indonesia. Tentu saja Anda dapat menggunakan beasiswa ADB alias beasiswa 

Ayah dan Bunda. Akan tetapi, kalau bisa mendapatkan beasiswa, why not?  

 

Bagian ketiga dokumen ini akan mengupas lengkap jenis, sasaran, syarat, dan tips-tips 

mendapatkan berbagai beasiswa yang tersedia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di 

Prancis. Untuk itu, jangan pernah menyerah berusaha mendapatkan sumber pendanaan 

alternatif ini karena beasiswa yang tersedia sebenarnya banyak sekali baik dari dalam 

maupun luar negeri. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian A, untuk Anda yang proses 

studi/beasiswanya berkaitan dengan CNOUS/CROUS maka pada saat pertama kali tiba di 

Bandara Charles de Gaulle (CDG), Paris silakan menuju ke CNOUS untuk menyerahkan lettre 

de presentation CNOUS dan paspor. Ada beberapa mahasiswa yang tidak membutuhkan 

proses ini setibanya di Prancis. Misal untuk Anda yang beasiswanya diberikan melalui 

Egide/Campus France Paris. Satu hal lagi yang lebih baik tidak dilupakan adalah persiapkan 

kebutuhan obat-obatan (medical) pribadi yang akan sering digunakan. 

 

Note :  

Tidak ada salahnya coba menghubungi mahasiswa yang sudah tinggal di Prancis terlebih 

dahulu. Biasanya saat ‘kakak-kakak’ tersebut mempunyai waktu senggang, mereka bisa 

memberikan bantuan petunjuk perjalanan. Tidak jarang mereka juga bersedia menjemput 

di bandara. 

 

 
 
2. Kedatangan

A. Administrasi

B. Transportasi

Setelah selesai urusan di CNOUS, sebelum melakukan perjalanan ke kota tujuan akhir, 

ada baiknya melakukan lapor diri mahasiswa di KBRI Paris. Tujuan utama ‘lapor diri’ ini 

adalah pendataan seluruh pelajar Indonesia yang ada di Prancis untuk kepentingan 

administrasi. Namun tidak jarang, pihak KBRI pun bisa memberikan beberapa bantuan 

semisal advokasi pendidikan ketika dibutuhkan.  

 
Selain dilakukan secara langsung di KBRI, proses ‘lapor diri’ ini juga dapat dilakukan 

secara online diikuti dengan mengirimkan paspor dengan pos tercatat untuk dicap oleh KBRI. 

Silakan kunjungsi situs resmi KBRI Paris, http://www.amb-indonesie.fr/ untuk proses lapor 

diri lebih lanjut.  
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Setelah urusan lapor diri selesai, maka rekan dapat melanjutkan perjalanan ke kota 

tujuan masing-masing. Ada beberapa alternatif transportasi yang dapat dipilih di Prancis. 

Namun, disarankan menggunakan TGV (Train à Grande Vitesse/ kereta kecepatan tinggi) 

yang stasiunnya ada di terminal 2 bandara CDG Paris (untuk yang langsung berangkat dari 

bandara).  

 
Sebagai gambaran kecepatan kereta ini, jarak Paris – Lyon (setara Jakarta-

Yogyakarta) ditempuh hanya dengan waktu 2 jam perjalanan. Keunggulan kereta ini selain 

kecepatannya adalah coverage yang mencakup hampir seluruh kota di Prancis. Jadi jangan 

khawatir tidak menemukan rute yang rekan inginkan. Untuk harganya variatif tergantung 

dari jarak tempuh dari Paris. Biasanya, semakin jauh dari Paris, harganya akan semakin 

mahal. Tiket TGV dapat langsung dibeli di guichet (loket stasiun) ataupun jauh hari sebelum 

keberangkatan lewat pembelian online di situs mereka: http://www.voyages-sncf.com/.  

 

Ada beberapa hal terkait administrasi yang harus Anda lakukan setibanya di Prancis. 

Sesampai di apartemen atau logement dikota masing-masing jangan lupa meminta 

attestation de residence (surat keterangan tempat tinggal) kepada accueil de logement 

(penanggung jawab/ contact point pemilik apartemen). Dengan attestation de residence 

ditambah paspor, visa, dan certificate scolarite (surat keterangan status pelajar) kita dapat 

melakukan pembukaan account di bank setempat. Certificate scolarite dapat diperoleh pada 

saat melakukan pendaftaran ulang di universitas masing-masing. Nah, untuk bank cukup 

banyak pilihan, namun disarankan rekan memilih bank yang benar-benar memberikan 

kemudahan dan pelayanan terbaik. Saldo minimum yang diperbolehkan, biaya administrasi 

per bulan, akses ke kantor cabang, dan bonus-bonus tertentu untuk pelajar, adalah 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bank.  
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3. Kehidupan 

A. Administrasi

Beberapa bank yang umum digunakan antara lain : Societe Generale, LCL, Credit 

Agricole dan BNP Paribas. Terakhir rekan jangan lupa mengurus asuransi—asuransi kesehatan 

(social securite), asuransi diri (responsabilite civile) dan asuransi tempat tinggal (assurance 

du logement). Asuransi kesehatan digunakan jika Anda mengalami hal yang tidak diinginkan 

seperti sakit. Dengan membayar iuran per tahun sekitar 200 euro, hampir seluruh kebutuhan 

dasar kesehatan digratiskan (dokter umum, obat, dll). Jika dirasa perlu, Anda juga dapat 

membeli tambahan asuransi kesehatan (mutuelle) untuk meng-cover hal-hal yang tidak 

termasuk dalam tanggungan securite social.  
 

Asuransi diri (responsabilite civile) diperlukan untuk menjamin jika Anda melakukan 

tindakan tidak sengaja yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain (misal 

memecahkan kacamata teman kuliah dan hal-hal serupa). Untuk yang satu ini biasanya tidak 

terlalu mahal, biasanya sih cuma belasan euro per tahunnya. Sedangkan asuransi tempat 

tinggal bermanfaat jika terjadi hal yang tidak diinginkan selama kita tidak berada di 

apartemen, seperti kebakaran, kecurian, dan lain sebagainya.  

 



Anda dapat memilih beberapa agen asuransi yang tersedia. Sama seperti bank, rekan 

harus cerdas menentukan agen asuransi dari beberapa pilihan yang tersedia. Beberapa agen 

asuransi yang ada seperti:  

• MEP (www.mep.fr),  

• LMDE (www.lmde.fr),  

• SMEBA (www.smeba.fr),  

• SMENO (http://www.smeno.com/) 

 

Selain itu, beberapa bank juga menyediakan produk asuransi.  

Untuk komunikasi, banyak alternatif pilihan di Prancis. Rekan dapat memilih membeli 

kartu perdana langsung kemudian isi ulang seperti di Indonesia. Selain itu, rekan dapat 

memilih untuk mengambil abodemen atau forfait selama 1-2 tahun dengan keuntungan 

rekan mendapatkan gadget sekaligus sebagai paketnya. Beberapa provider yang ada di 

Prancis, antara lain :  

• Orange (www.orange.fr),  

• SFR (www.sfr.fr),  

• Free (http://www.free.fr), 

• Bouygues (www.bouygues.fr).  
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B. Komunikasi 

Anda bisa langsung mengakses ke situs masing-masing provider untuk membandingkan 

mana yang memberikan tawaran paling menguntungkan. Sama seperti di Indonesia, 

beberapa provider tersebut juga memiliki persaingan yang ketat dalam hal harga dan 

pelayanan untuk menambah jumlah pelanggan mereka. Donc, jangan khawatir untuk hal 

yang satu ini karena banyaknya pilihan tersebut. Kemudian untuk internet, biasanya 

apartemen sudah dilengkapi dengan faslitas internet baik wifi ataupun kabel dan dipastikan 

kecepatan atau bandwith di Prancis jauh lebih cepat dibandingkan di negara kita tercinta.  

 

Untuk urusan yang satu ini, rekan tidak perlu khawatir karena sangat jauh berbeda 

dengan Indonesia. Transportasi dalam kota di Prancis sangat teratur, tepat waktu, nyaman 

dan aman. Pada umumnya moda transportasi yang tersedia sudah terintegrasi satu sama lain 

(tram, bus kota, kereta antarkota, metro, dll). Namun disayangkan, kalau untuk urusan 

harga, diskon khusus etudiant/e (pelajar) kebanyakan hanya berlaku untuk mahasiswa yang 

berumur kurang dari 26 tahun.  

 

Note :  

Perlu dicatat bahwa di Prancis seluruh dokumen saling terkait dan terintegrasi satu sama 

lain, sehingga tidak tersedianya satu dokumen saja dapat menghambat proses selanjutnya. 

 

C. Transportasi



Untuk Anda yang masih membutuhkan transportasi untuk mencapai kampus dari 

apartemen, tiket transportasi (yang biasanya di bawah satu payung perusahaan berupa 

otoritas jasa transportasi di suatu kota) dapat dibeli untuk sekali perjalanan, ataupun 

berlangganan bulanan dan tahunan. Disarankan rekan dapat memilih yang sesuai dengan 

kondisi rekan. Rekan dapat mengakses beberapa moda transportasi di kota-kota di Prancis, 

seperti www.ratp.fr (Paris), www.aixenbus.fr (Aix en Provence), https://www.tan.fr/  

(Nantes) dan lainnya. 

Untuk akomodasi, seorang pelajar biasanya diberikan akomodasi di Cite atau 

Residence Universitaire (semacam apartemen yang khusus diperuntukkan bagi mahasiswa). 

Terdapat beberapa jenis kamar yang bisa rekan pilih sesuai dengan harga dan keinginan 

rekan. Ada chambre traditionelle yang berukuran 9 m2, chambre renovee yang berukuran 

12-14 m2, dan studio yang berukuran 20 m2. Tempat tinggal ini menjadi isu yang selalu saja 

ramai ditanyakan oleh calon mahasiswa baru yang akan ke Prancis. Untuk itu, seperti yang 

telah didiskusikan pada bagian sebelumnya, penting untuk mendapatkan kepastian tempat 

tinggal (logement) 2-3 bulan sebelum keberangkatan. 
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D. Akomodasi 

Selain melalui CROUS/CNOUS (www.cnous.fr), Anda juga bisa mencari alternatif lain 

penyedia apartemen; apartemen milik pribadi, atau juga colocataire (tinggal satu 

rumah/kamar dengan mahasiswa/orang Prancis). Pilihan terakhir akan sangat

menguntungkan untuk Anda yang ingin dengan cepat meningkatkan kemampuan berbahasa 

Prancis.  

Beberapa situs internet yang bisa digunakan untuk mencari tempat tinggal tersedia 

di:  

• http://www.adele.org,   

• http://www.leboncoin.fr, 

• http://www.lokaviz.fr/.  

 

Kemudian, Anda juga bisa mencoba mencari logement/apartemen melalui HLM 

(Habitation à loyer modéré), semacam apartemen yang dikelola oleh pemerintah kota. 

Harganya pun sangat bersaing dengan yang disediakan CROUS. Untuk mencari list HLM di 

masing-masing kota, coba masukkan HLM + nama kota melalui search engine. Contohnya, 

HLM Nantes akan mengantarkan kita pada: http://www.nanteshabitat.fr/.  

 

Selain itu, beberapa mahasiswa juga beruntung tidak direpotkan oleh urusan tempat 

tinggal karena sudah disediakan atau dibantu menemukan oleh universitasnya. Biasanya, 

harga kamar sebanding dengan ukuran dan fasilitas yang tersedia. Pengecualian ada di Paris 

karena rata-rata biaya sewa apartemen lebih mahal dibanding dengan kota lain untuk 

ukuran dan fasilitas yang sama. Akan tetapi, jangan khawatir di Prancis rekan dapat 

memperoleh subsidi dari pemerintah Prancis yang dinamakan CAF (Caisse d’Allocations 

familiales).  

 



 
4. Studi  

A^lZkgrZ ln[ lb] b i ^f [ ZrZkZg logement (apartemen) tergantung dari kondisi masing-

masing mahasiswa. Untuk simulasi berapa besarnya subsidi dan bagaimana bisa 

mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan CAF, rekan bisa langsung berkunjung ke situs 

resmi mereka: www.caf.fr   

R̂ lZf i ZbgrZ ] b dhmZ m̂f i Zm lmn] b, @g] Z ] Zi Zm eZg`lng` f ^eZdndZg ] Z_mZk neZg` 

melalui bagian administrasi masing-masing universitas untuk mendapatkan certificate de 

scolarite (surat yang menyatakan bahwa rekan adalah pelajar) dan carte etudiant (kartu 

pelajar). Selain itu, biasanya juga Anda akan mendapatkan kalender studi selama 1 semester 

beserta dosen pengajar. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, certificate de scolarite ini 

diperlukan untuk membuka rekening bank dan berlangganan abodemen komunikasi dan 

transportasi.  
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Kemudian, yang tidak kalah pentingnya untuk urusan adminstrasi terkait studi dan 

legalitas status kependudukan adalah OFII (l’Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration). Intinya, OFII ini seperti KTP kita selama kita berada di Prancis. Meskipun kita 

punya visa pelajar yang berlaku selama satu tahun, pendaftaran OFII ini bersifat wajib. 

Selain itu, jika kita hanya mengandalkan visa tersebut, maka kita hanya bisa keluar masuk 

Prancis dalam jangka waktu 3 bulan (schengen visa).  

 
 

Jangan coba keluar Prancis (dan berniat kembali dengan visa yang sama) setelah 3 

bulan sejak tanggal kedatangan dan belum mendapatkan OFII. Biaya pendaftaran OFII 55 

euro (2012). Biasanya, pihak sekolah/ international office akan membantu mahasiswa dalam 

menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan dan bagaimana mengirimkannya ke kantor 

OFII setempat. Info tentang OFII bisa dilihat melalu situs:

(http://www.ofii.fr/visa_long_sejour_titre_de_sejour_193/) 

 

 

Note :  

Penting: setelah mendapatkan rekening bank, segera daftar untuk mendapatkan CAF. 

Biasanya, untuk mendapatkan CAF dibutuhkan waktu 1-4 bulan (kondisi berbeda di setiap 

kota) sejak pendaftaran dilakukan. Jadi, jangan menunda yang satu ini.  
 

A. Administrasi 

B. Lingkungan Studi dan Perkuliahan

Terkait dengan lingkungan studi dan perkuliahan, universitas di Prancis menggunakan 

sistem ECTS (European Credit Transfer System) atau biasa dikenal dengan SKS (Sistem Kredit 

Semester) di Indonesia. Untuk program master diharuskan menempuh 60 ECTS selama 1 

tahun atau 120 ECTS untuk 2 tahun studi. Perkuliahan di kampus Prancis umumnya satu sesi 

3 jam penuh dengan durasi istirahat sekitar 10-15 menit tergantung profesor yang mengajar.  

 



 5. Liburan  

J^f n] bZg, ngmnd nknlZg f ZdZgZg, l^mbZi  ngbo^klbmZl f ^f bebdb dZ_̂ mZkbZ ZmZn k̂ lmh 

yang biasa disebut RU (Restaurants Universitaire) dengan harga cukup terjangkau sekitar 

3,05 euro sekali makan (2012). Jangan khawatir, meskipun harganya ‘miring’ untuk ukuran 

Prancis, menu yang disajikan sesuai dengan standar lokal orang Prancis (pembuka, menu 

utama, dan tentu saja dessert).  

 
R̂ dbkZgrZ bg`bg [ ^ka^f Zm ] Zg ê [ ba f ^grndZb \ bmZ kZlZ Hg] hg^lbZ dZk̂ gZ [ ^enf  

terbiasa dengan makanan lokal, rekan dapat membawa bekal dari apartemen. Pilihan 

terakhir tentu harus diimbangi dengan kemampuan masak yang memadai.  

 

Hgb m̂gmn f ^gcZ] b lZeZa lZmn f hf ^g rZg` ] bmng``n-tunggu oleh setiap mahasiswa 

Indonesia yang sedang belajar di Prancis. Bagaimana tidak, posisi Prancis yang ada di 

jantung Eropa memungkinkan mahasiswa untuk menikmati masa liburannya dengan 

mengeksplor berbagai kota dan objek wisata baik di dalam maupun di luar Prancis.  
 

S^k[ ZrZg` [ Z`Zbf ZgZ f ^gZkbdgrZ l^hkZg` �Arai’ dalam novel ‘sang pemimpi’ dalam 

menjelajahi hampir seluruh negara di Eropa saat ia belajar di Prancis. Rencanakan dengan 

matang semua liburan yang tersedia di kalender akademik rekan sekalian. Pilih perjalanan 

yang paling efisien disesuaikan dengan kondisi akademis, objek wisata yang menarik, dan 

tentu saja anggaran yang tersedia. Jangan pernah ragu untuk melakukan ‘riset’ kecil-kecilan 

dalam menentukan berbagai tujuan liburan yang ada. Beberapa negara yang berdekatan 

dengan Prancis antara lain Monako, Spanyol, Italia, Swiss, Belgia, Jerman, dan Belanda.  

 

 

Untuk urusan transportasi dalam hal liburan, rekan dapat mengakses beberapa situs 

penyedia jasa transportasi seperti :  

 

• www.voyages-sncf.com (kereta api),  

• www.ryanair.com (maskapai penerbangan berbiaya murah),  

• www.eurolines.com (bus).  

• http://www.idbus.com/ (bus sncf)  

• http://www.easyjet.com (maskapai penerbangan)  

 

Sedangkan untuk akomodasi, rekan dapat mengakses www.hostelbookers.com  

 

 6. Organisasi 

Tgmnd nknlZg hk̀ ZgblZlb, k̂ dZg cZg`Zg mZdnm d^dnkZg`Zg p Z] Za ngmnd 

mengekspresikan diri selama kuliah di Prancis. Ada banyak organisasi dan asosiasi yang 

tersedia untuk menyalurkan bakat organisasi rekan sekaligus sebagai pengisi waktu luang 

(kalau masih ada). Di internal kampus, biasanya selalu ada organisasi pelajar semacam BEM 

yang disebut bureau des élèves (BDE).  
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Selain itu, tentu ada saja klub-klub internal kampus di bidang ilmiah, seni, maupun 

olahraga. Kemudian, sebagai pelajar Indonesia yang terdaftar di salah satu perguruan tinggi 

Prancis, secara otomotatis rekan akan mendapat status keanggotaan Perhimpunan Pelajar 

Indonesia (PPI) di Prancis (www.ppifrance.fr).  
 

PPI Prancis berdiri pada 16 Januari 1958 di Paris. PPI Prancis merupakan satu induk 

organisasi besar yang membawahi PPI-PPI yang berada di wilayah. Pada tahun 2012, ada 20 

PPI wilayah di seluruh Prancis dan beranggotakan lebih dari 450 pelajar Indonesia. Paris 

sebagai ibu kota negara Prancis memiliki anggota PPI yang paling banyak dibanding wilayah-

wilayah lain.  

 
Melalui PPI Prancis, rekan dapat terus meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang 

mahasiswa dari sisi informal sekaligus terus berkontribusi kepada orang lain dan juga untuk 

Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak sedikit kegiatan yang dijalankan oleh PPI Prancis setiap 

tahunnya memiliki dampak dan cakupan internasional di berbagai bidang: pendidikan, sosial, 

budaya, pengembangan teknologi, akademik, dll. Jadi, manfaatkan sebaik mungkin 

kesempatan yang rekan punya selama berada di Prancis untuk memberikan dampak kepada 

organisasi ini. 

Pada bagian ini, kami akan mengupas banyak mengenai jenis-jenis beasiswa yang 

dapat kamu raih di negeri Napoleon Bonaparte ini. Ada cukup banyak macam beasiswa yang 

bisa kita ikuti dengan berbagai cara seleksi dan tips untuk mendapatkannya. Kita mulai aja 

ya, allez-y: 

 

 

Voila, la première est la bourse d’Eiffel ! Dilihat dari namanya jelas kita bisa 

langsung mengetahui bahwa beasiswa ini berasal dari negeri dengan 4 musim ini.  

Tujuan utama dari pemberian beasiswa ini adalah untuk mengembangkan masa depan 

sektor publik dan swasta dengan cara menciptakan para calon pengambil keputusan di 

negara-negara asing melalui lembaga pendidikan tinggi di Prancis. Beasiswa Eiffel ditujukan 

untuk mahasiswa dari luar Prancis yang memenuhi kriteria kemampuan yang disyaratkan 

oleh instansi pendidikan tinggi di Prancis. 

 

1. Beasiswa Eiffel  

Okh`kZf  [ ^Zlblp Z ng``neZg Db__̂ e bgb f ^kni ZdZg i kh`kZf  rZg` ] bl^ê g``ZkZdZg hê a 

Kementerian Luar Negeri Prancis & Eropa. Berfokus pada beberapa bidang studi seperti, ilmu 

teknik, ilmu-ilmu eksakta seperti ilmu matematika, fisika, kimia dan kehidupan, nano dan 

lingkungan, dan ilmu informasi, komunikasi dan teknologi, ekonomi dan manajemen, hukum, 

serta ilmu politik. 
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Jenis Beasiswa di Prancis



Beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa yang berprestasi dan memiliki kemampuan 

yang telah diakui oleh instansi pendidikan di Perancis untuk melanjutkan studi mereka di 

universitas yang bersangkutan. Dengan kata lain, teman-teman harus memegang surat 

rekomendasi atau LoA dari universitas yang bersangkutan. Setelah mendapatkan surat 

tersebut dan mencantumkan persyaratan administrasi lainnya, teman-teman bisa 

menghubungi bagian hubungan internasional di universitas tersebut untuk mendaftarkan kita 

ke Egide (yakni lembaga yang mengorganisir program beasiswa ini). Untuk informasi lebih 

lanjut bisa dilihat di tautan berikut ini :  

http://www.campusfrance.org/en/eiffel  

 

Inilah beasiswa yang menjadi favorit dari cukup banyak calon mahasiswa. Hal ini 

disebabkan beasiswa ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk memilih beberapa 

negara tujuan studi dalam periode tertentu. Beasiswa Erasmus Mundus (EM) diberikan oleh 

Uni Eropa kepada beberapa program master dan doktoral. Kali ini pembahasan akan 

difokuskan pada beasiswa erasmus mundus untuk level pendidikan S2 saja.  

 Besar beasiswa EM untuk S2 adalah 1000 euro/bulan. Untuk 1 Program S2 yang 

disponsori EM terdapat minimal 2 universitas yang berpartisipasi. Hampir semua universitas 

ini ada di Uni Eropa. Jadi, jika teman-teman ingin berpartisipasi dalam salah satu program 

S2 EM, teman-teman akan belajar di lebih dari 1 universitas. Tentu saja tidak dalam waktu 

yang bersamaan (misal 1 semester di univ. A, 1 semester di univ. B). Lama program S2 EM 

rata rata 2 tahun. Semester 1 sampai dengan 3 lebih banyak ditempuh dalam bentuk 

perkuliahan dalam kelas sedangkan untuk semester 4, 100% untuk pengerjaan tesis. 

 

 

List program EM bisa dilihat di: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_

1_master_courses_en.php.  

 

Ada beberapa program yang mensyaratkan surat rekomendasi. Biasanya 2 surat 

rekomendasi cukup. Surat rekomendasi ini biasanya dari dosen atau supervisor di tempat 

kerja. 

2. Beasiswa Erasmus Mundus  

OZda tautan tersebut, teman-teman dapat melihat list program yang ditawarkan, 

deskripsi, beserta link ke website program tersebut. Setiap program EM memiliki syarat yang 

berbeda-beda. Syarat-syarat untuk program tertentu terdapat dalam website masing-masing 

program. Syarat umum untuk mengajukan aplikasi beasiswa ini meliputi: 

1. TOEFL: skor minimum biasanya sekitar 80-90 untuk internet-based TOEFL test  

2. Letter of Motivation: Isinya tentang motivasi teman-teman mendaftar program 

tersebut. 
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2. Cek website http://emundus.wordpress.com./. Website ini ditulis oleh para 

penerima beasiswa EM dari Indonesia. Di sana teman-teman bisa mendapatkan tips 

dan info penting tentang erasmus mundus secara umum dan juga info yang spesifik 

tentang beberapa program EM. 

3. Terjemahkan semua dokumen yang dibutuhkan ke dalam bahasa Inggris. 

4. Jumlah program yang didaftarkan adalah maksimum 3 program. 

5. Jika memungkinkan, hubungi alumni program untuk mengetahui reputasi program. 

Jangan hanya melihat apakah universitas yang berpartisipasi itu bagus atau tidak 

bagus. Carilah informasi berkaitan dengan program studi yang dimaksud dari alumni 

erasmus mundus lainnya. Misal, apakah beasiswanya selalu tepat waktu. 

6. Tiket keberangkatan ke tujuan studi di Eropa biasanya ditanggung penerima 

beasiwa. Begitu sampai pada tempat tujuan, EM akan memberikan installation cost 

yang besarnya cukup untuk mengcover harga tiket + biaya hidup 1-2 bulan. 

 

  Beasiswa ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah 

Prancis. Dengan skema ini, mahasiswa program master dan doktor pada tahun pertama akan 

menempuh studi di salah satu universitas di Indonesia. Saat ini yang ditunjuk oleh Dikti 

adalah Universitas Indonesia untuk jurusan teknik, Institut Pertanian Bogor untuk jurusan 

pertanian, Universitas Airlangga untuk jurusan manajemen dan Universitas Udayana untuk 

jurusan Pariwisata. Institut Teknologi Bandung dan Universitas Diponegoro saat ini juga 

sudah tergabung dalam program beasiswa ini. Perjanjian G to G yang sudah disepakati 

antara pemerintah Indonesia dan Perancis menjadi dasar pelaksanaan program beasiswa ini. 

 

3. Beasiswa DDIP-Dikti  

@] Zi ng \ ZkZ f ^g] Z_mZkgrZ Z] ZeZa l^[ Z Z̀b [ ^kbdnm9 

a) Teman-teman mendaftar terlebih dahulu ke salah satu universitas penyelenggara 

sesuai dengan bidang yang diminati. Dengan mengikuti aturan main dan petunjuk 

pendaftaran dari administrasi universitas tersebut. Selanjutnya, pada saat pemilihan 

pembiayaan maka teman-teman dapat memilih program beasiswa double degree 

yang biasanya akan disediakan di formulir. Kemudian, teman-teman akan mengikuti 

seleksi masuk umum dari universitas masing-masing (UI, IPB, Unair atau Unud) dan 

pada saat interview maka akan ditanyakan motivasi teman-teman mengenai alasan 

mengikuti program ini. Selain itu, teman-teman juga harus mengisi formulir 

tambahan seperti, formulir A dari Dikti, surat rekomendasi dan surat penugasan dari 

pimpinan perguruan tinggi karena beasiswa ini lebih dikhususkan bagi mereka yang 

terdaftar sebagai calon atau staf pengajar di suatu universitas.  
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Tips: Dikarenakan kuota yang terbatas maka disarankan kepada tem an-tem an untuk 

mempersiapkan diri sebaik mungkin terutam a mengenai kelengkapan dokumen. 

Sedangkan beberapa hal yang penting lainnya: 

1. Kunjungi tautan tersebut di atas untuk melihat program yang teman-teman inginkan. 

Lihat syarat programnya dan juga deadline aplikasinya. Biasanya deadlinenya antara 

Oktober dan Februari tiap tahunnya. 

 



c) Selama 1 tahun teman-teman harus memenuhi kualifikasi baik dari sisi akademis 

maupun bahasa. Sisi akademis dilihat dari indeks prestasi kumulatif dan bahasa 

dilihat dari hasil ujian bahasa Perancis atau DELF yang dalam program ini disyaratkan 

minimum B1. Selain itu, pada pertengahan tahun ajaran teman-teman harus sudah 

melakukan kontak dengan universitas di Perancis terkait dengan aplikasi yang pada 

akhirnya universitas di Perancis dapat mengeluarkan Letter of Acceptance (LoA) 

sebagai salah satu syarat kita berangkat.  

 

 

d) Setelah mendapatkan universitas di Perancis maka teman-teman harus memastikan 

semua kelengkapan dokumen yang akan dibawa ke Perancis tanpa kurang satu 

apapun termasuk paspor dan visa. Selain itu, teman-teman memastikan bahwa 

attestation de bourse dan surat garansi beasiswa dari Dikti kita peroleh. 

 

e) Tahun kedua teman-teman akan melakukan studi di Perancis biasanya dibagi menjadi 

2 program, program riset yang diakhiri dengan pembuatan mémoire atau tesis, dan 

vokasi/appliqué yang diakhiri dengan magang/stage atau internship. Perkuliahan 

biasanya dilakukan dalam 2 bahasa, Perancis dan Inggris, hanya untuk laporan akhir 

dan presentasi baik riset maupun magang biasanya kita diperbolehkan menggunakan 

bahasa Inggris. Akan tetapi, jauh lebih baik jika dapat menggunakan bahasa Perancis.  
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Tips: Pada alih semester disarankan teman-teman terutama yang mengambil riset sudah 

melakukan kontak dengan profesor untuk dapat menjadi supervisor tesis atau mémoire 

dikarenakan tidak mudah untuk meyakinkan profesor untuk menjadi pembimbing jika 

berbeda konsentrasi. 

 

b) Setelah diterima di perguruan tinggi penyelenggara, maka teman-teman akan mulai 

melakukan kegiatan perkuliahan selama 1 tahun di universitas tersebut. Skema 

perkuliahan yang dilakukan terdiri dari 2 hal : pertama, perkuliahan mengenai ilmu 

dimana jurusan atau program yang diambil dan kedua, perkuliahan/kursus bahasa 

Perancis. Keduanya dilaksanakan secara bersamaan pagi sampai sore atau bahkan 

malam. Hal inilah yang seringnya membuat teman-teman harus bisa fokus dan 

menyeimbangkan antara kedua perkuliahan tersebut karena keduanya sama 

pentingnya. 

Tips: Teman-teman dapat mulai membiasakan diri untuk bicara, mendengar dan membaca 

bahasa Perancis melalui berbagai media karena perkuliahan di kelas belumlah cukup. 

Selain itu, sembari kuliah juga harus mempersiapkan proposal tesis yang akan dibawa ke 

universitas di Perancis karena tesis dan ujian akan dilakukan di Perancis. 

 

Tips: Khususnya bagi universitas penyelenggara yang belum memiliki afiliasi dengan universitas di 

Perancis maka disarankan untuk melamar sebanyak mungkin universitas di Perancis. 

 



 

Setelah sampai di Perancis, teman-teman juga harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 

 

a) Wajib lapor diri ke Kedutaan Besar atau Perwakilan setempat. Dalam hal ini, KBRI 

Paris atau KJRI Marseille dengan tujuan untuk mendata pelajar yang ada dan jika 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

b) Membuat 3 kali laporan studi (progress report), yaitu per bulan November, April dan 

Juni. Selanjutnya, pada akhir studi membuat laporan lengkap untuk dibawa dan 

dilaporkan kepada Dikti. 

c) Hal yang penting adalah teman-teman senantiasa memiliki kontak dengan pihak 

kedutaan, teman-teman seangkatan melalui milis dan Dikti jika terjadi hal-hal 

apapun dapat dikonfirmasikan. 
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Hak dan kewajiban teman-teman sebagai penerima beasiswa DDIP – Dikti, Terdapat 

beberapa hak yang diterima sebagai penerima beasiswa ini, yaitu: 

 

a) Selama 1 tahun pertama di Indonesia maka teman-teman akan dibiayai penuh dari 

Dikti seperti, SPP, biaya hidup, dan buku dengan skema BPPS (dapat dilihat di 

website www.dikti.go.id/bpps/) 

b) Selain itu, kursus bahasa Perancis juga dibiayai oleh pihak kedutaan Perancis (DDIP 

tahun 2010/2012). 

c) Teman-teman akan dibebaskan dari biaya pengurusan visa. 

d) Pada tahun kedua teman-teman mendapatkan hak berupa pembebasan SPP dari 

pemerintah Perancis, biaya hidup sebesar 1000 euro per bulan, biaya kedatangan 

1000 euro, tiket pesawat pergi-pulang, biaya buku, riset dan seminar. 

e) Selain itu, karena sebagai pelajar maka kita akan ditempatkan di asrama mahasiswa 

(cite atau residen mahasiswa yang memiliki fasilitas cukup lengkap dengan harga 

yang memadai). 

 

4. Beasiswa DDIP-TOTAL  

R̂ mbZi  mZanggrZ SNS@K Hg] hg^lbZ f ^gr^] bZdZg [ ^Zlblp Z ngmnd f ZaZlblp Z Hg] hg^lbZ 

yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat master (S2) di Perancis. Program studi yang 

ditawarkan bervariasi mulai dari perminyakan, teknik, ekonomi, management, sampai 

dengan politik dan hukum. Beberapa universitas dimana banyak penerima beasiswa TOTAL 

belajar di Perancis adalah:  

 Dg`bg^^kbg  ̀schools 

Institute Francais du Petrole (IFP), Ecole Nationale Superieure de Geologie (ENSG), 

Ecole Nationale des Ponts Paris Tech (ENPC), Ecole Nationale Superieure des 

Telecommunications (ENST Paris), Ecole des Mines ParisTech, Ecole des Mines de Nantes 

(EMN), Ecole Centrale de Nantes, Institute Superieure d’Electronique de Paris (ISEP), 

Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM) 

 



 

Ada dua skema beasiswa yang ditawarkan oleh TOTAL Indonesia: Total Global 

Scholarship (TGS), dan ‘Sandwich program’ TGS-DDIP (Double Degree Indonesia Perancis).  
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Business and management schools 

HEC International Business School, ESSEC Business School, ESCP Europe Business 

School, EDHEC Business School, Skema Business School (formerly ESC Lille and CERAM), 

EMLyon Business School, Grenoble Ecole de Management (EM Grenoble), Reims Management 

School, Audencia Nantes School of Management. 

 

Other leading French schools 

Ecole Nationale d’Administration (ENA), Institut d”Edutes Politiques de Paris 

(SciencePo Paris) 

 

Universities 

Paris I Patheon-Sorbone, Patheon-Assas Paris II (CIFFOP), Cergy-Pontoise, Paul 

Cezanne Aix-Marseille III, IMPGT, Rennes I, Bordeaux IV, Pau et Pays de l’Adour, 

Université de La Rochelle, Université Lille 1 

 

Pertama, Total Global Scholarship (TGS) adalah beasiswa penuh yang diberikan 

TOTAL Indonesia kepada calon mahasiswa master untuk menyelesaikan semua proses 

pendidikannya di Perancis. Program ini berdurasi 1 sampai 2 tahun, tergantung dengan 

program studi yang diinginkan. Sebagai contoh, bebeberapa program business school (MBA) 

dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun, sedangkan sekolah Engineering (MSc, MEng) pada 

umumnya memerlukan waktu 2 tahun. Mahasiswa bisa memilih untuk belajar di universitas 

dengan bahasa pengantar Inggris ataupun Perancis.  

 

Kedua, program beasiswa TGS-DDIP merupakan kerjasama TOTAL Indonesia dan 

beberapa universitas di Indonesia dan DIKTI (Dirjen Pendidikan Tinggi). Program ini berdurasi 

2 tahun. Melalui skema ini, mahasiswa akan menghabiskan setengah masa belajarnya di 

salah satu universitas partner di Indonesia; UI, ITB, UGM, dan beberapa universitas lainnya. 

Selanjutnya, pada tahun kedua mahasiswa harus mendaftarkan diri dan melanjutkan 

kuliahnya di salah satu universitas di Perancis dengan subject (program studi) yang mirip/ 

beririsan dengan apa yang dipelajari pada tahun pertama. Program yang ditawarkan pada 

umumnya dengan pengantar bahasa Perancis. Oleh karena itu, pada tahun pertama 

mahasiswa program TGS-DDIP diwajibkan untuk mengikuti kursus bahasa Perancis secara 

intensif sehingga memenuhi syarat minimum bahasa Perancis (pada umumnya level B2) 

untuk melakukan pendaftaran di tahun kedua.  
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Sayangnya, calon penerima beasiswa tidak bisa memilih skema beasiswa yang mereka 

inginkan, dikarenakan pada akhirnya TOTAL Indonesia (pada akhir proses seleksi) yang akan 

menentukan seorang mahasiswa akan mengikuti skema beasiswa yang mana. Pengecualian 

untuk proses seleksi yang memang spesifik diperuntukkan untuk masing-masing skema 

beasiswa yang ditawarkan (TGS atau TGS-DDIP saja). Pada kebanyakan kasus, proses seleksi 

untuk kedua skema beasiswa ini dilakukan secara bersamaan. Sebagai contoh, seleksi untuk 

mahasiswa yang akan mulai kuliah tahun 2012 ini dilakukan secara bersamaan untuk dua 

jenis skema yang ada. 

 

Dua skema beasiswa ini mempunyai keunggulannya masing-masing. Pada TGS, 

mahasiswa dapat memilih program dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Ini tentu 

memudahkan proses pencarian universitas, karena pada umumnya dokumen yang digunakan 

untuk melakukan aplikasi ke Total Indonesia bisa digunakan untuk mendaftar (Surat 

rekomendasi, TOEFL, Ijazah, Transkrip, Motivation Letter) pada universitas yang diinginkan, 

tanpa perlu mengerti bahasa Perancis sedikitpun. Namun demikan, banyak juga dari teman-

teman dengan skema ini mengalami kesulitan pada bulan-bulan pertama saat mereka tiba di 

Perancis karena kendala bahasa. Karena walaupun kuliah menggunakan bahasa Inggris, tapi 

segala urusan administrasi—mencari apartemen/tempat tinggal, asuransi, izin tinggal, 

belanja kebutuhan sehari-hari sampai menanyakan penunjuk arah—selalu menggunakan 

bahasa Perancis. Maklum, orang Perancis memang terkenal bangga akan bahasa nasionalnya.  

 Selanjutnya, skema TGS-DDIP lebih diuntungkan dari segi persiapan bahasa karena 

mereka sudah melakukan kursus bahasa Perancis intensif selama tahun pertama mereka di 

Indonesia. Tetapi penerima program ini tinggal di Perancis dalam durasi yang relatif lebih 

singkat dari TGS. Dan, beasiswa yang diterima selama tahun pertama di Indonesia juga 

disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan harga-harga barang di Indonesia. 

 

Cara Pendaftaran 

Proses pendaftaran beasiswa TOTAL Indonesia biasanya dimulai setiap bulan 

Oktober/November untuk tahun ajaran selanjutnya. Proses seleksi berlangsung selama 4-5 

bulan. Sebagai contoh, mahasiswa yang ingin mulai belajar di bulan September 2012, proses 

seleksi beasiswa sudah dimulai sejak Oktober 2011 dan berakhir di bulan April 2012. Proses 

seleksi biasanya dilakukan di beberapa kampus di Indonesia, antara lain: UI, ITB, UGM, dan 

ITS. Mahasiswa diluar kampus-kampus tersebut diperbolehkan untuk mengikuti proses seleksi 

di kampus-kampus tersebut. Penyediaan informasi beasiswa biasanya ada di pusat 

administrasi mahasiswa, dan kantor internasional (International Office) masing-masing 

kampus tersebut. Sebagai contoh di UI, biasanya informasi beasiswa ini tersedia di website 

fakultas teknik, dan di rektorat UI.  

 Beberapa dokumen yang diperlukan saat pendaftaran beasiswa TOTAL adalah: CV, 

trankrip nilai, ijazah, 2 surat rekomendasi (salah satunya harus dari dunia akademik), surat 

motivasi, kemapuan bahasa (TOEFL/IELTS/DELF), identitas/passport, photo, dan mengisi 

lembar isian pendaftaran yang disediakan.  

 



Petunjuk: Penting untuk menyiapkan semua dokumen tersebut dalam bahasa Inggris. 

Mintalah tolong kepada rekan yang anda percaya untuk mereview semua dokumen 

tersebut sebelum diserahkan kepada tim penyeleksi. Awal yang baik dan persiapan yang 

matang akan meningkatkan kesempatan anda untuk diterima di program beasiswa ini. 
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Selanjutnya, FGD dilakukan secara marathon untuk semua kandidat yang lolos ke 

tahap ini. Kandidat akan dikelompokkan menjadi beberapa grup kecil (5-8 mahasiswa). 

Selanjutnya, akan diinformasikan kapan waktu pelaksanaan diskusi untuk tiap grupnya. 

Dalam proses ini, setiap grup akan diberikan case study yang mesti didiskusikan bersama, 

yang pada akhirnya akan dievaluasi oleh tim penyeleksi adalah hasil keputusan grup 

terhadap permasalahan yang disajikan. Waktu diskusi 30-45 menit setiap grupnya. Jangan 

khawatir kalau dalam rentang waktu yang diberikan, grup tidak bisa mencapai konsesus 

(kesepakatan bersama), hal ini dikarenakan—menurut pengamatan pribadi penulis—tim 

penyeleksi lebih melihat/mengobservasi kemampuan kita dalam menyampaikan pendapat 

(kemampuan bahasa inggris masuk didalamnya).  

 

Proses seleksi beasiswa ini terbagi dalam empat tahap: Seleksi dokumen, FGD (Focus 

Group Discussion), Interview HRD, dan Interview akhir. Pada tahap pertama, jika semua 

dokumen yang diminta oleh TOTAL Indonesia sudah kita lengkapi dengan baik (seperti yang 

dianjurkan sebelumnya) ditambah fakta bahwa diri kita berhak menerima beasiswa tersebut 

(mahasiswa S1 tingkat akhir termasuk didalamnya), rasanya tidak ada alasan untuk cemas 

tidak bisa melewati tahap ini.  

 

Proses Seleksi dan Tips&Trick 

Hasil seleksi proses ini bisa kita dapatkan 1-2 minggu setelah FGD berlangsung. 

Selanjutnya, jika kandidat dinyatakan lolos tahap FGD, kandidat akan diundang ke kantor 

TOTAL Indonesia untuk melakukan interview pertama dengan HRD (Human Resource 

Department).  

 Pada hari-H interview, jangan lupa untuk berpakaian rapi dan sopan, membawa kartu 

identitas, dan usahakan untuk tiba di tempat interview 30 menit sebelum waktu yang 

dijanjikan (untuk kandidat yang sedang bekerja saat proses seleksi, biasanya waktu 

interview bisa dinegosiasikan antara kandidat dan tim penyeleksi). Manfaatkan jeda waktu 

sebelum interview ini untuk mengenal lebih jauh lingkungan tempat interview, membuat diri 

kita merasa nyaman disana, dan mempersiapkan diri agar lebih tenang dalam menghadapi 

interview.  

 

Tips: Kemampuan kandidat untuk berargumen secara logis, empirik, dan persuasif sangat 

diperlukan untuk kesuksesan melewati tahapan FGD. Diskusikan studi kasus yang diberikan 

seakan-akan kita memang berada di dalam kondisi tersebut, jangan terlalu asik berdebat 

tanpa tujuan 
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Selanjutnya, proses akhir beasiswa ini adalah interview dengan panelis : satu orang 

TOTAL Indonesia dan satu orang TOTAL Perancis (Department of education). Pada umumnya, 

waktu pelaksanaan interview akhir ini sekitar bulan Maret-April tergantung waktu yang 

tersedia dari tim pendidikan TOTAL Perancis berkunjung ke Indonesia. Lakukan tips dan 

rekomendasi umum untuk melakukan interview seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

 Disini, informasi lebih detail mengenai rencana study dan motivasi untuk melanjutkan 

pendidikan di Perancis akan lebih digali; sekolah mana yang dituju, program apa, kenapa, 

dan rencana setelah menyelesaikan pendidikan serta rencana jangka panjang kandidat. Poin 

pentingnya disini adalah kita mampu menunjukkan kalau kita adalah kandidat yang tepat 

untuk menerima beasiswa ini, yang dimasa depan akan memberikan nilai tambah / 

perubahan terhadap lingkungan sosial dan kemajuan Indonesia. Salah satu caranya adalah 

dengan menceritakan mimpi-mimpi kita dimasa depan, proyeksi diri kita 5, 10, dan 20 tahun 

mendatang. 

 

Hal lain yang tidak kalah penting dalam proses akhir adalah kesiapan kita dalam 

mencari universitas di Perancis. Proses pendaftaran beasiswa TOTAL dan pendaftaran di 

salah satu universitas di Perancis adalah dua hal yang terpisah. Jadi, selama mengikuti 

proses beasiswa TOTAL, apalagi sudah sampai tahap akhir, jangan ragu untuk mendaftarkan 

diri di beberapa universitas/kampus yang diinginkan di Perancis.  

 

Ingat: alokasi beasiswa yang diberikan sangat sedikit untuk jumlah teman-teman yang 

sangat banyak. Setiap tahunnya hanya sekitar 4-8 mahasiswa yang menerima beasiswa ini 

dalam dua skema beasiswa yang ada.  

 

Selanjutnya, interview dengan HRD ini mempunyai kemiripan dengan interview HRD 

lainnya. Untuk kandidat yang sudah punya pengalaman interview sebelumnya, tentu akan 

lebih tenang dalam melakukan tahapan ini. Disini, interviewer akan menggali lebih dalam 

semua dokumen yang sudah diserahkan oleh kandidat dalam pendaftaran beasiswa ini, 

menanyakan motivasi kenapa ingin melanjutkan kuliah, pengalaman organisasi dan kerja, 

dan beberapa hal terkait rencana study kandidat. Tujuan dari proses ini adalah untuk 

meyakinkan interviewer kalau kita adalah kandidat yang pantas dan tepat untuk diajukan 

dalam seleksi akhir dengan tim ahli pendidikan dari TOTAL Perancis.  

 
Tips: Tunjukkan kalau kita adalah individu yang mempunyai visi, motivasi yang tinggi untuk 

melanjutkan pendidikan, dan kemampuan akademis yang mencukupi untuk melanjutkan 

pendidikan seperti yang kita rencanakan. 
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Untuk para kandidat yang akhirnya menerima beasiswa TGS-DDIP, maka dalam 

pemilihan dan pendaftaran universitas di Perancis, harus berkoordinasi dengan penanggung 

jawab program DDIP di universitas di Indonesia. Umumnya mereka akan mengarahkan ke 

universitas di Perancis yang sudah pernah menjalin kerja sama dengan universitas di 

Indonesia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk membuka hubungan kerja sama 

baru dengan universitas lainnya. 

 
 

Umumnya pendaftaran universitas di Perancis dimulai bulan desember ditahun ajaran 

berjalan dari program master 1 (master tahun pertama). Misalnya untuk penerima beasiswa 

TGS-DDIP tahun 2011-2013, mereka melaksanakan studi master 1 di indonesia mulai dari 

september 2011 – agustus 2012, dan studi master 2 (master tahun kedua) di Perancis mulai 

dari september 2012 – agustus 2013. Maka, pendaftaran untuk universitas di Perancis dimulai 

dari bulan desember 2011. 

 Persiapan dokumen yang dibutuhkan pada saat pendaftaran umumnya sama dengan 

dokumen pendaftaran beasiswa TOTAL, namun harus dalam bahasa perancis semua. 

Dokumen-dokument tersebut antara lain : CV, transkrip nilai S1, transkrip nilai Master 1- 

semester 1, ijazah, surat motivasi, surat rekomendasi, sertifikat bahasa perancis (DELF), 

photo, dan mengisi formulir pendaftaran. 

 Untuk dokumen-dokumen seperti CV, surat motivasi, dan surat rekomendasi bisa 

disusun sendiri dalam bahasa Perancis. Namun, untuk dokumen resmi seperti ijazah , 

transktrip nilai, sertifikat, dll harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 

 

Dalam dokumen pendaftaran universitas biasanya ditanyakan kemampuan pendanaan 

study. Untuk sementara isilah dengan surat pernyataan pribadi kalau anda sedang mengikuti 

proses beasiswa TOTAL sampai tahap akhir yang hasilnya akan anda dapatkan dalam 

beberapa waktu kedepan. Selanjutnya, setelah anda mendapatkan surat penerimaan dari 

TOTAL bahwa anda adalah penerima beasiswa mereka, anda dapat mengirimkan surat 

tersebut kepada universitas yang anda daftarkan sebelumnya. Sebaliknyapun demikian. 

Pendaftaran yang anda lakukan sebelum interview dengan TOTAL menunjukkan kalau anda 

adalah mahasiswa serius yang mempunyai motivasi kuat. Proses pendaftaran anda ke 

kampus-kampus yang anda inginkan bisa anda ceritakan pada saat interview, baik HRD 

maupun final interview. Manfaatkan semua waktu yang tersedia untuk mencapai dua tujuan 

tersebut, mendapatkan acceptance letter dari universitas dan dari TOTAL Indonesia. 

Keduanya dapat saling melengkapi. 

 

 

Selanjutnya, universitas di Perancis akan mengevaluasi dokumen-dokumen tersebut 

dan nantinya akan mengirimkan letter of acceptation seandainya penerima beasiswa 

tersebut diterima. Selain level bahasa perancis B2, syarat lain untuk keberangkatan ke 

Perancis adalah IPK minimal 3 selama studi master tahun pertama. 

 



Keuntungan
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Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di segala bidang baik untuk 

para aktivis, khususnya mutu pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya daerah 

yang dinilai masih sangat rendah, maka Kementerian Pendidikan Nasional (KEMDIKBUD) 

mencanangkan program beasiswa unggulan tingkat nasional dan internasional. 

 Program beasiswa unggulan memiliki visi melahirkan insan terbaik bangsa yang 

memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas 

tinggi, berkepribadian, unggul, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa 

dan negara. Tujuan utama dari beasiswa ini adalah meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusia Indonesia yang mendukung pembangunan. 

 Siapa saja yang bisa mengajukan ? 

Beasiswa Unggulan diperuntukkan bagi putra-putri bangsa yang terpilih dan memiliki 

daya saing tinggi serta masuk dalam salah satu kategori unggulan dan memiliki prestasi 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Lulusan terbaik dari Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah 

Kejuruan, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi yang diusulkan dan direkomendasikan 

oleh Lembaga Pendidikan, Pemerintah Pusat atau Daerah (Propinsi dan 

Kabupaten/Kota), masyarakat (Asosiasi Profesi/LSM) dan industri ;  

2. Pemenang Lomba IPTEK/Lomba Karya Ilmiah Remaja tingkat nasional dan 

internasional;  

3. Pemenang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat nasional dan internasional ;  

4. Pemenang Lomba Olimpiade tingkat nasional dan internasional;  

5. Pemenang Lomba Bidang Olahraga/Seni/Bahasa/Sains tingkat nasional dan 

internasional;  

6. Aktivis mahasiswa yaitu pengurus organisasi kemahasiswaan, antara lain UKM, BEM, 

Senat, Himpunan Mahasiswa dan lain-lain;  

7. Guru berprestasi;  

8. Pegawai dan karyawan berprestasi.  

 

Beasiswa ini mencakup semua biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses study: 

Admission fee, uang saku, tiket pesawat, biaya pembuatan visa, sampai persiapan bahasa 

Perancis. Yang membedakan untuk skema TGS dan TGS-DDIP adalah uang saku pada tahun 

pertama. Untuk teman-teman DDIP uang sakunya selama melakukan kegiatan akademisnya 

di universitas di Indonesia pada tahun pertama akan disesuaikan dengan biaya hidup di 

Indonesia. Sedangkan untuk tahun kedua besarnya uang saku akan sama. Uang saku yang 

diberikan mencakup biaya tinggal (apartemen), makan, transportasi, pendukung akademis 

lainnya. Jumlahnya lebih dari cukup untuk single student.  

 
5. Beasiswa Unggulan Kemendikbud  

Rnf [ ^k : http://beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id/ 
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Aplikasi dari Indonesia 

Dalam rekruitmen peserta Beasiswa Unggulan, terdapat beberapa cara, baik melalui 

program studi perguruan tinggi penyelenggara maupun mandiri melalui manual atau on line 

(beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id ). Adapun proses rekruitmen melalui program studi 

perguruan tinggi penyelenggara adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan dari gambar di atas :  

1. Calon peserta mendaftar pada perguruan tinggi yang diminati dengan melengkapi 

berkas persyaratan di perguruan tinggi dengan mengacu panduan Beasiswa Unggulan 

(no 1 dan 2).  

2. Calon peserta yang telah melengkapi berkas pendaftaran (lulus administrasi) 

menjalani seleksi dan tes di perguruan tinggi pada waktu yang telah ditentukan (no 3 

dan 4).  

3. Perguruan tinggi mengolah hasil tes calon peserta dan mengusulkan nama-nama calon 

peserta yang lulus ke Sekretariat Beasiswa Unggulan (no 4 dan 5).  

4. Validasi calon peserta oleh Tim Beasiswa Unggulan berdasarkan persyaratan yang 

ditentukan. Biasanya membutuhkan waktu berkisar antara 3 s.d 4 minggu (no 7).  

5. Sekretariat Beasiswa Unggulan mengumumkan nama peserta yang lulus seleksi ke 

perguruan tinggi untuk melengkapi berkas persyaratan selanjutnya (no 8). 

Peserta yang lolos seleksi mengikuti proses perkuliahan di perguruan tinggi (no 9). 
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Bagi peserta Beasiswa Unggulan yang telah ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan 

Kerjasama Luar Negeri, maka dilanjutkan dengan proses penandatanganan perjanjian kerja 

sama antara perguruan tinggi/perorangan dan BPKLN untuk keperluan penyaluran dana 

beasiswa. 

 

Keterangan gambar di atas:  

 

1. Pelamar perorangan mencari informasi beasiswa dan mendaftarkan diri secara manual 

atau on-line melalui situs berikut ini: http://beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id/, 

dengan di sertai kelengkapan administrasi misalnya rekomendasi pimpinan dari 

lembaga yang mengusulkan, dll. Teman-teman juga bisa berasal dari usulan 

perguruan tinggi penyelenggara Beasiswa Unggulan untuk keperluan pemenuhan 

database (no 1 dan 2).  

2. Calon peserta yang telah melengkapi berkas pendaftaran (lulus administrasi) 

menjalani seleksi dan tes yang diadakan Tim Beasiswa Unggulan. Proses seleksi 

merupakan aktifitas internal Sekretariat Beasiswa Unggulan dalam mengumpulkan 

semua berkas dari seluruh teman-teman. Proses data melalui sistem teknologi 

informasi dilakukan dalam dua tahap, yakni pengembangan data dan informasi, serta 

pengembangan program yang merupakan tahapan pemrosesan data, pemeriksaan 

kelengkapan dan keabsahan berkas calon mahasiswa (no 3).  

 

Perkuliahan mahasiswa terseleksi diperguruan tinggi efektif mulai masuk pada bulan 

Maret atau September tahun akademik 2012/2013 di masing-masing perguruan tinggi 

penyelenggara Beasiswa Unggulan.  

 

Disamping pendaftaran beasiswa melalui perguruan tinggi, terdapat kemungkinan 

pendaftaran melalui perorangan. Adapun rencana seleksi pendaftaran perorangan biasanya 

dilaksanakan pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahun anggaran. Hasil seleksi 

akan di muat di website Beasiswa Unggulan 3 s.d. 4 minggu setelah proses seleksi.  
 



Bagi pelamar secara online wajib memenuhi semua data yang diminta dan membaca 

aturan untuk mengisi dan memasukkan file yang diminta (ukuran, nama, jenis file, dll). 

Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka akan ditolak dalam proses pendafatarn 

online. Sedangkan bagi pendaftar manual wajib memenuhi persyaratan tersebut di atas 

sesuai jenjang pendidikan yang dipilih, kewajiban berikutnya tetap mengisi pendafatarn 

online untuk kebutuhan data base Sekretariat Beasiswa Unggulan dan mengirimkan dokumen 

yang diperlukan ke alamat: 

 

3. Tim Beasiswa Unggulan menetapkan penerima Beasiswa Unggulan. Tim Biro 

Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri bertugas sebagai pengambil kebijakan yang 

melahirkan aturan-aturan yang akan ditetapkan dan mengesahkan ketetapan calon 

mahasiswa.  

4. BPKLN menerbitkan surat lulus penerima beasiswa (no 4).  

5. BPKLN mengumumkan nama peserta yang lulus seleksi dan berkas persyaratan yang 

harus dilengkapi selanjutnya (no 5).  

6. Penandatanganan berita acara serah terima dana beasiswa dalam bentuk kontrak 

pendidikan, yang disepakati antara mahasiswa terseleksi atau perguruan tinggi 

penyelenggara dengan Sekretariat Beasiswa Unggulan BPKLN KEMDIKBUD mengenai 

perjanjian setelah menyelesaikan pendidikan termasuk pengembangan potensi daerah 

masing-masing (no 6).  

7. Peserta menjalani proses perkuliahan di perguruan tinggi. Dimana penempatan 

mahasiswa di perguruan tinggi efektif mulai masuk pada bulan Agustus-September 

tahun akademik 2011/2012 di masing-masing perguruan tinggi (no 7).  

8. Peserta mahasiswa yang telah terseleksi dan kuliah di perguruan tinggi yang dituju 

akan mendapatkan Surat Keputusan, sebagai pernyataan penerima Beasiswa Unggulan 

mulai tahun 2011.  

 
Kebutuhan bidang studi disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk 

pembangunan nasional berdasarkan potensi daerah masing-masing bekerjasama dengan 

perguruan tinggi di luar negeri. Verifikasi kebutuhan bidang studi dengan kesesuaian teman-

teman dengan persyaratan yang dibutuhkan dan bila dibutuhkan melakukan komunikasi 

dengan perguruan tinggi penyelenggara tentang persyaratan seleksi pelamar.  

 Teman-teman yang melakukan pendaftaran online atau manual dapat memanfaatkan 

beasiswa untuk menyelesaikan studi pada berbagai jenjang pendidikan yaitu sarjana (S1) 

atau yang sederajat, magister (S2) dan doktor (S3) di Indonesia, maupun di luar negeri.  

 

Sekretariat Program Beasiswa Unggulan 

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Gedung C Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman 

Senayan-Jakarta, 10270 

Telp: 021-5711144 ext. 2616 Fax: 021-5739290 
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Setelah teman-teman mendaftar ke Beasiswa Unggulan baik secara online maupun 

manual, berkas teman-teman akan segera diproses selayaknya alur mekanisme seleksi dan 

mereka yang dinyatakan berhak menerima Beasiswa Unggulan akan diumumkan di website 

dan dihubungi oleh tim Beasiswa Unggulan. 

 Aplikasi dari Perancis 

Berawal dari kesempatan yang diberikan oleh Atase Pendidikan di Perancis (Prof. 

Syafsir Akhlus) kepada teman-teman yang aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di 

Perancis (PPI Perancis), kini teman-teman yang sudah terdaftar di salah satu universitas di 

Perancis untuk jenjang S1/S2/S3, dapat mengajukan permohonan aplikasi program beasiswa 

unggulan melalui kantor atase pendidikan di Paris.  Hal pertama yang harus teman-teman 

lakukan adalah mempelajari secara cermat syarat-syarat yang tercantum di tautan berikut 

ini: http://beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id/ atau seperti syarat-syarat umum yang 

tertera pada subbab « aplikasi dari Indonesia ». Setelah dipelajari, teman-teman bisa mulai 

mengunduh formulir pendaftaran beasiswa unggulan dan mengisi formulir tersebut. Berikut 

ini adalah beberapa list persyaratan yang harus dilampirkan bersama formulir tersebut : 

1. Formulir Pendaftaran Beasiswa Unggulan ( Jumlah 4 halaman ) 

2. Surat motivasi 

3. Abstrak Proposal studi 

4. Ijazah SMA/sederajat untuk program S1, ijazah s1 untuk program master, dan 

ijazah S2 untuk program doktorat 

5. Transkrip nilai  

6. Surat Keterangan terdaftar di Universitas Perancis atau LoA 

7. Artikel/ tulisan dimana didalamnya tertulis sebagai penerima beasiswa unggulan 

8. Curriculum Vitae 

9. Surat Rekomendasi dari Organisasi, tenaga pengajar, atau instansi tempat 

bekerja (fakultatif) 

10. Piagam Penghargaan jika ada 

11. Sertifikat TOEIC/TOEFL/DELF/DALF/TCF 

12. Rincian Biaya pengeluaran studi di Perancis 

13. Akte Kelahiran 

 
Selanjutnya buatlah dua rangkap dokumen aplikasi tersebut. Sebelum mengirimkan 

aplikasi tersebut ke Indonesia, sebaiknya teman-teman mengirimkan rangkap pertama 

kepada atase pendidikan di KBRI Paris melalui e-mail dan pos tercatat ke alamat berikut ini:  

 Service Scientifique 

Ambassade d’Indonésie 

47-49 rue Cortambert 75116 Paris 

France 

Phone : +33(0)145038187 ou +33(0)145038188 

E-mail : pdkparis@hotmail.com 
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Rangkap tersebut dikirim bersamaan dengan surat pengantar dengan perihal 

pengajuan surat rekomendasi dari atase pendidikan di Paris untuk mengajukan Beasiswa 

Unggulan KEMDIKBUD.  

 Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari atase pendidikan di Paris, teman-teman 

dapat mengirimkan aplikasi tersebut ke alamat KEMDIKBUD di alamat berikut ini : 

 

Dalam upaya menambah wawasan dan memberikan pengalaman internasional, kepada 

para dosen tetap Perguruan Tinggi di Indonesia (negeri maupun swasta) yang sedang 

melaksanakan studinya di Program Pascasarjana dalam negeri, Pemerintah Indonesia 

menyediakan beasiswa Sandwich-S3 Luar Negeri atau pemagangan di berbagai perguruan 

tinggi/institusi riset luar negeri yang terkemuka. Melalui program ini, diharapkan wawasan 

internasional para peserta akan tercapai dan kualitas para tenaga dosen tersebut, pada 

gilirannya, akan semakin meningkat. 

 

Sekretariat Program Beasiswa Unggulan 

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Gedung C Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman 

Senayan-Jakarta, 10270 

Telp: 021-5711144 ext. 2616 Fax: 021-5739290 
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Serta mengirimkan aplikasi secara on-line di : 

http://buonline.beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id/. 

 
6. Beasiswa Sandwich   

Okh`kZf  Sandwich-S3 Luar Negeri merupakan program pendidikan pascasarjana yang 

diselenggarakan oleh Program Pascasarjana (PPs) Perguruan Tinggi di Indonesia, khususnya 

PPs penyelenggara BPPS, dengan karakteristik penyelenggaraan sebagai berikut: 

 

 

1. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana yang sedang menempuh 

jenjang S3 di dalam negeri;

2. Mahasiswa terdaftar pada salah satu program pascasarjana penyelenggara BPPS;

3. Melalui kesepakatan antara Perguruan Tinggi Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Institusi 

Riset Luar Negeri; disepakati bahwa sebagian kegiatan pendidikannya dilakukan di 

Perguruan Tinggi/Institusi Riset mitra di Luar Negeri;

4. Kegiatan pendidikan di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang dimaksud, antara 

lain dapat berupa:

a) Melakukan kerja lapangan atau analisis laboratorium dan data; 

b) Melakukan penelitian, baik di lapangan maupun di laboratorium;

c) Melakukan studi kepustakaan dalam penyempurnaan proposal penelitian atau 

penulisan disertasinya;

d) Mengikuti perkuliahan yang dapat diakreditasi;
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Beasiswa Sandwich-S3 Luar Negeri yang disediakan berupa: 

 

e) Mengembangkan metodologi penelitian sesuai dengan perkembangan terkini; 

f) Menyelesaikan penulisan tugas akhirnya; 

5. Peserta Program Sandwich-S3 Luar Negeri tidak wajib memperoleh ijazah atau sertifikat 

dari Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri. Ijazah S3 diterbitkan oleh Perguruan 

Tinggi dalam negeri tempat yang bersangkutan melakukan program pascasarjananya. 

 

1. Dana rupiah murni yang berasal dari APBN melalui anggaran Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi, KEMDIKBUD;

2. Terbuka bagi semua dosen tetap (PNS, PTS, dan tetap Yayasan) dari Perguruan Tinggi di 

seluruh Indonesia yang sedang terdaftar dan aktif pada salah satu Sekolah/Program 

Pascasarjana Penyelenggara BPPS; 

3. Dana disediakan untuk Program Sandwich-S3 Luar Negeri berjangka waktu maksimum 4 

(empat) bulan; 

4. Komponen biaya yang diberikan untuk Program Sandwich-S3 Luar Negeri meliputi: 

A. Institutional/bench fee (jika diperlukan dan bersifat at cost), maksimal 30% dari nilai 

Tuition Fee satu semester; 

B. Biaya hidup (standar Dikti);

C. Asuransi kesehatan (at cost);

D. Biaya buku (standar Dikti);

E. Bahan habis pakai (consumables) (standar Dikti);

5.  Perjalanan dengan pesawat sekali pergi dan pulang (at cost);

Syarat-syarat calon penerima beasiswa Sandwich-S3 Luar Negeri Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi: 

 1. Calon adalah dosen tetap salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia;

2.  Calon harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif S3 pada Program Pascasarjana di Perguruan 

Tinggi penyelenggara BPPS.

3.  Calon minimal telah menyelesaikan semester 2 (dua) dari Program S3-nya. 

4. Calon harus menyerahkan kepada Sekolah/Program Pascasarjana semua dokumen yang 

diperlukan, meliputi:

a.  Form-A Luar Negeri Ditjen Pendidikan Tinggi yang telah diisi;

b. Rencana program kerja yang akan dilakukan selama berada di Pendidikan Tinggi/Institusi 

Riset Luar Negeri dan telah disetujui oleh Promotor/Pembimbing Pertama di Indonesia;

c. Surat Rekomendasi yang ditulis Promotor/Pembimbing Pertama pada PPs Perguruan 

Tinggi pengusulnya (butir-butir Surat Rekomendasi terlampir);

d. Surat penerimaan (letter of acceptance/LoA) bahwa Perguruan Tinggi/Institusi Riset 

yang dituju siap menerima karyasiswa yang bersangkutan, atau minimal ada surat 

penerimaan (LoA) dari calon dosen pembimbing dengan bidang ilmu yang sejenis dengan 

calon;

e.  Bukti kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh 

Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang dituju, seperti nilai TOEFL (minimal 

500), nilai IELTS (minimal 5.5), atau bukti valid yang setara dengan TOEFL/IELTS.  



Tips: Teman-teman jangan lupa untuk benar-benar melihat website masing-masing 

universitas yang menawarkan beasiswa sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan 

surat motivasi ini. 

 

7. Beasiswa Doctoral dan Post-Doctoral
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Beasiswa yang terakhir adalah beasiswa bagi teman-teman yang ingin melanjutkan 

doktor atau post-doctoral. Hampir sebagian besar universitas di Perancis yang memiliki 

laboratorium membuka kesempatan bagi mahasiswa lulusan master untuk melanjutkan studi 

ke program doctoral dan post-doctoral bagi mereka yang sudah menyelesaikan doctoral. 

Adapun syarat-syarat pendaftarannya hampir sama adalah sebagai berikut: 

1. Curriculum vitae (CV) yang menggambarkan diri teman-teman baik dalam bahasa 

Inggris maupun Perancis. 

2. Surat motivasi diri (motivation lettre) yang menunjukkan ketertarikan dan alasan 

mengapa teman-teman ingin dan layak diterima sebagai salah satu penerima 

beasiswa tersebut.  

 

5. Calon harus lulus dari seleksi Tahap Pertama yang dilakukan oleh Sekolah/Program 
Pascasarjana tempat studi calon;

6. Calon harus lolos seleksi Tahap Kedua yang dilakukan oleh Sekolah/Program Pascasarjana 

tempat studi calon bersama dengan Tim Seleksi Dikti;

7. Calon minimal mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi lisan dengan bahasa 

Inggris;

8. Calon harus mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan sungguh-

sungguh serta penuh kejujuran.

3. Proposal riset (research project) yang sesuai dengan beasiswa yang ditawarkan dari 

universitas tersebut. 

4. Surat rekomendasi dari profesor pembimbing bisa dari pembimbing pada saat tesis 

master atau dari Indonesia. Biasanya universitas meminta 2 surat rekomendasi. Ada 

baiknya jika surat rekomendasi diperoleh dari profesor universitas di Perancis karena 

jaringan profesor di Perancis sangatlah kuat sehingga profesor yang mengajar di 

bagian utara Perancis sangat mengenal profesor yang mengajar di bagian selatan 

Perancis. 

5. Transkrip nilai dan ijasah master. 

 Seluruh dokumen tersebut biasanya diminta dikirim melalui email tertentu yang 

sudah ditetapkan. Selanjutnya mekanismenya biasanya akan dilakukan seleksi 

dokumen dan pada akhirnya akan ada presentasi mengenai proposal riset teman-

teman dan interview. Jika sukses maka teman-teman akan menjalani program doktoral 

selama 3-4 tahun dan post-doctoral selama 2 tahun. Selamat mencoba dan sukses.  

 



  

 

-end of the book-
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