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SIAPAKAH KAMI?
Dinas Pertukaran Akademis Jerman (DAAD – German Academic
Exchange Service) adalah organisasi gabungan dari institusi-institusi
pendidikan tinggi Jerman dan badan-badan kemahasiswaan. Tugas
kami adalah mendukung kerjasama akademis di seluruh dunia –
khususnya mempromosikan pertukaran para mahasiswa dan para
peneliti.
Informasi selengkapnya tentang studi dan hidup di Jerman dapat
diperoleh dari brosur informasi kami, situs web → www.daad.de dan
situs web kantor perwakilan luar negeri DAAD serta situs web kantor
pusat informasi juga kantor informasi yang tersebar di lebih dari 60
negara di seluruh dunia.
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Para Ibu dan Ayah yang terhormat,
sebagai orang tua, kita pastinya hanya mengharapkan yang terbaik
untuk putra-putri kita: keamanan, peluang untuk pengembangan
pribadi dan profesional, pengalaman hidup yang baik, kesempatan
saling membangun dengan orang lain dan persahabatan seumur
hidup. Studi di Jerman dapat memberikan kepada putra-putri Anda
semua ini dan bahkan lebih banyak lagi.
Kami senang, Anda dan putra-putri Anda mempertimbangkan
peluang studi di Jerman yang sangat menjanjikan ini. Putra-putri
saya masih relatif kecil, tetapi saya dapat membayangkan, bahwa
rencana seperti itu tidak hanya membuat para orang tua memiliki
prasangka tetapi juga rasa was-was, pertimbangan dan mungkin
kekhawatiran. Brosur ini memberikan jawaban atas pertanyaan
umum yang sering diajukan oleh para orang tua di seluruh dunia.
Sebagai negara tujuan studi, Jerman menawarkan banyak hal untuk
putra-putri Anda. Perguruan tinggi Jerman memiliki reputasi yang
unggul di seluruh dunia dan menawarkan gelar yang diakui secara
internasional. Oleh karenanya, Jerman merupakan salah satu tempat tujuan studi yang paling diminati oleh mahasiswa mancanegara.
Terdapat lebih dari 411.000 anak muda dari seluruh dunia yang saat
ini studi dan meneliti di Jerman. Dengan sukacita, kami mengamati
perguruan tinggi Jerman menjadi lebih internasional dan beragam
setiap tahunnya.
Kami tentunya gembira apabila putra-putri Anda memutuskan
untuk studi di Jerman. Saya dapat meyakinkan Anda: itu merupakan
keputusan yang tepat!

Dr. Kai Sicks
Sekretaris Jenderal, Dinas Pertukaran Akademis Jerman (DAAD)
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Mengapa studi di
luar negeri?
Hidup di negara asing membuka perspektif baru. Bertukar pandangan dengan orang dari latar belakang, nilai dan persepsi yang
berbeda mendorong putra-putri Anda untuk berpikir lebih terbuka.
PENGALAMAN HIDUP DI LUAR NEGERI MEMPERKAYA KEPRIBADIAN SESEORANG – SEUMUR HIDUP.
Mengenal negara lain secara mendalam dapat memperluas wawasan putra-putri Anda terlepas dari letak negara tujuan itu dekat atau
jauh di benua yang berbeda.
Studi di luar negeri akan memberikan kemandirian dan kepercayaan diri kepada putra-putri Anda. Kemampuan bahasa asing juga
biasanya meningkat dengan pesat selama tinggal di lingkungan
bahasa asing itu digunakan. Terakhir yang tidak kalah penting,
putra-putri Anda dapat menjalin persahabatan dengan orang-orang
dari seluruh dunia.
PENGALAMAN TINGGAL DI LUAR NEGERI MENINGKATKAN
PELUANG KARIR SESEORANG.
Pengalaman studi dan hidup di luar negeri merupakan nilai tambah
yang penting dalam riwayat hidup putra-putri Anda untuk mencari
pekerjaan dan bersaing dalam dunia kerja di era globalisasi ini.
Pengalaman ini juga memberikan peluang yang bagus untuk
menjalin relasi secara akademis dan profesional
Studi dan hidup di luar negeri tidak pula berarti bahwa masa studi
putra-putri Anda secara keseluruhan akan berjalan lebih lama.
Dalam banyak kasus, kredit poin yang diperoleh dari perguruan
tinggi Jerman diakui secara internasional.
Singkatnya, studi di luar negeri merupakan investasi yang berharga
bagi masa depan putra-putri Anda.
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Patricia Mary Elizabeth
berasal dari Jakarta, Indonesia. Saat ini beliau adalah mahasiswi
Fakultas Kedokteran Umum di Universität Heidelberg dan menjadi salah satu penerima beasiswa DAAD yang diberikan kepada
murid-murid dari sekolah berkurikulum Jerman di luar negeri
atau Studienkolleg di luar Jerman.

Belajar tentang tubuh manusia dan bagaimana mengobatinya selalu menjadi hal menarik bagi saya. Sistem
kesehatan Jerman yang bagus dan terinspirasi dengan
kakak pertama saya yang dokter juga membuat saya
semakin yakin untuk belajar di sini.
Selama belajar di sini, saya terkesan dengan bagaimana panduan
untuk diagnostik dan terapi penyakit-penyakit selalu diperbarui agar
sesuai dengan bukti-bukti penelitian selama ini sehingga kami pun
dipersiapkan untuk terbiasa merujuk ke panduan terbaru. Selain itu,
Heidelberg dengan DKFZ (Pusat Penelitian Kanker Jerman) dan Uni
klinikum-nya menawarkan kesempatan untuk penelitian yang luas
di sisi akademisi serta teknik diagnostik dan pengobatan yang beragam di sisi praktisi. Hal-hal ini tidak hanya saya dengar di perkuliahan tetapi juga bisa saya lihat secara langsung.
Untuk ke depannya, saya berencana untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran sampai selesai spesialisasi di Jerman, tempat dimana
saya bisa belajar dengan nyaman dan melihat berbagai macam
spektrum penyakit.
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Apakah kelebihan studi
di Jerman?
Perguruan tinggi Jerman memiliki reputasi cemerlang di dunia.
Banyak gagasan signifikan di tingkat internasional yang dihasilkan
oleh perguruan tinggi Jerman untuk bidang penelitian dan inovasi.
ILMU PENGETAHUAN DAN PENELITIAN SANGAT DIHARGAI DI
JERMAN DAN MEMILIKI TRADISI SELAMA BERABAD-ABAD.
Universitas pertama didirikan di Heidelberg pada tahun 1386.
Sektor pendidikan tinggi Jerman sangat beragam. Beragam tipe
institusi pendidikan tinggi dengan fokus dan orientasi tertentu menawarkan banyak peluang untuk studi dan riset. Disini putra-putri
Anda akan menemukan jurusan yang sesuai dengan minat dan
kebutuhan.
PUTRA-PUTRI ANDA AKAN MENEMUKAN KONDISI YANG
OPTIMAL UNTUK MERAIH KESUKSESAN STUDI DI JERMAN.
Perguruan tinggi dan lembaga penelitian Jerman dilengkapi
dengan infrastruktur yang modern dan bagus. Kedua institusi ini
mengutamakan internasionalisasi. Terkait dengan pertukaran
internasional, perguruan tinggi dan lembaga penelitian Jerman
menjalin kerjasama dengan lebih dari 5.400 institusi mitra di lebih
dari 150 negara di seluruh dunia.
Disini para mahasiswa menerima dukungan akademis secara
intensif dan sekaligus dianggap sebagai calon ilmuwan masa
depan. Inilah alasan Jerman menjadi negara tujuan nomor satu
yang berbahasa non-Inggris bagi para mahasiswa asing.
AKHIRNYA, BAHASA JERMAN PATUT DIPELAJARI!
Bahasa Jerman adalah bahasa ilmiah yang penting – dan bahasa
internasional. Sementara kemampuan bahasa Inggris sudah
lazim dikuasai banyak orang, kemampuan bahasa asing lain dapat
meningkatkan peluang karir kedepannya.

10

Sejauh mana kemampuan bahasa Jerman
yang harus dikuasai oleh
putra-putri saya?
Di setiap negara berlaku: siapa yang memiliki kemampuan bahasa
yang baik, maka dia akan lebih cepat merasa betah. Tentunya sangat
ideal bila putra-putri Anda sudah belajar sedikit bahasa Jerman
sebelum tiba di Jerman. Untuk itu tersedia banyak pilihan kursus:
seperti kursus bahasa tatap muka -contohnya di Goethe-Institut atau
di perguruan tinggi negara asal- atau juga kursus daring (online)
misalnya dari Deutsche Welle atau Deutsch-Uni-Online.
TERSEDIA BANYAK PILIHAN BELAJAR BAHASA JERMAN DI
JERMAN.
Perguruan tinggi Jerman menawarkan kursus bahasa Jerman yang
dilaksanakan secara paralel dengan kelas perkuliahan mahasiswa.
Selain di perguruan tinggi, tersedia banyak pilihan kursus bahasa
Jerman di Goethe-Institut, pusat pendidikan dan keterampilan bagi
orang dewasa (Volkshochschulen) dan sekolah bahasa swasta.
TIDAK ADA SEORANG PUN DI PERGURUAN TINGGI JERMAN
YANG MENGHARAPKAN MAHASISWA ASING SUDAH BISA BERBAHASA JERMAN SECARA SEMPURNA DI AWAL PERKULIAHAN.
Tingkat kemampuan bahasa yang diperlukan putra-putri Anda
sangat bergantung pada program studi yang dipilih:
•

Untuk program studi internasional diperlukan penguasaan
bahasa Inggris yang baik karena bahasa pengantar perkuliahan biasanya bahasa Inggris. Saat ini terdapat sekitar
1.700 program studi berbahasa Inggris yang ditawarkan oleh
perguruan tinggi Jerman.

•

Untuk program studi berbahasa Jerman diperlukan penguasaan bahasa Jerman dengan tingkatan tertentu. Persyaratan
bahasa Jerman bisa dipenuhi bila lulus ujian bahasa Jerman
berstandar, contohnya Ujian Bahasa Jerman sebagai Bahasa
Asing (TestDaF).
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Dr. Manuela Sato-Prinz
bekerja sebagai lektor DAAD di Universitas Keio dan pada
kantor perwakilan luar negeri DAAD di Tokyo, Jepang.
Beliau adalah salah satu dari 470 lektor yang didanai oleh
DAAD yang mengajar bahasa Jerman sebagai bahasa asing
pada perguruan tinggi di lebih dari 110 negara.

Saya senang membuat orang terlibat dalam dialog
yang membangun relasi dan perspektif.
Keterampilan berbahasa memainkan peranan utama dalam hal ini.
Oleh karena itu saya berharap dapat mempersiapkan para mahasiswa saya dari sisi lingustik dan hal-hal terkait mata perkuliahan.
Ketika saya memberikan konsultasi tentang peluang studi di Jerman,
saya menekankan berbagai program yang tersedia. Perguruan tinggi
Jerman benar-benar memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan untuk
setiap minat. Bagi saya yang terpenting adalah membantu para mahasiswa mengenali minat dan potensi mereka sendiri.
Sebagai pengajar bahasa Jerman, saya melihat dengan jelas seberapa besar pengaruh tinggal di Jerman terhadap peningkatan kemampuan bahasa Jerman seseorang. Tetapi bukan itu saja: umumnya
para mahasiswa menilai masa tinggal mereka di Jerman sangat bermanfaat – dan bukan hanya karena pengetahuan tertentu saja yang
mereka peroleh. Mereka mengalami sendiri, seberapa besar pengalaman antar budaya menginspirasi mereka. Cukup banyak dari
mereka yang mencapai lebih dari yang mereka pikirkan! Dan tentu
saja saya sangat senang ketika banyak dari mereka berminat untuk
tinggal kembali di Jerman atau bahkan lebih dari itu.
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Bagaimana putra-putri saya
dapat mempersiapkan diri
untuk studi di perguruan
tinggi Jerman?
Anda mungkin bertanya kepada diri sendiri apakah putra-putri Anda
dapat memenuhi persyaratan masuk perguruan tinggi di Jerman.
Terkait hal itu perguruan tinggi Jerman bersedia membantu.
BERBAGAI PROGRAM PERSIAPAN DITAWARKAN KEPADA
PUTRA-PUTRI ANDA SEBELUM PERKULIAHAN DIMULAI.
Mereka yang tertarik untuk mengenal persyaratan studi di Jerman
dapat terlebih dahulu berpartisipasi contohnya dalam program
perkuliahan musim panas. Program ini memberikan kesempatan
untuk melihat seperti apa kehidupan perkuliahan di perguruan tinggi Jerman. Biasanya program ini ditawarkan oleh perguruan tinggi
di seluruh Jerman pada musim panas (Juni sampai September).
Selain kelas persiapan bahasa tersedia juga berbagai program
persiapan untuk bidang tertentu dari berbagai disiplin ilmu
(→ www.summerschools.de).
Disamping itu, banyak perguruan tinggi Jerman menawarkan kelas
persiapan (Studienkolleg) dan kelas Propädeutika (kelas pendahuluan/pengantar). Kedua kelas ini ditujukan khusus untuk calon
mahasiswa asing. Pada kelas ini, putra-putri Anda dipersiapkan
secara aspek kebahasaan dan keilmuan sebelum perkuliahan
dimulai. Kelas ini sering menyelipkan pengantar sistem pendidikan
tinggi Jerman dan metode kerja ilmiah yang penting.
PUTRA-PUTRI ANDA DAPAT MENILAI KEMAMPUANNYA SENDIRI.
Dengan ujian untuk mahasiswa asing atau TestAS
(→ www.TestAS.de), putra-putri Anda akan mudah mengetahui
apakah mereka memiliki kemampuan akademis dan pengetahuan
yang cukup untuk kesuksesan pendidikan mereka nantinya.
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Bagaimana memilih
perguruan tinggi
yang tepat?
Tersedia banyak pilihan: di Jerman terdapat sekitar 420 perguruan
tinggi yang terakreditasi oleh negara Jerman. Tidak hanya berada
di kota metropolitan seperti Berlin, Hamburg, Munich dan Cologne
tetapi juga tersebar di sekitar 180 kota besar dan kecil di seluruh
Jerman (lihat peta di halaman 36).
Terdapat tiga jenis perguruan tinggi Jerman yakni:
•
Universitas (studi berorientasi pada telaah ilmiah)
•
Universitas terapan (studi berorientasi pada praktik lapangan)
•
Sekolah tinggi seni, film dan musik (studi berorientasi pada
seni)
MAYORITAS PERGURUAN TINGGI DI JERMAN DIDANAI OLEH
PUBLIK.
Lebih dari 90% mahasiswa kuliah di perguruan tinggi negeri.
Tidak seperti di sekitar 120 perguruan tinggi swasta, kebanyakan
perguruan tinggi negeri tidak memungut biaya perkuliahan.
KUALITAS PENGAJARAN DI SEMUA PERGURUAN TINGGI DI
JERMAN, NEGERI DAN SWASTA, SAMA BAIKNYA.
Saat mencari perguruan tinggi yang tepat, pemeringkatan perguruan tinggi versi CHE (→ www.universityranking.de) dapat menjadi
panduan awal pencarian. Mengunjungi pameran pendidikan tinggi
internasional juga bermanfaat karena banyak perguruan tinggi
Jerman dan bahkan DAAD sendiri berpartisipasi disana.
Perguruan tinggi asal putra-putri Anda mungkin juga memiliki
program pertukaran khusus dengan perguruan tinggi di Jerman.
Program semacam itu dapat mempermudah kepengurusan rencana
tinggal di luar negeri.
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STUDY AND
KICKSTART
YOUR CAREER
IN GERMANY.
Say HELLO to excellent universities
with a wide range of courses and get
an internationally renowned degree.

de
study-in-germany.

Scan me.

# HelloGermany
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Bagaimana memilih
jurusan yang sesuai?
Pemilihan jurusan – dan juga bidang ilmu – bergantung pada kebutuhan dan minat putra-putri Anda. Tersedia banyak pilihan disini.
PERGURUAN TINGGI JERMAN MENAWARKAN JURUSAN YANG
SESUAI DENGAN JENJANG PENDIDIKAN.
Disini putra-putri Anda dapat
•
•
•
•

memulai studi sebagai mahasiswa strata satu,
mengumpulkan pengalaman kuliah di luar negeri dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari program perkuliahan,
melanjutkan pendidikan pascasarjana setelah lulus perkuliahan strata satu atau
meraih gelar doktor

TERSEDIA BANYAK RAGAM PILIHAN PROGRAM UNTUK BERBAGAI
BIDANG ILMU DAN MINAT TERTENTU.
Secara keseluruhan tersedia hampir 21.000 pilihan jurusan yang
menarik pada perguruan tinggi di Jerman. Sekitar setengahnya dari
jumlah itu merupakan program studi pascasarjana. Hampir 1.800
jurusan memiliki orientasi internasional.
Selain studi penuh waktu, tersedia juga studi paruh waktu. Pilihan
menarik lainnya adalah program studi ganda (dual study): disini
perkuliahan dirancang dengan kombinasi pelatihan kejuruan atau
praktik kerja di perusahaan mitra.
Untuk memilih jurusan yang tepat silakan kunjungi
→ www.myguide.de. Staff di kantor perwakilan luar negeri DAAD,
kantor pusat informasi dan kantor informasi DAAD dengan senang
hati memberikan konsultasi pemilihan jurusan yang sesuai.
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Berapa lama durasi
tinggal di Jerman?
Sebagai seorang ibu atau ayah, keputusan menyekolahkan
putra-putri Anda ke Jerman mungkin membawa konsekuensi
tersendiri bagi Anda. Mungkin Anda tidak yakin apakah tinggal lama
di luar negeri merupakan keputusan yang tepat bagi putra-putri
Anda.
NAMUN, KUNJUNGAN UNTUK STUDI TIDAK HARUS BERLANGSUNG LAMA.
Terdapat sejumlah pilihan program kunjungan studi dengan durasi
tinggal singkat yang mendukung dan melengkapi program studi
di perguruan tinggi asal. Tinggal beberapa minggu atau beberapa
bulan dapat memberi pengaruh positif yang besar – tidak hanya
untuk daftar riwayat hidup (CV)!
Perguruan tinggi Jerman menyambut putra-putri Anda untuk
kunjungan singkat sehubungan dengan kelas bahasa dan kelas
dengan bidang ilmu tertentu atau program pertukaran yang
mungkin ditawarkan oleh perguruan tinggi asal putra-putri Anda.
Program-program seperti itu sering memberikan kesempatan
untuk pergi ke Jerman selama beberapa bulan. Pilihan lain adalah
kegiatan magang.
ALTERNATIF LAINNYA ADALAH PERKULIAHAN ONLINE.
Semakin banyak perguruan tinggi Jerman menawarkan mata
kuliah online atau juga perkuliahan online. Dimana pun putra-putri
Anda berada, mereka dapat studi di perguruan tinggi Jerman – dan
setidaknya secara virtual dapat menyelami kehidupan akademis
dan berbaur dengan para mahasiswa dari seluruh dunia.
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Dr. Nino Antadze
memberikan konsultasi terkait persiapan studi di Jerman. Beliau
bekerja di kantor pusat informasi DAAD di Tbilissi, Georgia.

Sangat menyenangkan menyaksikan anak muda menemukan peluang baru.
Semakin banyak mahasiswa terutama pelajar berkunjung ke
kantor pusat informasi untuk mencari tahu tentang studi di Jerman
dan peluang bantuan pendanaan. Kedatangan mereka seringkali
ditemani oleh orang tua. Dalam konsultasi tatap muka, mereka
memberi tahu saya minat akademis dan tujuan karir mereka.
Senang sekali melihat mereka membayangkan jalur karirnya saat
kami mengarahkan mereka tentang langkah konkret yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan mereka.
Kebanyakan orang tua mendukung keinginan anak mereka untuk
kuliah di Jerman - negara yang aman, stabil dan damai. Mereka tahu
bahwa pendidikan yang anak mereka terima akan memberi peluang
karir yang hebat. Kami sering menerima kunjungan dari mahasiswa
yang sebelum mereka ke Jerman datang berkonsultasi kepada kami.
Luar biasa melihat betapa mandirinya mereka dan berkembangnya
wawasan mereka sekarang.
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Berapa besar biaya
studi dan hidup di
Jerman?
Perguruan tinggi negeri Jerman tidak memungut atau hanya
sedikit memungut biaya perkuliahan untuk jenjang strata satu
(Bachelor) dan strata dua (Master). Sebaliknya perguruan tinggi
swasta Jerman umumnya memungut biaya perkuliahan yang relatif
tinggi.
SEMUA MAHASISWA WAJIB MEMBAYAR BIAYA KONTRIBUSI PER
SEMESTER ATAU SEMESTERBEITRAG.
Besaran biaya kontribusi per semester bervariasi di setiap perguruan tinggi dan umumnya berkisar antara 150 sampai 400 Euro
setiap semester (6 bulan). Biasanya biaya tersebut mencakup
biaya transprotasi umum (Semesterticket) yang memungkinkan
mahasiswa menggunakan semua moda transportasi umum di kota
tempat perguruan tinggi berada dan kota-kota sekitarnya.
BIAYA HIDUP DI JERMAN UMUMNYA HAMPIR SAMA DENGAN
BIAYA HIDUP RATA-RATA DI NEGARA-NEGARA UNI EROPA.
Umumnya pengeluaran di kota kecil lebih sedikit dibanding dengan
di kota besar. Untuk biaya hidup, mahasiswa mengeluarkan sekitar
870 Euro setiap bulannya.
Mahasiswa asing harus membuktikan bahwa mereka memiliki
sumber dana yang cukup dan itu tersimpan dalam rekening
bank di Jerman. Berdasarkan peraturan, putra-putri Anda harus
memiliki dana sebesar 10.332 Euro untuk satu tahun. Putra-putri
Anda dapat mengetahui informasi pembukaan rekening yang
dibekukan dari website Kedutaan besar Jerman di Jakarta
(→ www.jakarta.diplo.de).
Di Jerman mahasiswa asing diperkenankan bekerja untuk waktu
yang terbatas. Pekerjaan paruh waktu dapat menambah uang saku,
tetapi tidak cukup untuk menutupi biaya hidup seluruhnya.
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Program beasiswa atau
bantuan keuangan apa
saja yang tersedia?
Ada berbagai macam peluang pendanaan untuk kunjungan studi
jangka pendek dan jangka panjang di Jerman.
MAHASISWA ASING DAPAT MELAMAR BEASISWA DARI BERBAGAI
INSTITUSI PENYEDIA BEASISWA.
Kami menyarankan putra-putri Anda untuk berkonsultasi
dengan staff kantor perwakilan luar negeri DAAD di Jakarta
(→ www.daad.id), kantor pusat informasi dan kantor informasi
DAAD atau staff di perguruan tinggi asal putra-putri Anda tentang
pendanaan yang sesuai.
Tersedia beragam program bantuan. Bantuan pendanaan mungkin
dapat berupa program kelas bahasa atau program kelas dengan
bidang ilmu tertentu, kegiatan magang, dan beasiswa untuk meraih
gelar serta kunjungan penelitian.
Melalui pangkalan data beasiswa DAAD (→ www.funding-guide.de),
putra-putri Anda dapat dengan mudah mencari program beasiswa.
Pada website ini tidak hanya tersedia program beasiswa DAAD
tetapi juga program beasiswa dari organisasi pendanaan lainnya.
Namun harap diingat bahwa sebagian besar organisasi pendanaan
Jerman biasanya tidak menawarkan beasiswa penuh dan biasanya
juga tidak menawarkan beasiswa strata satu.
DAAD berkomitmen untuk membantu mahasiswa penyandang
cacat atau yang memiliki penyakit kronis dalam bentuk pembiayaan studi di perguruan tinggi Jerman
PERGURUAN TINGGI JERMAN JUGA MEMILIKI PROGRAM
BEASISWA SENDIRI.
Contohnya sebanyak 310 perguruan tinggi Jerman menawarkan
program beasiswa yang bernama Deutschlandstipendium bagi
mahasiswa termasuk mahasiswa asing. Disarankan untuk bertanya
pada perguruan tinggi pilihan putra-putri Anda tentang peluang
program beasiswa yang tersedia.
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Andrés Felipe Ramirez
berasal dari Bogota, Kolombia. Beliau mendapatkan gelar master jurusan Fotogrametri dan Geofisika dari Hochschule für Technik di Stuttgart
(HFT Stuttgart). Saat ini beliau bekerja sebagai insinyur geoinformatika
di bidang kehutanan berkelanjutan di FSC Forest Stewardship Council
di Bonn.

Setelah menyelesaikan pendidikan strata satu di Kolombia, saya bermimpi melanjutkan studi master di
luar negeri, tetapi saya kekurangan biaya.
Itulah alasan pada awalnya saya bekerja, sampai saya mengetahui
tentang program beasiswa EPOS dari DAAD. Peluang beasiswa ini
ditujukan bagi mahasiswa dari negara saya dan tentu saja kualitas
pendidikan tinggi yang baik meyakinkan saya, bahwa studi di
Jerman adalah yang terbaik bagi saya.
Saya benar-benar ingin studi di perguruan tinggi Jerman yang
berorientasi internasional. Tujuan saya adalah ingin berpartisipasi
dalam pertukaran yang mendalam sehingga dapat mengenal
beragam budaya yang berbeda. Harapan ini terwujud. Saat ini saya
menjadi bagian dari jaringan alumni global pada perguruan tinggi
saya – bersama dengan lebih dari 500 alumni yang sukses dari 89
negara.
Saya juga terkesan bahwa semua profesor saya merupakan ahli
yang mumpuni di bidang mereka. Saat saya berkuliah tidak hanya
memberikan keterampilan teknis. Disini saya mempelajari semua
yang dibutuhkan orang untuk bekerja dengan mudah dalam
kelompok yang multikultur.
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Berkas apa saja yang diperlukan putra-putri saya
untuk masuk ke Jerman?
Apakah putra-putri Anda memerlukan visa, itu tergantung dari
mana mereka berasal dan berapa lama mereka ingin tinggal di
Jerman.
Warga negara dari negara anggota Uni Eropa atau dari Islandia,
Liechtenstein, Norwegia atau Swiss tidak memerlukan visa untuk
masuk ke Jerman, melainkan memerlukan kartu identitas yang
masih berlaku.
Warga negara dari negara lain memerlukan visa untuk masuk ke
Jerman, bila mereka ingin tinggal lebih dari 90 hari di Jerman.
Permohonan visa harus dilakukan sebelum terbang ke Jerman.
Pengecualian adalah warga negara dari Australia, Inggris, Israel,
Jepang, Kanada, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
Mereka dapat masuk ke Jerman tanpa visa, tetapi ketika sampai
di Jerman mereka harus memohon ijin tinggal. Hal yang sama
juga berlaku untuk warga negara dari Andorra, Brasil, El Savador,
Honduras, Monako dan San Marino yang tidak berniat bekerja di
Jerman.
Peraturan khusus berlaku untuk kunjungan dibawah 90 hari.
Bagaimanapun silakan bertanya pada Kedutaan Besar Jerman dan
Konsulat Jerman di negara asal putra-putri Anda tentang peraturan
lebih lanjut dan pembaharuan informasi. Staff diplomatik akan
senang menjawab pertanyaan putra-putri Anda seputar permohonan visa.
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Seberapa modern dan
amankah Jerman?
Jerman melihat dirinya sebagai negara yang terbuka dan kosmopolitan. Orang-orang dari berbagai negara tinggal bersama disini,
lebih dari 16% populasi Jerman memiliki latar belakang imigran.
KEBEBASAN, RASA SALING MENGHORMATI DAN TOLERANSI
ADALAH PILAR PENTING DEMOKRASI DISINI.
Di semua aspek masyarakat – dan khususnya di perguruan tinggi
Jerman – keberagaman dan kesempatan yang sama memainkan
peranan penting. Terlebih lagi, perlindungan iklim dan keberlanjutannya merupakan topik utama yang menarik bagi masyarakat.
DI TINGKAT INTERNASIONAL, JERMAN ADALAH NEGARA YANG
AMAN.
Tidak ada alasan untuk terlalu khawatir tentang kriminalitas. Disini
putra-putri Anda dapat bergerak bebas tanpa perlu mengambil
tindakan pencegahan untuk keamanan – itu berlaku di kota besar
dan kota kecil.
POLISI DISINI BISA DIPERCAYA DAN DAPAT DIANDALKAN.
Putra-putri Anda dapat menghubungi polisi dari telepon mana pun
di Jerman secara gratis dengan menekan angka 110.
Hampir semua negara di dunia memiliki kedutaan besar atau
konsulat di Jerman. Dalam keadaan darurat selalu ada narahubung
dari negara asal di Jerman yang dapat membantu putra-putri
Anda. Selanjutnya, bila putra-putri Anda memiliki pertanyaan
seputar keselamatan pribadi, silakan menghubungi kantor urusan
internasional (International Office atau Akademisches Auslandsamt)
di perguruan tinggi yang bersangkutan.
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Dipl.-Ing. Djanarko Tjandra, MSc
berasal dari Surabaya, Indonesia. Beliau meraih Diplom-Ing jurusan
Teknik Kimia dari TU Berlin tahun 1997 lalu menyelesaikan master jurusan
International Technology Transfer Management dari FH Berlin tahun
1999. Dengan pengalamannya di industri kertas dan gas, beliau saat ini
menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Aliansi Internasional
di grup Samator. Saat ini kedua anaknya kuliah di Jerman.

Sebagai orang tua, saya dan istri saya yang juga alumna Jerman menginginkan kedua anak kami untuk dapat studi di Jerman dan mendapatkan banyak pengalaman dalam kehidupan mereka.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami yaitu Jerman
merupakan salah satu rujukan perkembangan ilmu pengetahuan
kelas dunia. Didukung oleh fasilitas yang lengkap, infrastruktur yang
modern dan kualifikasi tenaga pengajar yang ahli di bidangnya,
gelar dari perguruan tinggi Jerman diakui secara internasional.
Kondisi lingkungan yang tertib, teratur dan aman membuat anak
dapat belajar dengan fokus. Adanya kesempatan kerja pada masa
liburan semester dan interaksi dengan teman dari berbagai negara
juga dapat mengembangkan kemampuan softskill seseorang dan
melatih untuk hidup mandiri. Semua ini merupakan modal penting
saat memasuki dunia usaha dan kerja.
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Petra Priscilla Tjandra, B.A
adalah putri dari Djanarko Tjandra dan saat
ini mengambil studi master di jurusan Elementary Music Pedagogy dengan fokus Vokal
Early Music di Hochschule für Künste Bremen.
Tahun 2020 beliau menerima beasiswa
DAAD-STIBET III.

Alasan saya memilih jurusan Elementary Music Pedagogy karena pada jurusan ini saya belajar bagaimana
cara mengajarkan musik kepada kaum awam mulai
dari usia anak-anak sampai usia lanjut.
Major instrument saya adalah vokal. Saya diberikan kesempatan
untuk mengadakan konser dan bermain musik bersama mahasiswa lain. Untuk pekerjaan sampingan, saya mengajar paduan suara anak-anak di Sekolah Dasar Pemerintah dan Sekolah Musik di
Bassum. Melalui inilah saya diwawancarai oleh koran lokal di kota
Bassum.
Saya terkesan dengan para dosen dan mahasiswa yang suportif.
Memang perkuliahan di Jerman tidak mudah. Diperlukan persiapan
bahasa sebelum memulai studi, pengurusan dokumen dan persiapan
diri untuk menghadapi ujian serta kemandirian karena hidup jauh
dari keluarga. Itu semua adalah proses yang menjadikan saya pribadi yang bertanggung jawab, teratur dan mandiri.
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Seberapa baikkah
pelayanan medis di
Jerman?
Dengan jejaring yang luas dari para dokter yang berkualifikasi
tinggi menjadikan sistem perawatan kesehatan di Jerman sebagai
salah satu yang terbaik di dunia. Jika putra-putri Anda memerlukan
layanan medis, Jerman merupakan tempat terbaik untuk mendapatkan perawatan kesehatan.
SEMUA MAHASISWA DI JERMAN HARUS MEMILIKI ASURANSI
KESEHATAN.
Penting untuk memastikan sebelum kedatangan di Jerman apakah
putra-putri Anda memiliki perlindungan asuransi kesehatan yang
memadai. Ada kemungkinan, asuransi kesehatan putra-putri Anda
juga berlaku di Jerman, misalnya dengan Kartu Asuransi Kesehatan
Eropa (European Health Insurance Card – EHIC).
Bila polis asuransi putra-putri Anda tidak memberikan cakupan
sampai ke Jerman, maka putra-putri Anda harus membeli polis
asuransi kesehatan di Jerman. Untuk mahasiswa, premi asuransi
kesehatan wajib berkisar 100 Euro per bulannya. Kantor urusan
internasional dapat membantu menjawab pertanyaan seputar
asuransi kesehatan.
INDIVIDU TERTANGGUNG DAPAT MENERIMA PERAWATAN MEDIS
TANPA BIAYA DI JERMAN.
Dalam keadaan darurat tersedia layanan darurat dan ruang
gawat darurat di rumah sakit. Dengan layanan telepon gratis 112,
putra-putri Anda dapat meminta bantuan medis di siang dan
malam hari.
Obat-obatan hanya bisa didapatkan di Apotik. Beberapa jenis obat,
yang mungkin dijual bebas di negara asal putra-putri Anda, seperti
antibiotik, di Jerman harus melalui resep dokter untuk mendapatkannya.
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Bagaimana putra-putri
saya dapat dibantu?
Setiap perguruan tinggi Jerman memiliki Kantor Urusan Internasional (International Office atau Akademisches Auslandsamt).
Kantor urusan internasional merupakan titik kontak pertama
bagi putra-putri Anda terkait persiapan konkret mereka tinggal di
Jerman. Staff di kantor urusan internasional akan memberikan
semua informasi yang diperlukan bahkan setelah putra-putri Anda
tiba di Jerman.
PUTRA-PUTRI ANDA AKAN DIBANTU UNTUK URUSAN TERKAIT
PERSIAPAN KEDATANGAN.
Beberapa perguruan tinggi Jerman memiliki program mentoring
(Patenprogramme atau Buddy-Programme). Disini para mahasiswa
yang berpengalaman memberikan bantuan dan orientasi studi
kepada mahasiswa baru.
Bantuan juga diberikan oleh serikat mahasiswa (Studentenwerk)
di perguruan tinggi. Banyak yang menawarkan paket layanan
kepada mahasiswa asing yang mencakup asuransi kesehatan,
akomodasi dan voucher makanan dan ini membuat putra-putri
Anda lebih mudah menyesuaikan diri untuk masuk kedalam
kehidupan di Jerman.
Di setiap perguruan tinggi, perwakilan mahasiswa dan komunitas
di perguruan tinggi mengadakan acara bagi mahasiswa baru.
Dan tentu saja, para dosen di jurusan dan fakultas akan senang
hati menjawab setiap pertanyaan seputar program studi dan
perkuliahan.
PARA MAHASISWA DIHARAPKAN MENUNJUKKAN TINGKAT
KEMANDIRIAN TERTENTU.
Misalnya, putra-putri Anda harus siap memikul tanggung jawab
atas proses belajar mengajar mereka sendiri. Secara konkret berarti
tersedia banyak layanan dan bantuan, tetapi mahasiswa harus
secara aktif memanfaatkannya bila mereka memerlukannya.
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Pascal Ahiagble
berasal dari Lomé, Togo. Beliau kuliah bisnis informatika pada Universität des Saarlandes di Saarbrücken. Atas komitmennya di Pusat untuk
Mahasiswa Asing (ZiS) dan Himpunan Mahasiswa Afrika di Saarland,
pada tahun 2020 beliau diberikan penghargaan DAAD bagi mahasiswa
asing atas prestasinya yang luar biasa.

Saya percaya, setiap mahasiswa asing memerlukan
pendampingan – dan kami siap membantu!
Di pusat untuk mahasiswa asing, kami membantu mahasiswa asing
dari seluruh dunia untuk mengenal lingkungan di Saarbrücken. Melalui program mentoring, kami menghubungkan mereka dengan mahasiswa yang sudah berpengalaman yang membantu mereka menjawab semua jenis pertanyaan dan tantangan kehidupan sehari-hari.
Apalagi di awal tinggal di Jerman adalah penting memiliki seseorang
yang dapat diandalkan. Jadi, mahasiswa asing mendapatkan tips
yang bermanfaat dan ini bisa menghemat waktu serta energi.
Berdasarkan pengalaman pribadi, saya mengingat benar betapa
sulitnya ketika baru tinggal di negara asing. Agar dapat merasa nyaman adalah penting menjalin kontak secepatnya. Untuk itulah kami
menyelenggarakan pertemuan dan beragam kegiatan lain yang memudahkan mahasiswa dapat saling mengenal satu sama lain.
Pekerjaan ini membuat saya bahagia. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa saya membuat kehidupan mahasiswa asing lebih
mudah – dan memberikan mereka pilihan dan kesenangan.
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Dimana
putra-putri saya
akan tinggal?
Di Jerman mahasiswa tinggal di asrama mahasiswa atau akomodasi
pribadi.
TIDAK SEPERTI DI NEGARA LAIN, MAHASISWA TIDAK SECARA
OTOMATIS MENDAPATKAN AKOMODASI DARI PERGURUAN
TINGGI.
Sangat sedikit perguruan tinggi yang membangun lokasi kampusnya secara terpusat dan oleh karena itu biasanya tidak ada area
pemukiman yang terletak di dalam kampus.
Namun, terdapat asrama mahasiswa di setiap kota tempat perguruan tinggi itu berada. Kamar disana tidak hanya sering menjadi
pilihan karena harga yang terjangkau, tetapi juga tempat yang
sempurna untuk menjalin kontak dengan mahasiswa lain secara
cepat. Sebagai gambaran umum, kunjungi website pangkalan data
akomodasi DAAD → www.daad.de/accommodationfinder.
Pilihan lain adalah akomodasi pribadi. Pilihannya sangat beragam:
Mulai dari ruangan kamar yang kosong sampai kamar dengan
perabot ditawarkan pada bursa pencarian akomodasi.
DI KALANGAN MAHASISWA, WOHNGEMEINSCHAFT (WG – BERBAGI
TEMPAT TINGGAL) SANGAT DISUKAI.
Di dalam WG, beberapa orang tinggal bersama dibawah satu atap
dan berbagi biaya sewa. Masing-masing orang memiliki kamar,
tetapi mereka berbagi dapur dan kamar mandi. Keuntungan tinggal
di Wohngemeinschaft (WG) adalah biaya yang relatif terjangkau.
Putra-putri Anda dapat lebih cepat mengenal orang dan tinggal
dibawah satu atap merupakan kesempatan terbaik untuk belajar
bahasa Jerman.
Kantor urusan internasional perguruan tinggi akan mengarahkan
putra-putri Anda dalam mencari tempat tinggal.
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Tempat wisata apa saja
yang ditawarkan di
Jerman?
Anda mungkin berpikir untuk mengunjungi putra-putri Anda di
Jerman. Itu adalah ide bagus.
JERMAN MEMILIKI PEMANDANGAN YANG MENARIK.
Disini Anda akan menemukan pantai pasir yang luas di Laut Utara
dan Laut Baltik juga pulau-pulaunya. Di bagian selatan, pegunungan Alpen mengundang Anda untuk bermain ski atau mendaki. Anda
juga akan menemukan padang khas Jerman dengan hamparan
bunga heide, perbukitan dan lembah sungai yang indah.
DARI SISI ARSITEKTUR BANYAK YANG DAPAT DITEMUKAN:
Bangunan rumah setengah kayu, kastil abad pertengahan,
bangunan romawi dan gotik, perumahan abad ke-19 dan tentu saja
bangunan ultra-modern. Tidak hanya di kota metropolitan seperti
Berlin, Hamburg, Munich dan Cologne, tetapi juga kota-kota kecil
menawarkan beragam kegiatan budaya untuk dinikmati.
FESTIVAL REGIONAL DIRAYAKAN SEPANJANG TAHUN.
Ini termasuk karnaval Rhenish, festival anggur Palatinate dan pesta
minum bir Oktoberfest di Munich.
Jerman menawarkan beragam pilihan kuliner: mulai dari hidangan
tradisional daerah, hingga berbagai masakan nasional sampai pada
kreasi sajian untuk hotel berbintang.
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI YANG SANGAT BAIK MEMUDAHKAN ORANG BEPERGIAN DENGAN CEPAT DAN NYAMAN.
Jerman terletak di jantung benua Eropa dan karena itu juga
yang menjadikan Jerman sebagai titik awal untuk menjelajah
negara-negara Eropa lainnya. Silakan buktikan sendiri!
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Informasi
lebih lanjut
Saat Anda dan putra-putri Anda merencanakan untuk studi di Jerman, kami menyarankan untuk mencari informasi dan melakukan
konsultasi sebelumnya. Anda dapat menghubungi beberapa kantor
berikut dan perwakilan staff yang ada di negara Anda:
•

•
•
•

Kantor pusat informasi (IC), kantor informasi dan kantor perwakilan luar negeri DAAD (alamat lengkap silahkan kunjungi
→ www.daad.de/local).
Lektor DAAD dan dosen yang didanai oleh DAAD di perguruan
tinggi
Goethe-Institut
Perwakilan luar negeri Jerman, seperti Kedutaan Besar
Jerman dan konsulat

Staff di kantor perwakilan luar negeri DAAD di Jakarta dengan
senang hati memberikan konsultasi persiapan studi ke Jerman. Jadwal konsultasi online dan tatap muka (bila kondisi memungkinkan)
dapat dilihat pada → www.daad.id.
Terakhir, Anda dapat berkonsultasi dengan staff kantor pusat
DAAD di Bonn. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi kami
→ www.daad.de/contactform
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Studi di Jerman
→ www.daad.de/deutschland
→ www.daad.de/nach-deutschland/publikationen/
→ www.study-in-germany.de
Pilihan studi (jurusan dan perguruan tinggi)
→ www.myguide.de
→ www.daad.de/international-programmes
→ www.daad.de/hochschulkompass
→ www.universityranking.de
→ www.studienwahl.de
Seputar visa
→ www.jakarta.diplo.de
→ www.auswaertiges-amt.de
Beasiswa dan pendanaan
→ www.funding-guide.de
→ www.deutschlandstipendium.de
Belajar bahasa Jerman
→ www.daad.de/summerschools
→ www.goethe.de
→ www.deutsch-uni.com
→ www.dw.de
→ www.testdaf.de
Ujian untuk mahasiswa asing
→ www.testas.de
Jadwal pameran pendidikan tinggi
→ www.study-in-germany.de/events
Mata kuliah online dan perkuliahan online
→ www.daad.de/international-programmes („Online formats only“)
→ www.hochschulkompass.de („Fernstudium“)
→ www.coursera.org
Tempat tinggal
→ www.daad.de/accommodationfinder
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