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“Di sini belajar untuk masa depan
adalah sebuah tradisi – untuk itulah
saya studi Ekonomi di Jerman.” 

Junhong Meng dari China sedang menyelesaikan studi 
Doktornya dalam bidang Ekonomi di Heidelberg University.
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Heidelberg University,
universitas tertua di Jerman. .
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The German Academic Exchange Service (DAAD) adalah organisasi yang meru-
pakan gabungan antara institusi pendidikan tinggi Jerman dan badan maha-
siswa. Tugas kami mendukung kerjasama akademis di seluruh dunia, khususnya 
mempromosikan pertukaran mahasiswa dan akademisi.

Informasi lebih rinci mengenai studi dan hidup di Jerman bisa diperoleh melalui 
brosur info atau melalui: www.daad.de, melalui kantor perwakilan DAAD dan 
website pusat informasi.

Siapakah kami?



Para orang tua yang 
terhormat!
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Kami gembira Anda bersama putra-putri Anda berpikir tentang studi 
di Jerman. Studi di Jerman adalah sebuah tantangan besar. Sebagai 
seorang ibu saya tahu betul betapa sering kita orangtua memikirkan 
kebaikan anak-anak kita dan pekerjaan mereka di masa depan. Boleh 
jadi ada sedikit kekhawatiran ketika Anda memikirkan bagaimana 
nantinya keadaan putra-putri Anda di negara asing. Dan mungkin 
ada banyak hal yang masih belum jelas untuk Anda. Mudah-mudahan 
brosur ini dapat menjawab beberapa pertanyaan Anda.

Jerman sebagai tempat studi menawarkan banyak hal untuk putra-
putri Anda. Perguruan tinggi Jerman memiliki reputasi yang baik 
di seluruh dunia dan sudah berlangsung sejak berabad-abad. Oleh 
karena itu pula Jerman merupakan negara tujuan studi yang paling
diminati oleh mahasiswa mancanegara setelah Amerika Serikat dan
Inggris. Saat ini hampir 250.000 anak muda dari seluruh dunia mela-
kukan studi dan penelitian di Jerman. Perguruan tinggi Jerman juga
menawarkan berbagai peluang studi. Gelar yang bisa diraih putra-
putri Anda diakui secara internasional dan lulusan Jerman menjanji-
kan karir terbaik.

Selain itu, Jerman bukan saja salah satu negara terpenting karena 
perekonomiannya, melainkan juga negara terbuka yang demokra-
tis, toleran, aman dan indah dengan keanekaragaman keindahan 
budaya, wisata dan kuliner.

Kami gembira jika putra-putri Anda datang ke Jerman dan berkuliah 
di negara kami. Itu sudah jelas merupakan pilihan yang tepat.

Dr. Dorothea Rueland
Sekretaris Jendral DAAD  
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Hidup di negara asing membuat anak muda  memiliki kesempatan 
untuk melihat dan mengalami kehidupan yang berbeda. Hidup di 
luar negeri membuka perspektif  baru dan ide-ide cemerlang. Penga-
laman di luar negeri memengaruhi dan memperkaya kepribadian 
seseorang.

Mengenal budaya lain dapat memperluas cakrawala seseorang meski 
selintas pandang budaya baru itu tidak tampak terlalu asing. Dengan 
mengenal budaya lain orang bisa mencegah munculnya prasangka 
dan sikap intoleran. Bersahabat dengan anak muda dari berbagai 
belahan dunia lain selama kuliah di luar negeri juga dapat mem-
perkaya diri sendiri.  

Studi di luar negeri lebih menuntut kemandirian putra-putri Anda 
dibandingkan studi di negeri sendiri,  dan sekaligus juga memper-
baiki peluang kerja mereka di masa depan. Pengalaman di luar nege-
ri memberikan kualifikasi lebih kepada anak muda dalam menggapai 
dunia kerja di dunia yang global ini. Studi di luar negeri merupakan 
nilai tambah dalam riwayat hidup putra-putri Anda dan dengan 
demikian menjadi keuntungan yang tak bisa dipandang remeh 
untuk mencari pekerjaan di kemudian hari. Selain itu, studi di nega-
ra yang berbahasa asing memberikan peluang kepada putra-putri 
Anda untuk memperbaiki kemampuan bahasa asing mereka dan 
menjalin hubungan internasional, baik di bidang keilmuan maupun 
professional, secara lebih dini.

Saat ini, studi di luar negeri tidak lagi berarti bahwa masa studi seca-
ra keseluruhan akan lebih lama. Umumnya ijazah perguruan tinggi 
Jerman diakui di negara asal. Apalagi pada tahun-tahun belakangan 
ini banyak perguruan tinggi di Jerman yang telah mengembangkan 
program-program studi khusus dalam rangka memenuhi kebutuhan 
mahasiswa internasional.

Pendeknya, studi di luar negeri merupakan investasi yang berharga 
bagi masa depan putra-putri Anda.

 1 
Apa manfaat studi di luar negeri?



Keputusan terbaik......
yang pernah saya lakukan adalah memilih untuk studi di Jerman! Program studi 

“Master of  Science in Information and Communication Engineering” di University 

of  Karlsruhe merupakan program studi yang benar-benar saya cari karena program 

ini menawarkan gabungan yang sempurna antara penelitian dan studi yang 

berorientasi pada pekerjaan. Secara khusus saya sangat terkesan dengan cara para 

professor yang secara pribadi memberi semangat kepada saya untuk tetap bekerja 

dengan sungguh-sungguh. Saya berhasil memperoleh sejumlah pengalaman kerja 

selama masa studi.  Saya membangun jaringan yang terbukti sangat berguna dalam 

mencari pekerjaan. Tanpa pendidikan di universitas dan tanpa jaringan ini, 

mungkin saya tidak akan bisa memperoleh posisi pada tingkat manajemen yang 

saat ini saya miliki di SAP.  Pada level pribadi, saya juga menuai banyak manfaat 

dari studi di Jerman. Teman-teman kuliah berasal dari berbagai negara dan 

kebersamaan kami di masa kuliah menciptakan persahabatan abadi.
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Sandeep Shahi berasal dari Faridabad, India. Ia menyelesaikan studi “Master of 
Science in Information and Communication Engineering” di University of Karlsruhe 
(sekarang The Karlsruhe Institute of Technology – KIT). Saat ini ia menjabat 
sebagai Wakil Presiden SAP di Heidelberg.
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Pendidikan universitas saya…….
di Jerman merupakan titik balik dalam hidup saya, dan membuka pintu bagi 

karir professional saya. Ketika pertama kali datang ke Jerman pada usia 17 

tahun, saya tak mengira akan berakhir di dunia penelitian. Di Heidelberg Uni-

versity saya terkesan dengan antusiasme para professornya. Mereka menganggap 

diskusi dengan mahasiswa adalah hal yang sangat penting. Merekalah yang 

memperkenalkan saya kepada cara berpikir kritis dan yang memotivasi saya 

untuk mendalami sains. Selama studi dan kegiatan penelitian, saya memiliki 

kesempatan untuk bekerja dengan kolega dari seluruh dunia. Saya menjadi 

semakin berpikiran terbuka dan toleran terhadap agama dan negara lain hal itu 

juga karena warga Jerman menerima saya secara terbuka dan tanpa pra-sangka.

Dr. Nabeel Farhan berasal dari kota Mekkah, Saudi Arabia. Dia studi di Heidelberg Universi-
ty dan memperoleh gelar Doktor dari German Cancer Research Center. Saat ini ia bekerja di Jurus-
an Bedah Otak, University Medical Center Freiburg.
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Perguruan tinggi Jerman memiliki reputasi cemerlang yang diakui di 
seluruh dunia. Banyak gagasan di tingkat internasional untuk bidang 
penelitian dan inovasi lahir dari perguruan tinggi Jerman.

Banyak temuan perintis berasal dari Jerman. Daftar peraih hadiah 
Nobel yang berasal dari Jerman cukup panjang. Di bidang Ilmu 
Pengetahuan Alam dan Kedokteran saja terdapat 68 peraih hadiah 
Nobel. Mereka ini antara lain Wilhelm Conrad Röntgen, Robert 
Koch, Max Planck, Albert Einstein, Christiane Nüsslein-Volhard 
dan Harald zur Hausen. Dan tidak percuma Jerman disebut nega-
ranya para penyair dan pemikir karena nama-nama seperti Imma-
nuel Kant, Hegel dan Adorno, Goethe, Heine dan Brecht atau 
Bach, Beethoven dan Brahms juga berasal dari Jerman.

Ilmu pengetahuan dan penelitian memiliki tradisi yang panjang di 
Jerman dan masih memainkan peran penting saat ini. Universitas 
tertua dibangun pada tahun 1386 di Heidelberg. Saat ini terdapat 
lebih dari 390 perguruan tinggi negeri yang diakui. Perguruan ting-
gi-perguruan tinggi ini tersebar di lebih dari 170 tempat di seluruh 
Jerman (lihat peta pada hal. 31). Perguruan tinggi di Jerman 
menawarkan beragam kemungkinan untuk studi dan penelitian. 
Total ada lebih dari 16.000 jurusan atau program studi, 1.000 di an--
taranya adalah program internasional.

Putra-putri Anda akan menemukan kondisi yang optimal untuk 
mendapatkan pendidikan yang sukses di Jerman. Perguruan tinggi 
Jerman dan lembaga-lembaga penelitian dilengkapi dengan sarana 
dan prasarana yang memadai. Mahasiswa memperoleh bimbingan 
intensif  dan mereka juga dihargai sebagai ilmuwan masa depan.

Dan, tentu saja, bahasa Jerman adalah salah satu bahasa ilmiah ter-
penting dan merupakan bahasa dunia dengan 125 juta penutur. Ada 
pepatah yang mengatakan, bahasa Inggris itu sebuah keharusan, 
sedangkan bahasa Jerman adalah nilai tambah. Artinya, saat ini 
kemampuan berbahasa Inggris itu sudah seharusnya, tapi kalau 
orang menguasai bahasa asing lain sebagai tambahan, itu akan 
memperbaiki peluang karir mereka dalam dunia global ini. Jadi, 
belajar bahasa Jerman pasti ada gunanya!

 2
Apa kelebihan studi di Jerman?
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Agar bisa merasa betah tinggal di negara asing, orang harus men-
guasai bahasa yang digunakan masyarakat di sana. Ini berlaku di Jer-
man seperti juga di negara-negara lainnya.

Tentu saja akan sangat ideal apabila putra-putri Anda memiliki 
kemampuan berbahasa Jerman sebelum kuliah di sebuah perguruan 
tinggi di Jerman. Untuk menghemat waktu dan uang, ada baiknya 
anak Anda mulai belajar bahasa Jerman di Indonesia, misalnya di 
Goethe-Institut. 

Kemampuan bahasa yang bagaimana yang dibutuhkan oleh anak 
Anda untuk studi di sebuah perguruan tinggi di Jerman, itu tergan-
tung pada jurusan yang dipilih:

■   Mereka yang memilih program studi internasional harus memili-
ki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Saat ini di perguruan 
tinggi Jerman terdapat lebih dari 1.000 program studi jenjang S1, 
S2, dan S3 dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Informasi 
lebih lanjut bisa dilihat di www.daad.de/international-pro-
grammes

 ■  Mereka yang memilih program studi dengan bahasa pengantar 
bahasa Jerman harus membuktikan kemampuan bahasa Jerman-
nya pada tingkat tertentu. Untuk itu ada berbagai ujian bahasa 
dan tes-tes standar, misalnya Tes Bahasa Jerman sebagai Bahasa 
Asing untuk pelamar studi asing (TestDaF).

Di Indonesia, kursus bahasa Jerman bisa dilakukan di Goethe-Insti-
tut Jakarta, tel (021) 2355 0208; www.goethe.de/jakarta, atau di 
Bandung: tel (022) 423 6440 www.goethe.de/bandung

3
Sejauh mana kemampuan bahasa 
Jerman yang harus dikuasai anak 
saya?
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Mungkin Anda khawatir tuntutan studi di luar negeri terlalu berat 
bagi putra-putri Anda. Atas alasan itu, perguruan tinggi Jerman 
menawarkan serangkaian kursus yang secara terarah mempersipkan 
putra-putri Anda menghadapi studi di Jerman. 
Lulusan SMA dari Indonesia yang bermaksud studi di Jerman harus 
masuk ke sekolah persiapan selama dua semester, yaitu STU-
DIENKOLLEG, yang bisa ditempuh di Indonesia: www.studienko-
lleg-indonesia.de atau di Jerman: www.studienkollegs.de

4
Apakah ada kursus persiapan di 
Jerman?
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Menciptakan kondisi  ideal.....
bagi mahasiswa asing - ini adalah tujuan semester persiapan kami di Fulda 

University of  Applied Sciences. Instruktur kursus mengidentifikasi dan membahas 

kekurangan mahasiswa asing dari segi bahasa dan bidang ilmiah tertentu. Mereka 

memperkenalkan para mahasiswa asing kepada sistem perguruan tinggi  Jerman 

dan memperkenalkan mereka dengan metode ilmiah dan teknik studi ilmiah. 

Kursus bahasa Jerman kami membantu mahasiswa dalam meningkatkan 

kemampuan bahasa mereka, sementara kursus-kursus yang bersifat ilmiah 

mendukung pengetahuan dasar yang akan mereka butuhkan pada program studi 

pilihan mereka. Kami juga menangani hal-hal yang bersifat praktis yang 

berhubungan dengan studi, seperti tempat tinggal, asuransi kesehatan, kerja paruh 

waktu.... Setelah menyelesaikan kursus persiapan ini, peserta kursus idealnya 

sudah siap menghadapi studi. Bahkan, mereka tidak kehilangan waktu selama 

masa persiapan di awal, karena mereka cenderung dapat menyelesaikan studinya 

lebih cepat dari mahasiswa lain.

Winnie Rosatis adalah Direktur International Office di 
Fulda University of Applied Sciences
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 5
Bagaimana memilih perguruan 
tinggi dan jurusan yang sesuai?

Perguruan tinggi Jerman menawarkan jurusan-jurusan yang sesuai 
untuk semua minat dan tingkat pendidikan. Calon mahasiswa bisa

■   Mengambil jenjang studi Strata 1,
■   Mengumpulkan pengalaman luar negeri melalui program per-

tukaran perguruan tinggi.
■   Melanjutkan kuliah pada program Master atau Doktor.

Memang tidak mudah untuk menentukan pilihan di antara lebih 
dari 390 perguruan tinggi negeri dengan 16.000 jurusan yang 
ditawarkan. Pilihan bisa lebih dipermudah dengan memilih satu dari 
tiga jenis perguruan tinggi, yaitu:

■   Universitas (menitikberatkan pada pendalaman ilmu pengeta-
huan)

■   Fachochschule/FH (menitikberatkan pada praktik lapangan)
■   Sekolah tinggi seni, film dan musik (menitikberatkan pada kese-

nian).

Kebanyakan perguruan tinggi di Jerman dibiayai oleh pemerintah. 
Mayoritas mahasiswa memilih kuliah di perguruan tinggi negeri dan 
hanya sekitar 5% mahasiswa yang memilih kuliah di universitas swas-
ta yang berjumlah sekitar 100. Hal ini disebabkan oleh tingginya bia-
ya yang dikenakan pada mahasiswa di perguruan tingi swasta. 
Namun pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta mempu-
nyai kualitas yang sama baiknya.

Untuk memudahkan pemilihan jurusan yang sesuai, calon maha-
siswa dapat mengunjungi laman www.daad.de/deutschland dan 
www.studienwahl.de.Di Indonesia informasi juga diberikan oleh 
DAAD di Jakarta (www.daadjkt.org ).

DAAD dan banyak perguruan tinggi di Jerman aktif  ikut serta da-
lam pameran pendidikan. Banyak informasi bisa diperoleh dari kun-
jungan pameran pendidikan yang kegiatan terkininya dapat diunduh 
dari www.study-in.de/events. Jika perguruan tinggi anak Anda di 
tanah air mempunyai program pertukaran pelajar dengan perguruan 
tinggi di Jerman, maka pengurusan masalah administrasi dan orga-
nisasi kuliah anak Anda akan menjadi lebih mudah.
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Keputusan untuk menyekolahkan anak Anda ke Jerman mungkin 
membawa konsekuensi tersendiri bagi Anda. Anda mungkin tidak 
yakin apakah kuliah di luar negeri untuk jangka waktu yang panjang 
merupakan langkah yang tepat bagi anak Anda. Atau Anda mung-
kin juga telah mempunyai rencana lain tentang pendidikan anak 
Anda.

Namun Anda tidak perlu khawatir. Perkuliahan di Jerman tidak 
hanya menawarkan kuliah untuk jangka waktu panjang Terdapat 
banyak kemungkinan yang membuka kesempatan untuk kuliah di 
Jerman dalam waktu yang relatif  lebih singkat. Misalnya jika anak 
Anda belum menyelesaikan program Bachelor, anak Anda bisa kuli-
ah di  Jerman untuk beberapa semester saja dan pulang kembali 
untuk menyelesaikan studinya di tanah air. Hal ini bisa menjadi nilai 
tambah dalam CV anak Anda dan mungkin juga membuatnya ingin 
meneruskan studi di Jerman ke tingkat yang lebih tinggi. 
Pada umumnya durasi studi di Jerman adalah sebagai berikut: 

- Lulusan SMA ke Bachelor (international program): 8 semester 
(tidak termasuk STUDIENKOLLEG)
- Lulusan SMA ke Diplom (gelar tradisional Jerman):8-10 semester 
(tidak termasuk STUDIENKOLLEG)
- Lulusan Bachelor ke Master (international program):2-4 semester
Lulusan Master ke Doktor/PhD: 6 semester

6
Harus berapa lamakah kuliah di 
Jerman?

16 Studi di Jerman



 Informasi untuk Orangtua 17

Pameran Technogerma……
di Jakarta tahun 1999 dan penjelasan seorang konsultan tentang studi di Jerman 

memotivasi saya untuk suatu saat melanjutkan pendidikan di Jerman. Tetapi ketika 

saya menyampaikan keinginan tersebut dan berdiskusi dengan orang tua, keinginan 

saya berbenturan dengan kekhawatiran besar mereka. Pertimbangan kebudayaan dan 

iklim yang berbeda, jarak yang jauh, waktu berpisah dari anak yang relatif  lama dan 

ketersediaan tempat di universitas Jerman merupakan alasan kekhawatiran mereka 

untuk melepaskan saya belajar di Jerman. Hal tersebut sering dijumpai dalam konsul-

tasi ketika saya bertemu dengan anak dan orang tuanya yang meminta informasi ten-

tang studi di Jerman. Dari kesempatan berbagi pengalaman hidup, diskusi dan peren-

canaan persiapan studi dengan orang tua dan anak, akhirnya orang tua pun dapat 

diyakinkan bahwa Jerman sebagai negara dengan kualitas pendidikan tinggi yang 

baik sangat terbuka bagi calon mahasiswa internasional. 

Olivia J. Sopacua, staf DAAD Jakarta bagian konsultasi studi ke Jerman.



18 Studi di Jerman

Jika dibandingkan dengan biaya hidup di negara-negara Eropa lain-
nya, biaya hidup di Jerman relatif  lebih murah. Pengeluaran untuk 
sandang pangan, tempat tinggal, pakaian, event budaya dan lain-lain 
secara umum sama besarnya dengan rata-rata pengeluaran di nega-
ra-negara Uni Eropa.

Selain untuk biaya hidup, mahasiswa di Jerman harus membayar 
asuransi kesehatan, iuran semester dan mungkin juga biaya kuliah 
yang besarnya tidak sama di setiap perguruan tinggi. Sebagian besar 
perguruan tinggi di Jerman dibiayai oleh pemerintah. Perguruan 
tinggi tersebut biasanya tidak memungut biaya kuliah atau hanya 
memungut biaya yang relatif  murah yaitu sekitar 500 Euro setiap 
semester. Sedangkan perguruan tinggi swasta biasanya memungut 
biaya jauh lebih tinggi yaitu sampai 20.000 Euro setiap tahunnya. 
Selain kemungkinan membayar biaya kuliah yang besarnya tergan-
tung kebijakan perguruan tinggi yang bersangkutan, semua maha-
siswa di perguruan tinggi di Jerman wajib membayar iuran semester. 
Dengan membayar iuran semester, mahasiswa mendapat kartu yang 
disebut Semesterticket  Dengan Semesterticket, mahasiswa dapat 
menggunakan transportasi umum di lingkungan perguruan tinggi 
dan sekitarnya secara gratis. Iuran semester ini biasanya berbeda di 
tiap perguruan tinggi dan besarnya sekitar 200 Euro setiap semes-
ter. 

Jadi, kita dapat memperkirakan berapa besar biaya yang dibutuhkan 
untuk kuliah di Jerman. Pada umumnya pengeluaran di kota kecil 
relatif  lebih sedikit dibanding dengan di kota besar yang kehidupan-
nya lebih mahal. Menurut statistik, mahasiswa di Jerman rata-rata 
memerlukan 800 Euro setiap bulan yang sebagian besar digunakan 
untuk keperluan membayar tempat tinggal.

Catatan tambahan: mahasiswa internasional di Jerman harus mem-
buktikan bahwa ia memiliki jaminan keuangan sekurangnya 8000 
Euro per tahun. Kedutaan Besar Jerman memberikan keterangan 
bagaimana dan dalam bentuk apa jaminan keuangan tersebut harus 
disediakan.

Mahasiswa internasional di Jerman hanya dibenarkan bekerja paruh 
waktu dan terbatas. Kerja paruh waktu mungkin bisa menambah 
uang saku, tetapi tidak mungkin untuk membiayai seluruh biaya 
hidup selama kuliah.

 7 
Berapa besar biaya kuliah di 
Jerman?
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Beasiswa diberikan untuk kuliah singkat ataupun jangka panjang. 
Mahasiswa internasional dapat memohon beasiswa dari berbagai 
yayasan. Dapatkan informasi tentang beasiswa dari pusat informasi 
DAAD atau langsung dari perguruan tinggi negara Anda.

Pusat data DAAD www.funding-guide.de memberikan kenyama-
nan dalam mencari beasiswa secara online. Di sini Anda tidak hanya 
mendapatkan keterangan tentang beasiswa dari DAAD tapi juga 
dari banyak institusi dan yayasan lainnya. Namun perlu diketahui, 
institusi pemberi beasiswa di Jerman biasanya tidak memberi bea-
siswa penuh dan tidak kepada mahasiswa yang baru memulai kuliah.

Beasiswa juga diberikan oleh perguruan tinggi Jerman, namun 
jumlahnya relatif  masih sedikit dibanding dari perguruan tinggi lain-
nya di Eropa. Namun karena penawaran beasiswa terus dikembang-
kan, tidak ada salahnya Anda mencari informasi pada perguruan 
tinggi pilihan Anda.

DAAD Jakarta sendiri tidak menawarkan program beasiswa untuk 
lulusan SMA. Beasiswa yang ditawarkan adalah untuk kandidat Mas-
ter, Doktor dan Post-Docs. Info lengkap mengenai beasiswa bisa 
diunduh dari: www.daadjkt.org

8 
Adakah beasiswa atau bantuan 
keuangan lainnya?
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Apakah anak Anda memerlukan visa untuk kuliah di Jerman tergan-
tung pada asal negara dan kewarganegaraan serta berapa lama ia 
akan tinggal di Jerman. Calon mahasiswa yang berasal dari negara-
negara yang termasuk Uni-Eropa, Islandia, Liechtenstein, Norwegia 
atau Swiss hanya memerlukan kartu tanda pengenal (KTP) untuk 
memasuki Jerman.

Calon mahasiswa selain warga negara yang telah disebutkan diatas 
harus mempunyai visa untuk tinggal di Jerman lebih dari 90 hari. 
Calon mahasiswa yang memiliki kewarganegaraan Australia, Israel, 
Jepang, Kanada, Selandia Baru, Korea Selatan dan USA bisa meng-
ajukan visa setelah berada di Jerman (visa on arrival). Calon maha-
siswa dengan kewarganegaraan selain yang disebutkan diatas harus 
mengajukan visa sebelum memasuki Jerman.

Peraturan lain dikenakan jika pemohon visa hanya akan tinggal di 
Jerman kurang dari 90 hari. Calon mahasiswa yang memiliki kewar-
ganegaraan Argentina, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Kroasia, Makao, Malaysia, Meksiko,  
Nikaragua, Panama, Paraguay, Singapura, Uruguay dan Venezuela 
tidak memerlukan visa untuk kunjungan ke Jerman selama kurang
dari 90 hari.
Keterangan lebih lanjut seputar masalah visa bisa Anda peroleh di 
Kedutaan Besar Jerman atau kantor konsuler di negara Anda. 

Warga Negara Indonesia memerlukan visa untuk memasuki Jerman 
untuk keperluan apapun. Informasi lebih lengkap bisa diperoleh di 
website kedutaan Jerman: www.jakarta.diplo.de

9
Dokumen perjalanan apa saja 
yang diperlukan untuk kuliah di 
Jerman?
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Anak muda yang………..
pernah studi di Jerman akan menemukan banyak pintu yang terbuka untuk mereka 

–di seluruh dunia! Salah satu alasannya adalah karena kualitas dan pengajaran uni-

versitas Jerman yang sangat bermutu. Alasan kedua, hidup di luar negeri membantu 

anak-anak muda untuk dapat beradaptasi terhadap budaya asing –sebuah proses 

yang  membuat mereka lebih fleksibel dan berpikiran terbuka. Kedua aspek ini sangat 

berperan besar bagi perusahaan dalam membuat keputusan untuk menerima sese-

orang. 

Itulah sebabnya mengapa studi di Jerman sangat bermanfaat dilihat dari berbagai 

aspek dan Anda, para orangtua, sudah seharusnya mendukung usaha ini.

Ivonne Noboa adalah direktur pada pusat kualifikasi professional “Ausbildung und Beruf” 
di German School di Quito, Ekuador.
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Jerman merupakan salah satu negara yang aman, juga bila diban-
dingkan dengan negara-negara lain di dunia. Angka kriminalitas di 
Jerman termasuk rendah sehingga orang bebas melakukan aktivitas 
dimanapun dan kapanpun, baik di kota besar ataupun di desa, 
sepanjang hari, baik siang maupun malam.

Aparat kepolisian Jerman dapat dipercaya dan diandalkan. Nomor 
telpon gratis untuk menghubungi kepolisian Jerman adalah 110.

Hampir semua negara di dunia memiliki kedutaan besar di Jerman. 
Jika terdapat masalah, informasi dan bantuan juga dapat diberikan 
oleh badan perwakilan negara Anda di Jerman.

Selain itu, jika terdapat pertanyaan sehubungan masalah keamanan 
atau masalah lain, anak Anda di Jerman dapat menghubungi acade-
mic exchange service atau international office perguruan tinggi 
setempat.

 10 
Seberapa amankah Jerman?
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Layanan kesehatan di Jerman sangat baik. Sistim kesehatan Jerman 
dengan para dokter yang berkualitas dikenal sebagai salah satu yang 
terbaik di dunia. Jika anak Anda mengalami masalah kesehatan, Jer-
man adalah tempat terbaik untuk mendapatkan perawatan.

Semua mahasiswa di Jerman harus memiliki asuransi kesehatan. 
Sebelum masuk dan kuliah di Jerman, anak Anda sebaiknya sudah 
memiliki perlindungan asuransi kesehatan. Beberapa asuransi kese-
hatan dari negara asal mungkin bisa digunakan di Jerman seperti 
misalnya asuransi kesehatan Eropa (EHIC). Jika asuransi kesehatan 
dari negara Anda tidak berlaku di Jerman, maka anak Anda harus 
membuat asuransi baru. Asuransi kesehatan dari pemerintah Jerman 
harganya sekitar 80 Euro setiap bulan.

Informasi mengenai asuransi kesehatan dan asuransi kesehatan yang  
direkomendasikan juga bisa didapat di academic exchange service 
perguruan tinggi setempat. Biasanya kantor asuransi kesehatan milik 
pemerintah mempunyai cabang di lingkungan kampus sehingga 
memudahkan mahasiswa dalam urusan asuransi kesehatan.

Dengan perlindungan asuransi kesehatan, anak Anda dapat meng 
unjungi dokter dan mendapatkan perawatan kesehatan hanya deng-
an membayar 10 Euro per kuartal. Untuk pertolongan darurat ter-
dapat unit gawat darurat yang siap menerima pasien di rumah sakit-
rumah sakit terdekat. Pertolongan darurat diberikan gratis kepada 
pemilik asuransi. Panggilan dokter atau ambulans untuk pertolong 
an darurat tersedia 24 jam di nomor gratis 112.

Penting diketahui, obat-obatan di Jerman hanya dapat dibeli di apo-
tik. Jerman mempunyai undang-undang yang ketat tentang obat. 
Jenis obat seperti antibiotika yang mungkin dapat dibeli bebas di 
negara lain, di Jerman harus mendapat resep dokter terlebih dahulu.

11 
Seberapa baik pelayanan medis di 
Jerman?
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Selama kuliah di Jerman, anak Anda tidak harus mengatasi masa-
lahnya sendirian. Banyak terdapat bimbingan dan bantuan seputar 
masalah organisasi dan administrasi. Setiap perguruan tinggi di Jer-
man memiliki academic exchange service atau international office 
yang akan membantu mahasiswa internasional di Jerman. Para staf  
academic exchange service memberikan informasi tentang hal-hal 
yang harus diketahui mahasiswa di masa persiapan sebelum kuliah 
di Jerman. Informasi yang diberikan antara lain tentang pemilihan 
jurusan, persyaratan penerimaan, persiapan perkuliahan, ujian baha-
sa Jerman, proyek magang, biaya kuliah dan perencanaan kuliah 
secara konkrit.  Academic exchange service  juga memberikan ban-
tuan dan bimbingan setelah anak Anda berada di Jerman.

Beberapa perguruan tinggi di Jerman memiliki program bimbingan 
mahasiswa dengan tutor. Mahasiswa internasional mendapatkan 
bimbingan dari tutor pribadi yaitu mahasiswa Jerman yang telah 
berpengalaman. Para tutor membimbing dalam masalah yang 
berkaitan dengan administrasi, akademis dan bahkan masalah yang 
dihadapi mahasiswa sehari-hari dalam kehidupan di Jerman. 
Perkumpulan mahasiswa Jerman juga memberikan dukungan ter-
hadap mahasiswa internasional. Beberapa perkumpulan mahasiswa 
menawarkan paket pelayanan untuk mahasiswa internasional berupa 
asuransi kesehatan, tempat tinggal dan sarana lainya. Dengan ada-
nya dukungan seperti ini, kehidupan mahasiswa internasional untuk 
memasuki perkuliahan baru menjadi lebih mudah.

Selain itu, setiap perguruan tinggi di Jerman mempunyai ikatan 
perwakilan mahasiswa dan berbagai kelompok mahasiswa. Mereka 
semua memberikan bimbingan yang dapat membantu mahasiswa 
internasional dalam hal akademis maupun untuk memecahkan 
masalah sehari-hari. Mereka juga menyelenggarakan program bim-
bingan untuk mahasiswa baru pada masa orientasi. Hal-hal menge-
nai perkuliahan secara rinci dapat juga dikonsultasikan dengan para 
dosen pada jam konsultasi.

Namun penting untuk diketahui, bahwa mahasiswa di Jerman ditun-
tut untuk bersikap mandiri. Mahasiswa harus mampu untuk ber-
tanggung jawab terhadap perkuliahannya sendiri. Artinya, pergu-
ruan tinggi memang menawarkan bimbingan dan fasilitas untuk 
memudahkan kehidupan akademis mahasiswa, namun mahasiswa 
harus bisa menggunakan fasilitas tersebut secara mandiri.

 12 
Apa yang bisa anak saya lakukan 
bila ada masalah?
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Mahasiswa di Jerman biasanya tinggal di asrama mahasiswa atau 
menyewa kamar atau rumah.

Tidak seperti di negara-negara lain, mahasiswa di Jerman tidak 
mendapatkan tempat tinggal secara otomatis dari perguruan tinggi.  
Hanya sedikit perguruan tinggi Jerman yang mempunyai fasilitas 
tempat tinggal untuk mahasiswa di lingkungan kampus. Tetapi bia-
sanya perguruan tinggi Jerman memiliki asrama mahasiswa di luar 
kampus sebagai alternatif  tempat tinggal yang paling murah. Untuk 
mendapatkan sebuah kamar di asrama, calon mahasiswa harus me-
ngurusnya dengan pihak perguruan tinggi sedini mungkin.

Kemungkinan lain selain asrama adalah menyewa kamar atau 
rumah. Mahasiswa bisa menyewa kamar tidur kosong atau rumah 
yang lengkap dengan perabot. Yang paling diminati adalah menyewa 
rumah secara bersama untuk beberapa orang. Misalnya, satu rumah 
disewa oleh lima mahasiswa, masing-masing penyewa memiliki 
kamar tidur pribadi, namun kamar mandi dan dapur digunakan 
untuk seluruh penyewa. Keuntungan dari menyewa rumah secara 
bersama seperti ini terutama karena biayanya menjadi relatif  murah. 
Selain itu, mahasiswa mendapat kenalan baru dan yang juga penting 
adalah mahasiswa dapat mempraktikkan bahasa Jerman secara aktif. 

Informasi tentang tempat tinggal diberikan oleh Academic exchan-
ge service di perguruan tinggi setempat.

 13 
Di mana anak saya akan tinggal?
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Hidup di luar negeri…….
memperluas cakrawala seseorang. Pengalaman itu membuat anak-anak muda lebih 

fleksibel, ulet dan dapat mempercepat karir mereka. Justin belajar banyak selama 

masa tinggalnya di Jerman. Sebagai mahasiswa dari program pertukaran, ia menerima 

kredit dari beberapa mata kuliah yang diambilnya di Jerman untuk menyelesaikan 

studinya di Kanada. Putra kami sangat menikmati waktunya di Jerman sehingga kini 

ia mempertimbangkan untuk kembali ke sana untuk studi pasacasarjananya. Ia 

masih berhubungan dengan teman-teman kuliahnya di Jerman. Tentu saja, kami ber-

tanya-tanya, bagaimana ia dapat meraih keinginannya itu. Saat itu kemampuan 

bahasa Jermannya tidak memadai. Namun itu bukan merupakan masalah karena 

banyak orang Jerman bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Kami pernah mengunjungi 

Justin di Jerman. Suami saya dan saya tahu bahwa kami tak perlu khawatir. Perjala-

nan itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan –bahkan bagi kami!

Ingrid Waghray dari Calgary, Kanada. Putranya, Justin, studi di University of Stuttgart sela-
ma dua semester.
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 Information for Parents 

Anda mungkin berpikir untuk mengunjungi anak Anda yang sedang 
kuliah di Jerman. Mengapa tidak? Jerman banyak menawarkan tem-
pat wisata yang menarik.

Alam Jerman sangat beragam dan mempesona. Di bagian utara 
membentang pulau-pulau dengan pasir putih yang luas serta padang 
khas Jerman dengan hamparan bunga heide. Lembah-lembah di 
bagian tengah Jerman dinaungi hutan lebat, benteng- benteng dan 
puri-puri yang sangat tekenal sejak abad pertengahan. Di selatan 
berdiri megah pegunungan Alpen dengan danau-danau yang airnya 
sejernih kristal.

Anda tidak akan merasa puas dengan hanya mengunjungi kota-kota 
metropolitan seperti Berlin, Hamburg dan Munich. Jerman juga 
menawarkan berbagai kegiatan budaya, baik di kota besar maupun 
di kota kecil seperti pameran, konser, pekan raya, festival, pertun-
jukan-pertunjukan, kegiatan olah raga dan lain-lain.
Jangan lewatkan juga pesta budaya Jerman yang akan memberikan 
Anda pengalaman yang tak terlupakan. Pesta budaya digelar sepan-
jang tahun seperti karnaval di Rhein, pesta Wein (anggur) di Pfalz 
dan pesta bir di Munich yang sangat terkenal di mancanegara.

Jerman juga menawarkan beragam kuliner. Dapur Jerman 
menawarkan mulai dari hidangan tradisional seperti Sauerbraten, 
Eisbein dan Schweinshaxe dengan bir khas Jerman sampai kreasi 
hidangan kelas atas yang disajikan dengan minuman anggur pilihan. 
Anda juga dapat menikmati berbagai sajian nasional Jerman lainnya 
di restoran yang tersebar di seluruh Jerman.

Jerman mempunyai sarana transportasi yang sangat bagus. Anda 
bisa memilih bepergian dengan mobil, kereta api atau pesawat ter-
bang. Anda akan menikmati perjalanan yang nyaman dan menye-
nangkan.

Selain itu. Jerman terletak di jantung Eropa yang memudahkan per-
jalanan Anda mengunjungi negara-negara Eropa lainnya.

 14
Apa saja tempat wisata yang dita-
warkan Jerman
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 15
Dimana dapat saya temukan infor-
masi lebih lanjut?

Informasi dan konsultasi tentang kuliah di Jerman dapat diperoleh 
di  negara asal Anda. Kunjungilah perwakilan di bawah ini (di sini 
Anda juga akan mendapatkan publikasi-publikasi DAAD lainnya 
dengan informasi yang rinci):

■  Pusat informasi (IC) dan kantor perwakilan DAAD (www.
daad.de/offices).

■  Lektor DAAD dan dosen jangka panjang DAAD di perguruan 
tinggi di Indonesia.

■  Goethe-Institut,
■  Perwakilan luar negeri Jerman seperti Kedutaan Besar dan Kon-

sulat.

Informasi menyeluruh ten-
tang studi:
www.daad.de/deutschland
www.study-in.de

Informasi tentang program studi:
www.daad.de/international-
programmes
www.hochschulkompass.de
www.universityranking.de
www.studienwahl.de

Informasi tentang visa:
www.jakarta.diplo.de

Informasi tentang bea-
siswa:
www.funding-guide.de
www.daadjkt.org

Informasi tentang belajar 
bahasa Jerman:
www.learn-german.net
www.goethe.de
www.fadaf.de
www.testdaf.de
www.daad.de/sommerkurse

Informasi dapat diunduh dari internet:

Layanan informasi juga diberikan oleh DAAD. Jadi, jangan ragu-
ragu, silakan kirimkan pertanyaan Anda kepada kami!

www.daadjkt.org
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