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¡Buenas!

Menuntut ilmu ke luar negeri adalah impian banyak generasi 

muda di Indonesia. Untuk mencapai impian tersebut tentu 

harus berbekal informasi dan persiapan yang matang. 

Kami paham betul bahwa mendapatkan informasi lengkap 

mengenai studi di Spanyol, terutama bagi calon pelajar yang 

ada di Indonesia, adalah suatu tantangan tersendiri. Oleh 

karena itu, PPI Spanyol dengan bangga mempersembahkan 

“Buku Panduan Studi di Spanyol” yang berisikan informasi lengkap dalam satu tempat, dari mulai 

tentang gambaran pendidikan di Spanyol hingga cara menikmati akhir pekan di Spanyol. Kami 

berharap buku ini dapat menjadi sumbangsih kami kepada negeri dengan memfasilitasi para 

calon pelajar Indonesia yang akan atau sedang mengejar cita-citanya untuk studi di Spanyol.

Saya sangat berterima kasih untuk para kontributor penulis pada masa kepengurusan PPI Spanyol 

2016/2017 dan juga penulis serta editor dari kepengurusan PPI Spanyol 2018/2019. Tulisan dalam 

buku ini juga banyak mendapatkan inspirasi dan referensi dari buku panduan studi versi lama 

yang pernah diluncurkan pada era kepengurusan PPI Spanyol 2013/2014. Sehingga saya pun ingin 

menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku 

panduan studi pada era tersebut. Kami sadar bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Akhir kata, selamat membaca dan doa terbaik kami untuk keberhasilan kalian dalam mengejar 

cita-cita!

¡Un saludo!
Barcelona, 10 Agustus 2018

Beladenta Amalia

Ketua PPI Spanyol 2018/2019

KATA PENGANTAR
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KENAPA STUDI DI SPANYOL?

Jika kamu ingin melanjutkan pendidikan dan merasakan pengalaman hidup dalam budaya yang 

unik dan berbeda, kami sangat merekomendasikan kamu untuk tinggal di Spanyol. Pelajar yang 

datang ke sini akan dapat menikmati sistem pendidikan kompetitif yang mendapatkan pengakuan 

internasional. Tidak hanya dari sisi pendidikan, ada banyak cara melihat Spanyol sebagai tempat 

yang menarik untuk belajar dan ditempati.

Dari sudut pandang turisme, Spanyol adalah negara tujuan wisata nomor 2 di Eropa setelah 

Prancis. Spanyol memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat, mulai dari Barcelona sebagai 

kota tujuan wisata utama di Eropa, lalu Madrid sebagai Ibukota, San Sebastian di utara dan juga 

Granada di selatan sebagai objek wisata kelas dunia.

Dari segi biaya hidup, kehidupan mahasiswa di Spanyol cenderung murah. Untuk kota-kota besar 

di Madrid, biaya hidup pada umumnya memakan 700-1000 Euro. Jika dibandingkan dengan 

Inggris, Belanda, Prancis dan Jerman, biaya hidup segitu sangatlah murah.

BAGIAN 1:

STUDI DI SPANYOL

Arc de Triomf, Barcelona
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Dari segi budaya, Spanyol memiliki budaya yang cenderung santai dibandingkan orang-orang 

di negara Eropa lainnya. Selain itu, orang disini juga sangat kekeluargaan dan sangat ramah. 

Mereka suka sekali berbicara, jadi kamu dijamin tidak akan kesepian selama di Spanyol. Selain itu 

Bahasa Spanyol juga Bahasa yang resmi di 21 negara, dengan menguasai bahasa Spanyol berarti 

kamu membuka pintu pergaulan dan pengetahuan untuk negara-negara tersebut. Disamping itu 

Spanyol memiliki banyak festival yang seru, seperti festival dikejar Banteng (San Fermin Festival) 

di Pamplona, festival api dan boneka Las Fallas di Valencia, Perayaan Sant Joan dan La Merce di 

Barcelona, dan perang tomat alias La Tomatina di Bunol, Valencia.

Dari segi iklim, iklim di Spanyol ini cenderung jauh lebih menyenangkan dibandingkan negara-

negara lainnya. Disini lebih hangat dan memiliki musim panas lebih panjang. Iklim mediterania 

memang memanjakan pendatang. Makanya tidak heran jika turis dari negara-negara Eropa, 

seperti Inggris, Jerman, dan Rusia berbondong-bondong mengunjungi Spanyol untuk berlibur.

Bagi penggila olahraga, Spanyol adalah negara yang cukup unggul dalam berbagai cabang 

olahraga. Orang awam mungkin hanya kenal La Liga atau Liga Sepakbola Spanyol. Padahal, bisa 

dibilang Spanyol ini rajanya dalam banyak cabang olahraga populer di Dunia, mulai dari MotoGP, 

bulu tangkis dan karate. Orang-orang mungkin hanya kenal Pique, Iniesta, Rafael Nadal atau 

Marc Marquez. Tapi, tahukah kamu bahwa juara bulutangkis olimpiade terbaru dan atlet karate 

perempuan terbaik sepanjang masa saat ini adalah orang Spanyol? Mereka adalah Carolina Marin 

dan Sandra Sanchez.

Untuk info lain lebih lanjut mengenai study di Spanyol bisa diakses di:

http://www.sepie.es/internacionalizacion/becasytitulaciones.html

Las Fallas, Valencia

http://www.sepie.es/internacionalizacion/becasytitulaciones.html
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SEPERTI APA SISTEM PENDIDIKAN DI SPANYOL?

Berdasarkan perhitungan terakhir, sistem universitas di Spanyol terdiri dari 84 universitas, dimana 

50 diantaranya adalah universitas negeri dan sisanya swasta.

Seperti halnya di Indonesia, universitas di Spanyol juga menjalankan pendidikan di tingkat sarjana 

(grado), magister (máster), dan doktoral (doctorado).

Grado (S1)

Pada umumnya, mahasiswa tingkat grado di Spanyol harus menempuh 4 tahun pendidikan 

dengan total 240 European Credit Transfer System (ECTS; semacam SKS di Indonesia). Namun sejak 

tahun 2015, universitas di Spanyol bisa melaksanakan pendidikan dengan hanya 180 ECTS (setara 

dengan tiga tahun perkuliahan) kecuali untuk bidang-bidang tertentu seperti teknik (ingeniería), 

arsitektur (architecture), atau kedokteran (ciencias de la salud).

Untuk mengambil pendidikan tingkat grado di Spanyol, calon mahasiswa dengan ijazah dari 

Indonesia harus melakukan penyetaraan ijazah dan mengikuti tes masuk perguruan tinggi.

Posgrado: Máster dan Doctorado (Setelah S1)

Untuk tahap Máster, mahasiswa pada umumnya 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 perkuliahan sebanyak 

setidaknya 60 ECTS (yang bisa diambil dari kredit di jenjang Máster, kemudian dilanjutkan dengan 

menyelesaikan disertasinya. 

Di dalam pendidikan tingkat doktor di Spanyol, ada kemungkinan mahasiswa menempuh 

pendidikan Doktor Internasional yang kemudian mendapatkan gelar Doctorado Europeo. 

Untuk mendapatkan gelar ini, mahasiswa program doktor harus melakukan penelitian di luar 

negara Spanyol paling tidak selama 3 bulan. Selain itu, bahasa disertasi yang digunakan juga 

harus menggunakan bahasa resmi Uni Eropa selain bahasa Spanyol dan dibimbing oleh dua 

dosen pembimbing yang ahli di bidangnya; satu dari Spanyol dan satu lagi dari luar Spanyol. 
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Jika penelitian dilakukan di divisi R&D perusahaan, maka mahasiswa memiliki kesempatan 

mendapatkan gelar doctorado mención industrial.

Perlu diketahui bahwa di Spanyol ini dua jenis program master, master oficial dan master 

propio. Master oficial ini biasanya berdurasi 2 tahun dan memiliki 120 ECTS. Sedangkan master 

propio biasanya berdurasi 1 hingga 1,5 tahun dan memiliki 90 ECTS. Keuntungan master oficial 

dibandingkan master propio adalah master ini memiliki peluang kerja yang lebih banyak dan 

diterima secara mudah untuk melanjutkan Doctorado/PhD/S3 di kampus-kampus Uni Eropa. 

Sedangkan untuk lulusan master propio belum tentu universitas-universitas di Spanyol bisa 

menerima untuk jenjang S3.

Pertukaran Pelajar dan Kursus Bahasa

Selain mereka yang ingin mendapatkan gelar dari universitas di Spanyol, banyak juga pelajar 

Indonesia yang datang untuk menjalani program pertukaran pelajar atau mengikuti kursus 

bahasa.

Program pertukaran pelajar pada umumnya berlangsung selama 4-6 bulan. Mahasiswa yang 

mengikuti pertukaran pelajar akan belajar di universitas di Spanyol seperti layaknya mahasiswa 

reguler serta mengikuti acara-acara kebudayaan. 

Kursus bahasa Spanyol umumnya berlangsung antara 1 bulan hingga 1 tahun, tergantung program 

yang ditawarkan oleh sekolah bahasa masing-masing. Biasanya sekolah bahasa ini membantu 

para calon siswanya untuk persyaratan visa pelajarnya sebagai izin tinggal selama di Spanyol.
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APA SAJA SYARAT YANG HARUS DIPERSIAPKAN?

Sistem penerimaan mahasiswa di Spanyol diserahkan pada pihak masing-masing universitas. 

Dengan demikian, syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar kuliah di Spanyol sangat 

beragam.

Akan tetapi, ada beberapa syarat yang hampir selalu diminta oleh universitas di Spanyol. Berikut 

syarat-syaratnya, dibahas untuk masing-masing tingkat program studi.

Grado

Calon mahasiswa dari Indonesia perlu melakukan penyetaraan ijazah (degree homologue) dan 

mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, seperti halnya di Indonesia.

Máster

Berbeda dengan penerimaan mahasiswa pada tingkat sarjana, pada umumnya calon mahasiswa 

Máster tidak perlu melakukan penyetaraan ijazah di Spanyol. Masing-masing universitas akan 

menentukan apakah ijazah yang kita miliki mencukupi untuk melanjutkan kuliah di Spanyol. 

Biasanya, bagi mereka yang sudah menempuh kuliah tingkat sarjana yang lamanya minimal 3 

tahun (setara 180 ECTS) sudah dapat mendaftar ke program Máster di Spanyol.

Meskipun demikian, ada beberapa dokumen yang seringkali diminta oleh pihak universitas, 

diantaranya:

1.  Hasil uji kemampuan bahasa Inggris atau Spanyol, biasanya yang setara dengan level B2 dalam 

penilaian CEFR. Untuk bahasa Spanyol, calon pelajar bisa menggunakan DELE B2.  Sedangkan

untuk bahasa Inggris, level ini setara dengan skor di atas 5,5 untuk IELTS dan 72 untuk TOEFL

iBT.

2.  Surat rekomendasi yang menerangkan kemampuan calon mahasiswa untuk menempuh

pendidikan pascasarjana. Surat rekomendasi biasanya ditulis oleh dosen atau atasan di

tempat kerja, dan dikirimkan langsung ke pihak universitas tanpa melewati calon mahasiswa

yang bersangkutan.

3.  Kadangkala universitas juga menjalankan tes wawancara via Skype atau telepon untuk menilai 

potensi calon mahasiswa.
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Masa pendaftaran calon mahasiswa baru juga sangat berbeda-beda dari satu universitas ke 

universitas lainya. Pendaftaran untuk program Máster (yang dimulai bulan Agustus) biasanya 

sudah dibuka sejak November tahun sebelumnya. Di beberapa program yang sangat selektif, 

pendaftaran akan ditutup pada Januari atau Februari, namun pada program studi lainnya 

pendaftaran bisa dibuka hingga bulan Juni atau Juli. 

Doctorado

Persyaratan untuk pendaftaran pendidikan doktoral di Spanyol juga beragam, tergantung 

universitas penyelenggaranya. Umumnya syarat dokumen yang dibutuhkan hampir sama dengan 

dokumen untuk pendaftaran tingkat Master. Selain itu, calon mahasiswa doktoral juga perlu untuk 

mengajukan proposal penelitian kepada calon supervisor. Berdasarkan peraturan di Spanyol, 

calon mahasiswa harus memiliki 300 ECTS (atau ekuivalen) dari pendidikan sebelumnya, yang 60 

ECTS-nya bisa diambil dari tingkat Master. Bagi lulusan universitas non-EHEA (non-Eropa), mereka 

perlu melalui proses otorisasi (pengakuan) dokumen yang dilakukan oleh pihak universitas yang 

dituju.

Masa pendaftaran untuk Doctorado juga biasanya beragam tergantung universitas dan profesor 

pembimbing atau supervisor. Begitu juga untuk waktu mulainya penelitian lebih fleksibel 

tergantung pada supervisor.
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BERAPA BIAYA HIDUP DI SPANYOL?

Sejak 1998, Spanyol menggunakan mata uang Euro (lambang: €; kode: EUR) yang juga digunakan 

di 17 negara dari 28 negara anggota Uni Eropa. Saat buku ini dirilis, nilai satu Euro sama dengan 

sekitar 16.000 Rupiah (2018). 

Seorang mahasiswa dan peneliti di Spanyol diperkirakan menghabiskan rata-rata 700 € dan 1000 

€ 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 dibandingkan 

kota-kota kecil lainnya seperti Granada atau Salamanca. Sebagai contoh, 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. Harga sewa kamar di Barcelona dan Madrid umumnya menghabiskan 

300-500 euro. Sedangkan di kota-kota kecil sewa kamar hanya menghabiskan 150-350 euro. Jadi 

sangat memungkinkan jika kamu sebagai pelajar hanya menghabiskan 500 euro setiap bulannya 

di kota kecil tersebut. Biasanya tempat tinggal di Spanyol sudah termasuk listrik, air dan internet. 

Jika dibandingkan dengan Inggris, Belanda, Prancis dan Jerman, biaya hidup segitu sangatlah 

murah.

Perlu diingat, pada umumnya harga barang dan jasa tidak terlalu berbeda jauh di antara kota-

kota di Spanyol. Biaya transportasi pada umumnya sekitar 50 Euro per bulan, tergantung kotanya. 

Sedangkan, untuk belanja bulanan kamu bisa menghabiskan 100-250 Euro di Supermarket.
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APAKAH ADA BEASISWA UNTUK MENEMPUH STUDI DI SPANYOL?

Apabila teman-teman hendak mencari beasiswa untuk menempuh studi di Spanyol, barangkali 

bisa dimulai dengan memeriksa beberapa beasiswa ini.

Erasmus Mundus Joint Courses

Erasmus Mundus Joint Courses (biasa disebut “Erasmus” saja) adalah program studi yang 

dibentuk oleh Komisi Eropa dalam berbagai bidang. Semua program Erasmus menawarkan 

beasiswa untuk sebagian calon mahasiswa yang diterima di program-program tersebut.

Karakteristik khusus dari program-program Erasmus Mundus ini adalah keharusan untuk 

mengikuti perkuliahan di beberapa universitas di berbagai negara. Keharusan ini didesain agar 

mahasiswa Erasmus dapat merasakan atmosfir akademik dan budaya di seluruh Eropa. Saat 

buku ini ditulis, ada 100 joint courses untuk tingkat magister dan 8 di tingkat doktoral. Sebanyak 

49 program magister menawarkan “rute” ke universitas yang ada di Spanyol.

Info lebih lanjut:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-

master-degrees/scholarships_en 

LPDP (Beasiswa Pendidikan Indonesia)

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang dibentuk oleh empat kementerian di Indonesia, setiap 

tahunnya memberikan beasiswa untuk menempuh program magister dan doktoral di dalam dan 

luar negeri. Nama resmi dari beasiswa ini adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), meskipun 

biasanya lebih sering disebut dengan nama “beasiswa LPDP.”

Info lebih lanjut:

http://www.lpdp.kemenkeu.go.id

INPhINIT Fellowship (Beasiswa Doktoral)

INPhINIT Fellowship adalah program beasiswa dari “La Caixa” Foundation di bidang sains, 

teknologi, dan kesehatan yang memberikan kesempatan kepada para calon doktor untuk juga 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/scholarships_en
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id
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bekerja di pusat penelitian terbaik di Spanyol. Beasiswa ini menerima co-funding dari program 

European Union’s Horizon 2020 dan Marie Sklowdowska-Curie grant yang ditujukan untuk calon 

peneliti Internasional, termasuk Indonesia.

Info lebih lanjut:

https://obrasociallacaixa.org/en/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/

inphinit/programme-description

Beasiswa dari Universitas di Spanyol

Beberapa universitas di Spanyol menyediakan beasiswa untuk calon mahasiswa yang dapat 

membiayai secara penuh atau sebagian biaya kuliah. Silahkan periksa website masing-masing 

universitas untuk mengetahui kesempatan-kesempatan beasiswa yang tersedia. Untuk jenjang S3, 

banyak beasiswa yang disediakan oleh proyek penelitian professor di universitas yang biasanya 

didanai oleh kementerian Spanyol dan Uni Eropa.

Salah satu yang dibuka secara rutin tiap tahun adalah beasiswa Atracción de Talento yang 

diadakan oleh Universidad de Jaen untuk program sarjana dan master.

https://obrasociallacaixa.org/en/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/inphinit/programme-description
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Beasiswa untuk sarjana: 

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/55/112

Beasiswa untuk master: 

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/26/64

Selain itu juga ada Financial aid dari Barcelona Graduate School of Economics:

https://www.barcelonagse.eu/study/financial-aid  

Alliance 4 Universities (Alianza 4 Universidades)

Merupakan kesempatan pertukaran pelajar (Exchange) selama 3-5 bulan bagi mahasiswa S1 di 

UAB, UAM, UPF, dan UC3M. Peluang ini masih terbatas bagi mahasiswa di universitas Indonesia 

yang bekerjasama dengan keempat universitas tersebut, yaitu: UNAIR, ITB, UGM, BINUS, 

Universitas Telkom, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jika kamu berasal dari salah satu 

universitas tersebut, silahkan tanyakan prosedurnya lebih lanjut ke kantor urusan Internasional 

atau bagian yang berkepentingan di kampus kamu.

Pengumuman pembukaan beasiswa akan diumumkan di laman ini:

http://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/55/112
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/26/64
https://www.barcelonagse.eu/study/financial-aid
http://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships
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ADMINISTRASI VISA PELAJAR

Di bawah ini adalah syarat-syarat untuk mengajukan visa Spanyol yang terbaru di Kedutaan 

Besar Spanyol di Jakarta (update bulan Januari 2018). Apabila hendak mengetahui syarat-syarat 

terbaru, silakan kirim e-mail ke emb.yakarta.sc@maec.es

Website Kedubes Spanyol di Jakarta:  

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Yakarta/es/Paginas/inicio.aspx

Bagi yang ingin mengurus visa turis bisa akses melalui:

https://blsspainvisa.com/idn

BAGIAN 2:

BERANGKAT DAN
MEMULAI STUDI DI
SPANYOL

Alhambra, Granada

mailto:emb.yakarta.sc@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Yakarta/es/Paginas/inicio.aspx
https://blsspainvisa.com/idn
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Dua rangkap formulir visa nasional, 
diisi lengkap. Formulir permohonan visa 
dapat diunduh di sini (bahasa Spanyol) 
atau di sini (bahasa Inggris)

Dua pasfoto baru, berwarna dan 
berlatar belakang putih berukuran 3x4 
cm dengan muka menghadap ke depan, 
ditempel pada permohonan visa.

Paspor dengan masa berlaku 
minimal selama program studi serta 
fotokopinya

Fotokopi KTP dan KK (jika WNI)

Bukti ketersediaan dana (537,84 euro/
bulan):
a)  Pemegang beasiswa: letter of 

guarantee atau letter of sponsorship.
b)  Kasus lain: Surat keterangan dari bank 

atau pernyataan di hadapan notaris.

Dokumen yang membuktikan 
ketersediaan tempat tinggal selama 
berada di Spanyol dan dicantumkan 
alamatnya. Misal: kontrak/bukti booking 
tempat tinggal atau surat penerimaan di 
asrama universitas

Asuransi kesehatan yang mencakup, 
selama berada di Spanyol, biaya 
medis dan pemulangan ke negaranya 
seandainya terjadi kecelakaan atau 
penyakit mendadak. Nilai tanggungan 
minimal 30.000 euro dan maskapai 
asuransi harus berizin di Spanyol (lihat 
bawah)

Surat penerimaan dari lembaga 
pendidikan, baik negeri maupun 
swasta, yang diakui di Spanyol. Perlu 
mencantumkan nama pemohon, nama 
program studi, dan jumlah jam belajar.

Syarat-syarat yang diperlukan Perlu diterjemahkan? Perlu dilegalisir?No

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

Tidak

Tidak

Ya 
(ke Bahasa Spanyol)

Ya 
(ke bahasa Spanyol)

Ya, bila polis tidak dalam 
bahasa Spanyol

Ya

-

-

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/Solicitud%20de%20visado%20nacional%20-%20Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/InformacionParaExtranjeros/Documents/nacionalIngles.pdf
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9

10

11

12

Dalam hal pemohon di bawah umur dan 
tidak bepergian dengan orangtua/wali:
•  Surat izin dari orang tua, dibuat di 

hadapan notaris, mencantumkan 
nama lembaga pendidikan dan masa 
belajarnya.

•  Fotokopi akte kelahiran pemohon
•  Fotokopi KTP/paspor orangtua/wali

Bila akan tinggal di Spanyol lebih dari 
180 hari dan sudah berusia dewasa:
Surat keterangan catatan kepolisian dari 
negara dimana pemohon pernah tinggal 
dalam 5 tahun terakhir. 
Untuk surat keterangan di Indonesia: 
SKCK yang dibuat di BAINTELKAM Mabes 
Polri (Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, 
Jakarta).
Pilihannya bisa dilegalisir oleh tiga badan 
berikut secara berurutan:
1.  Kemenkumham (Jl. Cikini Raya no.84, 

RT.14/RW.5, Cikini, Menteng)
2. Kemenlu (Jl. Pejambon No. 6, Jakarta) 
3. Kedutaan Spanyol di Jakarta
atau langsung datang ke BAINTELKAM 
tapi dengan mengisi form sidik jari dulu.

Bila akan tinggal di Spanyol lebih dari 
180 hari: Surat keterangan dokter yang 
baru (kurang dari 3 bulan) yang harus 
mencantumkan kalimat ini:
[Nama pemohon] tidak mengidap 
penyakit yang berdampak bagi kesehatan 
masyarakat, sesuai dengan peraturan 
kesehatan internasional tahun 2005.

Bila hendak membawa keluarga, 
syarat visa pendamping-nya adalah:
•  Surat ketersediaan dana (403,38 euro/

bulan untuk pendamping pertama 
dan 268,92 euro/bulan untuk setiap 
pendamping lainnya

•  Surat bukti hubungan keluarga 
terbaru (6 bulan terakhir)

Ya

Ya
(setelah dilegalisir di 
Kemenlu, legalisirnya 
juga ikut diterjemahkan)

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Syarat-syarat yang diperlukan Perlu diterjemahkan? Perlu dilegalisir?No
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Terjemahan

Untuk penerjemahan ke Bahasa Spanyol bisa dengan menggunakan jasa penerjemah. Berikut 

adalah salah satu penerjemah yang kami ketahui.

Riky Ramadani

(e-mail) rikyramadani@gmail.com  SMS/WhatsApp di nomor +62 856 97 96 0265

Biaya Rp250.000 per halaman dokumen yang diterjemahkan.

Khusus untuk penerjemahan dokumen keperluan kuliah, PPI memiliki kerjasama dengan salah 

satu penerjemah. Silahkan hubungi PPI (ppi.spanyol@gmail.com) untuk harga spesial.

Asuransi

Tanyakan kepada koordinator program studi masing-masing mengenai asuransi yang 

direkomendasikan untuk pelajar. Biasanya kita bisa mendapatkan diskon premi untuk asuransi 

yang direkomendasikan oleh universitas.

 

Apabila universitas tidak memiliki rekomendasi asuransi, teman-teman bisa menggunakan jasa 

asuransi swasta seperti:

1. Swisscare (https://swisscare.com/es),

2. Atlantida (http://www.atlantida.cat) atau 

3. Cobertis (http://universitats.cobertis.com)

Harap diperhatikan bahwa dalam beberapa kasus, perpanjangan NIE untuk tahun kedua dan 

seterusnya tak menerima asuransi yang perusahaannya tidak berkantor di Spanyol. Maka, 

kami menyarankan untuk menggunakan asuransi dari perusahaan Spanyol seperti Sanitas 

(https://www.sanitas.com) atau Adeslas (https://www.adeslassalud.es)

Ijazah dan Legalisir

Seringkali universitas tujuan di Spanyol meminta kita untuk membawa fotokopi ijazah yang sudah 

dilegalisir.

Untuk keperluan ini, selain legalisir olah sekolah yang menerbitkan ijazah, juga ijazah dari 

lembaga pendidikan di Indonesia perlu dilegalisir oleh tiga badan seperti halnya SKCK, dengan 

urutan sebagai berikut:

mailto:rikyramadani@gmail.com
mailto:ppi.spanyol@gmail.com
https://swisscare.com/es
http://www.atlantida.cat
http://universitats.cobertis.com
https://www.sanitas.com
https://www.adeslassalud.es
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1. Kemenkumham (Gedung Cik’s, Jalan Cikini Raya No 84-86, Menteng, Jakarta)

2. Kemenlu (Jl. Pejambon No. 6, Jakarta) 

3. Kedutaan Spanyol di Jakarta, Jl. H. Agus Salim No. 61, Menteng, Jakarta 

Ingat, proses legalisir itu harus dilakukan secara berurutan! Tidak bisa, misalnya, langsung 

meminta legalisir ke Kemenlu atau Kedutaan Spanyol tanpa melewati Kemenkumham terlebih 

dahulu. Sebelum memulai proses legalisasi perlu dipastikan bahwa tanda tangan dekan atau 

rektor universitas yang tertera di ijazah sudah terdaftar di Kemenkumham.

*Keterangan: Jika dokumen kamu tidak bisa di legalisir di Kemenkumham, kamu harus bertanya 

apakah dokumen tersebut perlu disahkan/dilegalisir oleh pihak notaris.
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BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN TEMPAT TINGGAL DI SPANYOL?

Untuk keperluan visa, kedutaan biasanya mensyaratkan tanda bukti ketersediaan tempat tinggal. 

Untuk itu, kita perlu mencari tempat tinggal sebelum tiba di Spanyol. Berikut beberapa alternatif 

yang bisa digunakan untuk mencari tempat tinggal.

Asrama universitas (Residencia de la Universidad)

Universitas di Spanyol biasanya memiliki asrama yang ditujukan khusus untuk mahasiswanya. 

Asrama ini bisa dikelola oleh pihak universitas sendiri atau bekerjasama dengan perusahaan 

pengelola real estate.

Keuntungan dari tinggal di asrama universitas adalah fasilitas yang lengkap dan jarak yang 

biasanya sangat dekat dari kampus. Hal ini sangat mendukung bagi mereka yang ingin fokus 

menyelesaikan studinya.

Meskipun demikian, mendapatkan tempat di asrama universitas bisa jadi lebih sulit karena harus 

berebut dengan mahasiswa lainnya yang juga ingin tinggal di asrama universitas. Untuk itu, 

apabila hendak tinggal di asrama universitas, hendaknya mendaftar sejak jauh-jauh hari.

Sewa apartemen bersama teman

Apabila teman-teman memiliki rekan yang sudah berada di kota tujuan di Spanyol, maka bisa 

membuat kesepakatan untuk menyewa apartemen bersama rekan tersebut.  Biasanya apartemen 

itu memiliki beberapa kamar sesuai dengan jumlah teman yang ingin ikut menyewa bersama. 

Kemudian biaya sewa per bulan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tugas untuk menjaga 

kebersihan rumah kemudian juga disusun.

Mencari sendiri di website

Di era internet, mencari akomodasi di luar negeri semakin mudah. Beberapa situs yang sering 

digunakan oleh calon mahasiswa dari Indonesia adalah:

a. Idealista (https://www.idealista.com)

  Situs ini bisa diibaratkan sebagai tempat bagi pemilik rumah atau apartemen untuk 

https://www.idealista.com
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mengiklankan kamar atau propertinya. Kita dapat meng-customize area pencarian sesuai yang 

kita inginkan. Ketika menggunakan website ini, ada baiknya bisa sedikit berbahasa Spanyol 

atau menggunakan bantuan translator online seperti Google Translate, karena pemilik properti 

yang beriklan jarang ada yang bisa berbahasa Inggris.

b. Uniplaces (https://www.uniplaces.com)

  Sama seperti Idealista, di situs ini pemilik rumah dapat memasang iklan kamar atau propertinya. 

Namun, berbeda dengan Idealista, Uniplaces menawarkan layanan verifikasi properti yang hendak 

disewakan. Dengan demikian, kita bisa yakin dengan properti yang memiliki tanda verified.

c. Spotahome (https://www.spotahome.com) 

  Situs ini hampir mirip dengan Uniplaces, namun properti yang tersedia tidak terbatas untuk 

pelajar saja. Keunggulan dari situs ini adalah kemungkinan untuk membayar biaya sewa 

dengan transfer bank. 

d. BADI (https://www.badi.com)

  Badi adalah website dan aplikasi untuk sharing rumah, kosan atau tempat tinggal. Keunggulan 

dari Badi adalah harganya relatif lebih murah dibandingkan website lain dan tidak memerlukan 

biaya agen. Kekurangan dari Badi adalah biasanya calon teman kos atau pemilik property 

tersebut menyaring dan memilih siapa yang berhak menempati tempat baru tersebut. Jadi 

mereka berhak menentukan apakah akan memilih kamu sebagai teman kosan/apartement.

e. Facebook Group

  Mungkin Facebook group kedengarannya sepele. Padahal ini salah satu cara yang termasuk 

efektif untuk menemukan tempat tinggal di Spanyol. Caranya cukup mencari grup dengan 

kata kunci nama kota kamu, student, dan house. Mencari dengan menggunakan kata kunci 

Bahasa Inggris dan Spanyol sangat disarankan untuk memudahkan dalam pencarian.

Pada umumnya, pemilik rumah akan meminta uang jaminan (depósitos de seguridad) setara 

satu bulan sewa. Uang ini akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan di properti selama kita 

tinggal di sana, namun akan dikembalikan utuh bila properti terjaga dengan baik.

Ketika mencari properti, selalu periksa fasilitas apa saja yang sudah termasuk dalam biaya sewa. 

Kadangkala biaya listrik, air, dan internet sudah termasuk dalam biaya sewa (todo incluido), 

namun bisa juga tidak. 

https://www.uniplaces.com
https://www.spotahome.com
https://www.badi.com
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APA SAJA YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA TIBA DI SPANYOL?

1. Membeli kartu SIM untuk ponsel

Untuk tetap terhubung dengan teman, kerabat, dan sanak saudara di tanah air, teman-teman 

dapat mempertimbangkan untuk membeli kartu SIM di Spanyol. Biasanya, pilihan pelajar di 

Indonesia adalah kartu SIM prabayar (prepago) yang bisa diisi ulang (recargar), sama seperti 

menggunakan pulsa di Tanah Air.

Ada banyak pilihan operator yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan data dan telefoni 

teman-teman, seperti Movistar, Vodafone, dan Orange. Ada pula beberapa operator lain, seperti 

Yoigo dan Lebara, yang menggunakan jaringan operator lain untuk menghantarkan data, juga 

operator prabayar Simyo yang bahkan menawarkan biaya 3 euro per bulan. Sebaiknya, memiliki 

alamat rumah terlebih dahulu untuk tujuan dikirimkan kartunya.

Harga masing-masing operator berbeda-beda, namun sebagai gambaran, biasanya harga paket 

data dengan kuota per bulan dibanderol 10€. Bila kuota habis sebelum masa berakhirnya, biasanya 

koneksi internet akan terus berjalan, meskipun dengan kecepatan sangat rendah (hanya cukup 

untuk aplikasi perpesanan seperti WhatsApp). 

Kartu SIM prabayar bisa dibeli di toko bandara tempat teman-teman tiba di Spanyol. Selain 

itu, beberapa department store juga menjual kartu prabayar. Sebaiknya teman-teman meneliti 

operator apa yang akan dipilih sebelum tiba di Spanyol.

2. Mendapatkan Padro/Empadromiento

Padro, atau formalnya dikenal sebagai empadronamiento, adalah surat yang menyatakan bahwa 

teman-teman sudah melakukan registrasi/sensus di balai kota (ajuntamiento) setempat. 

Surat ini bisa dikatakan sebagai surat keterangan domisili teman-teman selama tinggal di Spanyol. 

Apabila teman-teman melakukan perpindahan alamat (misalnya karena pindah tempat kos/

apartemen), teman-teman perlu mengubah padro sebelumnya.

Surat ini akan digunakan untuk mengurus NIE (lihat bagian selanjutnya), jadi pertama-tama teman-

teman perlu mendapatkan Padro terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mendatangi ajuntamiento 
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setempat dengan membawa surat kontrak tempat tinggal yang didapat dari pemilik rumah (landlord) 

dan paspor yang sudah dicap di bandara saat tiba di Spanyol (beserta satu fotokopi). 

Apabila teman-teman belum mendapatkan surat kontrak, teman-teman bisa meminta kepada 

landlord untuk datang bersama-sama ke ajuntamiento untuk melakukan registrasi. Pemilik rumah 

akan membawa padro-nya untuk selanjutnya menambahkan nama teman-teman dalam domisili 

tersebut.

Perhatikan bahwa di wilayah tertentu, seperti di Barcelona, kita perlu melakukan pemesanan 

tempat (cita previa), tidak bisa datang begitu saja. 

Prosedur yang lebih jelasnya bisa ditanyakan ke admission office di universitas.

3. Lapor Diri ke KBRI

Lapor diri ke perwakilan Indonesia mungkin kedengerannya seperti hal sepele. Tapi ini salah satu 

kegiatan yang sangat dianjurkan. Dengan mendaftarkan diri, kita bisa mendapatkan akses untuk 

turut aktif dalam partisipasi kegiatan warga Indonesia, seperti berpartisipasi dalam Pemilu, info 

event-event mengenai Indonesia dan juga kontak dengan Komunitas Indonesia di kota tempat 

kamu tinggal. Mahasiswa yang baru tiba dapat mendaftarkan dirinya dengan mengirimkan email 

ke staffkons@embajadadeindonesia.es , nanti pihak KBRI akan mengirimkan form dan rinciannya. 

4. Mendapatkan NIE/TIE

Seperti layaknya penduduk asing di Indonesia dengan KITAS-nya, pendatang asing di Spanyol 

yang akan tinggal lebih dari 90 hari harus mendapatkan kartu identitas pribadi. Di Spanyol, kartu 

identitas itu disebut TIE (Targeta de Identificación de Extranjeros), dan nomornya disebut NIE 

(Numero de Identificación de Extranjeros).

NIE biasanya sudah tercantum dalam visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Spanyol. Yang 

perlu kita lakukan adalah mendapatkan kartu tersebut secara fisik.

Untuk penjelasan lebih detilnya bisa dibaca di:

https://ppispanyol.org/2016/01/28/bagaimana-cara-mendapatkan-nie/ 

Sedangkan untuk memperpanjang TIE bisa dilihat di:

https://ppispanyol.org/perpanjangan-nie-dan-kelengkapannya/ 

mailto:staffkons@embajadadeindonesia.es
https://ppispanyol.org/2016/01/28/bagaimana-cara-mendapatkan-nie/
https://ppispanyol.org/perpanjangan-nie-dan-kelengkapannya/


25

5. Membuka akun bank

Membuka akun bank di Spanyol ini gampang-gampang ribet, karena informasinya sering kali 

kurang jelas dan tiap bank tidak jarang memiliki peraturan berbeda. Selain kendala bahasa 

yang sering menjadi masalah, terkadang dalam satu Bank dengan cabang berbeda memiliki 

informasi yang berbeda. Disarankan, membuka akun bank jika sudah memiliki NIE/TIE untuk 

mempermudah.

Persyaratan membukakan akun Bank pada umumya adalah:

1. NIE/TIE (jika sudah ada), jika belum ada menggunakan Passport

2. Surat keterangan mahasiswa atau LOA

3.  Rekening Bank sebelumnya di Indo, atau surat keterangan penghasilan, atau surat keterangan 

akan mendapatkan uang secara rutin dari orang tua atau surat keterangan beasiswa.

Santander

Jika kamu memiliki umur dibawah 32 tahun, kamu bisa membuat akun bank khusus pelajar di 

Bank Santander. Keuntungan akun ini adalah biayanya cukup kecil, yaitu Euro 2, namun setiap 

bulannya kamu akan mendapatkan cash back dari pembelian online dan transaksi menggunakan 

debitnya hingga 10 euro tiap bulannya.

Info lebih lanjut: https://www.bancosantander.es/es/particulares 

Sabadell

Bagi pelajar dibawah 25 tahun, Bank Sabadell memiliki promo dimana kamu akan bebas biaya 

administrasi. Persyaratannya cukup mudah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Info lebih lanjut: https://www.bancsabadell.com

https://www.bancosantander.es/es/particulares
https://www.bancsabadell.com


26

KEBIASAAN DAN ADAT ISTIADAT DI SPANYOL

Waktu berkegiatan

Perbedaan pertama yang paling mencolok di Spanyol adalah waktu berkegiatan yang sangat 

berbeda dibandingkan dengan di Indonesia.

Di Spanyol, ada kebiasaan istirahat siang (siesta), yang mengakibatkan toko-toko dan kantor-

kantor tutup sejak pukul 1 siang hingga pukul 3 siang. Hal yang sama juga berlaku untuk bank 

dan kantor-kantor pemerintahan.

Pergeseran waktu ini masih berlanjut hingga malam hari. Bagi rekan-rekan yang hendak mencari 

makan malam, beberapa restoran baru mulai membuka pintunya pada pukul 9 malam, dan tutup 

sekitar tengah malam.

Hal yang sama berlaku bila teman-teman berkunjung ke club dan party, yang biasanya baru dimulai 

pada tengah malam, mulai ramai pada pukul 2 pagi, dan berangsur selesai pada pukul 5 pagi. 

Di akhir pekan, terutama hari Minggu, kebanyakan toko juga TUTUP. Bahkan department store 

terkemuka seperti El Corte Inglés pun tutup. Dengan demikian, bagi teman-teman yang hendak 

berbelanja di akhir pekan, harus merencanakannya pada hari Sabtu.

Bahasa

Meskipun bahasa Spanyol (castellano) merupakan bahasa nasional, Spanyol mengakui beberapa 

bahasa daerah yang digunakan di negara ini. Bahasa-bahasa tersebut adalah Katalan (Catalan) 

dan Aranese (Aranese) yang digunakan di Katalonia, Basque (Euskera) yang digunakan di Pais 

Basque, dan Galicia (Gallego) yang digunakan di Galicia. Bahasa ini umumnya digunakan sebagai 

bahasa resmi dan bahasa sehari-hari. Misalnya di wilayah Katalonia, papan nama jalan semuanya 

menggunakan istilah Catalan carrer, bukan bahasa Spanyol calle.

Penggunaan bahasa Spanyol sendiri juga sangat unik di setiap daerah. Misalnya di wilayah 

Andalucia, ada aksen unik yang diberi julukan se come letra (“makan huruf”). Misalnya mas o 

menos (kurang lebih) yang harusnya dilafalkan /mas-o-menos/, di Andalucia dilafalkan menjadi /

mah-oh-menoh/. Demikian halnya dengan dos (dua) jadi /doh/, dan esta (itu) jadi /ehta/.
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Meskipun demikian, bahasa Spanyol kebanyakan dapat dipahami oleh masyarakat di seluruh 

penjuru Spanyol. Jadi apabila teman-teman ingin mempersiapkan kemampuan bahasa sebelum 

berangkat ke Spanyol, pilihan bahasa Spanyol adalah pilihan yang terbaik.

Belanja dan Rebajas

Kita tidak perlu khawatir jika tidak membawa banyak baju ke Spanyol karena Spanyol merupakan 

‘Headquarter’ 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 rebajas alias 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 bagasi juga terbatas!

Musim rebajas biasanya berlangung dua kali setahun, yakni pada bulan Juli - Agustus dan bulan 

Januari - Februari.
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KENALI PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI SPANYOL

PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Spanyol adalah organisasi yang diisi oleh pelajar-pelajar 

Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Spanyol yang sudah dirintis sejak tahun 2004 

dan diresmikan pada tahun 2013. Tujuan didirikannya PPI Spanyol adalah untuk menampung dan 

menjalankan aspirasi anggotanya, serta memberikan manfaat bukan hanya kepada anggotanya 

tapi juga masyarakat luas melalui kontribusi keterampilan dan wawasan.  Di atas semua itu, PPI 

Spanyol merupakan sebuah keluarga besar bagi pelajar Indonesia di perantauan yang senantiasa 

saling membantu satu sama lain.

Mayoritas anggota PPI Spanyol berada di kota-kota besar, seperti Madrid dan Barcelona. PPI 

Spanyol membagi wilayah kerjanya menjadi empat wilayah yang terdiri dari:  

1.  Wilayah Madrid mencakup Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Comunidad de Madrid, 

Castilla y Leon, Castilla la Mancha, Extremadura.

  Untuk tahun 2018-2019 wilayah ini koordinasi oleh Joel Mawengkang (joelmewengkang@

yahoo.com)

BAGIAN 3:

ENJOY SPAIN!

Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
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2.  Wilayah Barcelona mencakup Catalunya, Aragón, Navarra, La Rioja.

 Untuk tahun 2018-2019 wilayah ini koordinasi oleh Qomarudin (qomar_ku@hotmail.com)

3. Wilayah Sevilla mencakup Andalucia, Islas Baleares, Canarias.

  Untuk tahun 2018-2019 wilayah ini koordinasi oleh Mahir Pradana (mahir.pradana@gmail.com) 

4. Wilayah Valencia mencakup Valencia, Murcia.

  Untuk tahun 2018-2019 wilayah ini koordinasi oleh Teuku Ranggiaswara (ranggiaswara@

hotmail.com) 

Setiap koordinator memiliki tugas untuk memberikan informasi mengenai wilayah kerjanya 

kepada pihak internal dan eksternal.

Untuk keperluan hubungan masyarakat, PPI Spanyol mempunyai beberapa media sosial 

yang secara aktif memberikan informasi-informasi penting kepada khalayak ramai atau 

berkorespondensi tanya jawab seputar sekolah, beasiswa, urus dokumen persyaratan visa dan 

kuliah, tour guide, dan lain sebagainya.

Website: http://ppispanyol.org

E-mail: ppi.spanyol@gmail.com

Twitter: @ppispanyol

Facebook page: PPI Spanyol

Instagram: PPI Spanyol

Youtube channel: PPI Spanyol

Metropol Parasol, Sevilla

mailto:qomar_ku@hotmail.com
mailto:mahir.pradana@gmail.com
http://ppispanyol.org
mailto:ppi.spanyol@gmail.com
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AKTIVITAS AKHIR PEKAN

Ada banyak hal bisa dilakukan di Spanyol, mulai dari mengunjungi museum, nonton film di 

bioskop, nongkrong di café, piknik di pantai atau taman hingga berkumpul di bar bersama 

teman-teman. Untuk yang suka nonton film, tidak usah khawatir jika kamu tidak mengerti 

Bahasa Spanyol, kamu bisa mendapatkan film dengan Bahasa Asli (yang biasanya dengan 

Bahasa Inggris) dengan memilih bioskop dengan label “VOSE” di kota kamu. Bagi yang suka 

sejarah dan jalan-jalan, kamu dapat mencoba mengenal kota dengan mengikuti free walking tour 

yang terdapat di hampir setiap kota di Spanyol, dimana kamu bisa mengikuti walking tour hanya 

dengan memberikan tips kepada sang pemandu. Bagi yang doyan shopping ataupun sekedar 

belanja mingguan, gunakan hari sabtu sebagai hari berbelanja, karena pada umumnya tempat 

perbelanjaan di Spanyol tutup pada hari minggu.

Madrid

Info mengenai event setempat dapat diakses di https://www.timeout.com/madrid 

Barcelona

Museum gratis pada hari minggu pertama tiap bulannya. Selain itu info-info mengenai event 

setempat dapat diakses di https://www.timeout.es/barcelona/es

https://www.timeout.com/madrid
https://www.timeout.es/barcelona/es
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BELAJAR BAHASA SPANYOL

Kursus biasa dengan durasi 2-4 jam maupun intensive hingga 20 jam perhari. Spanyol memiliki 

beberapa tempat kursus swasta yang berkualitas seperti Berlitz dan Inligua yang memiliki jaringan 

di berbagai kota di dunia ataupun tempat kursus lokal di kota kamu tinggal.

Selain itu, EOI atau Escuela Oficial del Idioma adalah sekolah resmi milik pemerintah Spanyol, 

mereka memiliki kelas yang sangat baik dengan harga sangat terjangkau. Hanya saja untuk 

dapat mengikuti kegiatan belajar disana, calon siswa diperlukan mendaftar pada bulan tertentu. 

Ditambah, untuk EOI tertentu yang memiliki calon siswa sangat banyak, misalnya seperti di 

Barcelona dan Madrid, calon siswa diharuskan mengikuti undian untuk mendapatkan kuota 

belajar.

Website: http://eoimadridtribunal.com (Madrid) dan https://www.eoibd.cat/es (Barcelona)

Untuk kota lainnya silahkan di-googling dengan keywords “EOI (nama kota anda)”

http://eoimadridtribunal.com
https://www.eoibd.cat/es
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KEGIATAN BERIBADAH DI SPANYOL

Kebanyakan salah satu kekhawatiran mahasiswa Indonesia di Spanyol adalah sulitnya akses 

mengenai tempat ibadah di kota tempat mereka belajar. Nyatanya, menemukan tempat ibadah 

di Spanyol tidak sesulit yang mereka bayangkan. Banyaknya pendatang dari berbagai belahan 

dunia membuat akses ke tempat ibadah semakin mudah. Berikut rincian tempat ibadah di kota-

kota besar di Spanyol.

 

Bagi kamu yang tinggal di kota yang tidak tercantum di atas, bisa langsung menghubungi 

koordinator PPI wilayah agar dapat membantu kamu menemukan lokasi tempat ibadah.

Madrid

Muslim:

•  Centro Cultural Islamico (M-30 Mosque), 

Calle salvador de Madriaga 4, Madrid

Advent:

•  Iglesia Adventista del Septimo Dia Vallecas 

(Seventh Day Adventist Church Vallecas)

Barcelona

Muslim:

•  Centre Cultural Islàmic Català, Carrer de 

Rafael Capdevila, 1-3, 08018 Barcelona

•  Masjid Tariq, Calle San Rafael, 10, Barcelona

•  Centre Islamic AlQain, Carrer de Sant Pere 

Mitjà, 21, Barcelona

Sevilla

Muslim:

•  Fundacion Mezquita de Sevilla, Plaza Ponce 

de León, 9, Sevilla

•  Mezquita Ishbillia, Edf. Amate, Av. Carlos 

Marx, 1, 41006 Sevilla

Murcia

Muslim:

•  Mezquita Albujari - AV. Ciudad de Almeria, 63

•  Bilal Ibn Rabah Mosque - Calle Cuartel de 

Artilleria, 7

Katolik:

•  Catedral de Murcia - Plaza del Cardenal 

Belluga

Advent:

•  Iglesia Adventista del Septimo Dia en Murcia 

- Calle Alcalde Juan Lopez Somalo, 4

Valencia

Muslim: 

•  Masjid Faizan-Attar, Carrer de Santa Teresa. 

Telp: 632 63 68 03

•  Mezquita de Valencia, Carrer de Méndez 

Núñez, 47

Katolik:

•  Valencia Cathedral, Plaça de l’Almoina
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BERKELILING SPANYOL

Meski tujuan kamu di Spanyol adalah belajar, bukan berarti kamu tidak mempunyai kesempatan 

untuk menjelajahi Spanyol. Perlu diketahui Spanyol adalah negara tujuan wisata no 2 di Eropa 

dan juga di Dunia. Tiap tahunnya, Spanyol menerima lebih dari 70 juta wisatawan asing. Spanyol 

memang negara yang indah, selain memiliki lansekap berupa lautan dan pegunungan, kota-kota 

Spanyol juga memiliki karakteristik masing-masing. Misalnya daerah Andalusia yang memiliki 

peninggalan budaya Arab dan Spanyol, lalu Barcelona yang terkenal akan karya-karya Gaudi-nya.

Ada 3 cara yang paling mudah untuk menjelajahi Spanyol, melalui bus, kereta dan pesawat. 

Berikut penjelasannya.

Kereta (Renfe)

Spanyol memiliki jaringan yang kereta yang luas yang mencakup semua wilayahnya. Renfe 

biasanya memiliki harga promo. Pada umumnya kereta dan bus memiliki waktu tempuh yang 

sama. Renfe memiliki layanan kereta cepat (AVE) yang beroperasi di kota-kota besar seperti 

Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia dan Zaragoza.

Web: http://www.renfe.com

Bus (ALSA)

ALSA adalah perusahaan bus Spanyol yang memiliki layanan ke berbagai kota di Spanyol. Bus 

ini cukup nyaman dan harganya lumayan bersaing. Jika kamu membeli tiket pulang-pergi, kamu 

akan mendapatkan tiket lebih murah. Ditambah dengan pembelian secara grup lebih dari 4 orang, 

kamu akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 20%.

Web: https://www.alsa.com/en/web/bus/our-destinations

Pesawat

Maskapai yang beroperasi di Spanyol umumnya ada 3, yaitu Iberia, Vueling dan Ryanair. Iberia 

adalah maskapai flag Carrier, jadi harganya cenderung mahal dibandingkan lainnya. Vueling dan 

Ryanair sering memiliki promo yang bisa kamu akses langsung infonya di http://www.vueling.com 

dan https://www.ryanair.com/gb/en

http://www.renfe.com
https://www.alsa.com/en/web/bus/our-destinations
http://www.vueling.com
https://www.ryanair.com/gb/en
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Tips lainnya adalah menggunakan aplikasi pembanding harga, contohnya adalah GoEuro 

(https://www.goeuro.com). Setelah kamu membandingkan harga di aplikasi tersebut, kamu dapat 

membeli tiketnya di website provider transportasi tersebut untuk menghindari biaya pelayanan.

Selamat menjelajah Spanyol!

https://www.goeuro.com
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Study in Spain:

PPI Spanyol:

KBRI Madrid:

Kementrian Pendidikan Spanyol:

Kedutaan Spanyol di Jakarta:

BLS VISA Spain:

Beasiswa

Erasmus:

LPDP:

Innoenergy:

Asuransi

Swisscare:

Atlantida:

Cobertis:

Housing

Idealista:

Uniplaces:

Spotahome:

Badi:

Bank

Santander:

Sabadell:

http://www.spainedu.org

https://ppispanyol.org

http://embajadaindonesia.es

www.mecd.gob.es 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Yakarta/es/

Paginas/inicio.aspx

https://blsspainvisa.com/idn

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-

action-1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/

scholarships_en

http://www.lpdp.kemenkeu.go.id

http://www.innoenergy.com/education/master-school

https://swisscare.com/es

http://www.atlantida.cat

http://universitats.cobertis.com

https://www.idealista.com

https://www.uniplaces.com

https://www.spotahome.com

https://www.badi.com

https://www.bancosantander.es/es/particulares

https://www.bancsabadell.com

TAUTAN PENTING

http://www.spainedu.org
https://ppispanyol.org
http://embajadaindonesia.es
http://www.mecd.gob.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Yakarta/es/Paginas/inicio.aspx
https://blsspainvisa.com/idn
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/scholarships_en
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id
http://www.innoenergy.com/education/master-school
https://swisscare.com/es
http://www.atlantida.cat
http://universitats.cobertis.com
https://www.idealista.com
https://www.uniplaces.com
https://www.spotahome.com
https://www.badi.com
https://www.bancosantander.es/es/particulares
https://www.bancsabadell.com
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Transport

BUS (ALSA):

Kereta (Renfe):

Vueling (LCC flight):

Ryanair (LCC flight):

Go Euro:

Metro Madrid:

Transport Barcelona:

Kursus Bahasa Spanyol

EOI Madrid:

EOI Barcelona:

Instituto Cervantes:

BCNLip:

Oxford House:

Metro Cultura:

Hiburan/Event

Madrid:

Barcelona:

https://www.alsa.com/en/web/bus/our-destinations

http://www.renfe.com

http://www.vueling.com 

https://www.ryanair.com/gb/en

https://www.goeuro.com

https://www.metromadrid.es/en

https://www.tmb.cat/en

http://eoimadridtribunal.com

https://www.eoibd.cat/es

http://yakarta.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_

espanol.htm

http://www.bcnlip.com

http://oxfordhousebcn.com/en/spanish-courses

http://metrocultura.com

https://www.timeout.com/madrid 

https://www.timeout.es/barcelona/es

https://www.alsa.com/en/web/bus/our-destinations
http://www.renfe.com
http://www.vueling.com
https://www.ryanair.com/gb/en
https://www.goeuro.com
https://www.metromadrid.es/en
https://www.tmb.cat/en
http://eoimadridtribunal.com
https://www.eoibd.cat/es
http://yakarta.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_espanol.htm
http://www.bcnlip.com
http://oxfordhousebcn.com/en/spanish-courses
http://metrocultura.com
https://www.timeout.com/madrid
https://www.timeout.es/barcelona/es





