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Dinas Pertukaran Akademis Jerman (DAAD – Deutscher Akademi-
scher Austauschdienst) adalah organisasi gabungan dari institusi-
institusi pendidikan tinggi Jerman dan badan-badan kemaha-
siswaan. Tugas kami adalah mendukung kerjasama akademis di 
seluruh dunia, terutama dengan mempromosikan pertukaran para 
mahasiswa dan para akademisi.

Informasi lebih rinci tentang studi dan hidup di Jerman dapat dipe-
roleh melalui brosur informasi pada website www.daad.de dan 
pada website kantor perwakilan DAAD serta website kantor pusat 
informasi.

Siapakah kami?



Para Orangtua  
yang terhormat,
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Kami gembira bahwa Anda dan putra-putri Anda mem-
pertimbangkan Jerman sebagai tempat tujuan studi di luar 
negeri. Studi di luar negeri merupakan sebuah tantangan 
yang besar. Sebagai seorang ibu, saya sangat menyadari 
kekhawatiran para orangtua tentang kesejahteraan putra-
putri dan pekerjaan mereka di masa depan. Anda mungkin 
sedikit cemas tentang bagaimana nantinya putra-putri Anda 
menjalani kehidupan di luar negeri. Mungkin juga Anda 
memiliki banyak pertanyaan yang masih perlu dijawab. 
Mudah-mudahan brosur ini dapat menjawab beberapa perta-
nyaan Anda tersebut.

Jerman merupakan tempat tujuan studi yang menawarkan 
banyak hal untuk putra-putri Anda. Perguruan-perguruan 
tinggi Jerman memiliki reputasi yang baik di seluruh dunia 
– sebuah reputasi baik yang telah bertahan selama ratusan 
tahun. Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa Jer-
man merupakan salah satu tempat tujuan studi yang paling 
diminati oleh mahasiswa mancanegara. Terdapat lebih dari 
340.000 anak muda dari seluruh dunia yang saat ini studi 
dan meneliti di Jerman. Perguruan-perguruan tinggi Jerman 
menawarkan kepada para mahasiswa beragam peluang studi. 
Gelar yang diraih oleh putra-putri Anda diakui secara inter-
nasional dan membuka kesempatan untuk meniti karir yang 
menjanjikan.

Selain itu, Jerman bukan hanya salah satu negara dengan 
kekuatan perekonomian terbaik di dunia, tetapi juga negara 
yang demokratis, toleran, aman dan indah dengan keanekara-
gaman keindahan atraksi budaya, wisata dan kuliner.

Kami gembira bila putra-putri Anda datang ke Jerman untuk 
studi. Jelas hal itu merupakan pilihan yang tepat.

Salam hormat,

Dr. Dorothea Rüland
Sekretaris Jendral DAAD
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Hidup di negara asing memberikan kesempatan bagi anak 
muda untuk melihat dan mengalami kehidupan yang 
berbeda. Hal ini memperkenalkan kepada mereka tentang 
cara pandang baru dan ide-ide yang cemerlang yang belum 
pernah mereka temui. Pengalaman hidup di luar negeri 
membentuk dan memperkaya perkembangan kepribadian 
seseorang.

Walaupun pada awalnya budaya lain sekilas tampak tidak ter-
lalu asing, hidup di luar negeri jelas memperluas cakrawala 
seseorang. Dengan mengenal budaya lain, seseorang dapat 
mengatasi prasangka dan mencegah sikap intoleran. Selama 
masa kuliah di luar negeri anak muda membangun pertema-
nan dengan anak muda dari negara lain – dan pertemanan 
ini memiliki peranan yang penting di kehidupan mereka 
selanjutnya.

Kuliah di luar negeri akan memberikan kemandirian bagi 
putra-putri Anda. Hal ini juga memberikan manfaat yang 
besar bagi karir mereka selanjutnya. Pengalaman hidup di 
luar negeri memberikan kualifikasi lebih kepada anak muda 
dalam dunia kerja di era globalisasi. Kuliah di luar negeri 
memiliki nilai tambah dalam daftar riwayat hidup seseorang 
dan akan memberikan keuntungan lebih ketika putra-putri 
Anda melamar pekerjaan di kemudian hari. Dengan kuliah di 
luar negeri, putra-putri Anda memiliki peluang untuk men-
gembangkan kemampuan bahasa asing mereka sambil mem-
bangun jejaring internasional pada tahap dini.

Saat ini kuliah di luar negeri tidak berarti bahwa masa studi 
secara keseluruhan akan berjalan lebih lama. Sebagian besar 
perguruan tinggi di seluruh dunia mengakui ijazah per-
guruan tinggi Jerman. Apalagi di tahun-tahun belakangan 
banyak perguruan tinggi Jerman yang mengembangkan 
program khusus yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 
asing.

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

 1 
Apa manfaat studi  
di luar negeri?
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Mutu pendidikan yang sangat baik …
... adalah alasan utama saya kuliah di Jerman. Saya menginginkan gelar 

yang diakui oleh pemberi kerja di seluruh dunia. Kuliah di Jerman mem-

buka peluang karir di kancah internasional seperti impian saya.

Program master pada jurusan “Money and Finance” di Goethe University 

Frankfurt menawarkan perpaduan penelitian dan kuliah berbasis praktik. 

Saya mendapat kemampuan berpikir kritis, pengalaman praktis dari kegia-

tan magang dan bebas menentukan mata kuliah yang saya minati.

Pencapaian tinggi sangat menguntungkan pada bursa kerja di Jerman dan 

pemberi kerja mencari lulusan terbaik.

Pavle Djordjevic berasal dari Sabac, Serbia. Dia menyelesaikan “Master of Sci-
ence in Money and Finance” di Goethe University Frankfurt am Main dan saat 
ini bekerja sebagai konsultan penasehat transaksi di perusahaan Pricewater-
houseCoopers AG di Frankfurt. 
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Dr.-Ing. Emanuel Andrada berasal dari Catamarca, Argentina. Dia kuliah dan 
mendapatkan gelar doktor di bidang Biomekatronika di TU Ilmenau. Saat ini dia 
bekerja sebagai peneliti muda di Friedrich Schiller University Jena.

Karir impian saya …
... temukan selama saya kuliah di Jerman. Saya lulus kuliah teknik 

mesin di Argentina dan berpikir bahwa masa depan karir saya akan be-

rada di suatu perusahaan. Kemudian saya kuliah satu semester di Jer-

man – kiblat untuk para insinyur mesin! Di TU Ilmenau dengan infras-

truktur yang sangat baik, saya menemukan dimensi-dimensi baru dari 

topik saya. Bidang biomekatronika terdiri dari robotika, elektronika, 

ilmu komputer, kedokteran dan biologi. Itu membuat saya takjub sejak 

awal.

Para professor memiliki hubungan timbal balik dan memberikan banyak 

waktu bagi para mahasiswanya supaya mereka dapat belajar sesuatu. 

Itulah alasannya saya meneliti dalam bidang biomekatronika setelah 

lulus dari Ilmenau. Saat ini saya bekerja menggunakan pola gerak bina-

tang untuk aplikasi robot.
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Perguruan tinggi Jerman memiliki reputasi yang cemerlang 
yang diakui oleh seluruh dunia. Terdapat banyak gagasan 
signifikan di tingkat internasional yang dihasilkan oleh per-
guruan tinggi Jerman untuk bidang penelitian dan inovasi.

Banyak penemuan rintisan yang berasal dari Jerman. Daftar 
peraih nobel yang berasal dari Jerman cukup panjang, teru-
tama untuk bidang ilmu pengetahuan alam dan kedokteran. 
Daftar ini mencakup Wilhelm Conrad Röntgen, Robert Koch, 
Max Planck, Albert Einstein, Christiane Nüsslein-Volhard dan 
Harald zur Hausen. Tidak percuma Jerman disebut sebagai 
negara para penyair dan pemikir karena menghasilkan para 
filsuf besar seperti Kant, Hegel dan Adorno, penyair seperti 
Goethe, Heine dan Brect, serta komposer ternama seperti 
Bach, Beethoven dan Brahms.

Ilmu pengetahuan dan penelitian memiliki tradisi yang pan-
jang di Jerman dan tetap memainkan peranan yang penting 
hingga saat ini. Universitas tertua didirikan di Heidelberg 
tahun 1386. Saat ini terdapat lebih dari 400 perguruan tinggi 
yang diakui di seluruh Jerman dan tersebar hampir di 170 
kota di Jerman (lihat peta di hal. 31). Perguruan tinggi terse-
but menawarkan berbagai macam peluang studi dan peneli-
tian melalui lebih dari 19.000 jurusan dan  lebih dari 1.700 
diantaranya merupakan program internasional.

Putra-putri Anda akan menemukan kondisi yang optimal 
untuk meraih kesuksesan studi di Jerman. Perguruan tinggi 
dan pusat penelitian dilengkapi dengan infrastruktur yang 
memadai. Para mahasiswa menerima bimbingan yang inten-
sif dan dihargai sebagai calon ilmuwan masa depan.

Dan, tentu saja, bahasa Jerman sebagai bahasa ilmiah terpen-
ting dan digunakan lebih dari 100 juta penutur asli dan lebih 
dari 15 juta pembelajar di seluruh dunia. Walaupun bahasa 
Inggris merupakan suatu keharusan, penguasaan bahasa Jer-
man merupakan nilai tambah. Kebanyakan orang mengang-
gap bahasa Inggris penting, tetapi mengetahui bahasa lain 
dapat meningkatkan peluang karir dalam era globalisasi. Jadi, 
belajar bahasa Jerman adalah keputusan yang tepat!

2 

Apa keuntungan studi  
di Jerman?
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Agar dapat merasa betah tinggal di negara asing biasanya 
diperlukan penguasaan bahasa dari negara tersebut. Hal in 
juga berlaku di Jerman.

Idealnya putra-putri Anda memiliki kemampuan bahasa  
Jerman sebelum kuliah di perguruan tinggi di Jerman mela-
lui belajar bahasa Jerman di lembaga belajar bahasa yang  
terdapat di universitas atau di Goethe-Institut negara asal.  
Cara lainnya adalah dengan mengikuti kursus bahasa  
Jerman secara online contohnya Deutsch-Uni Online (DUO)  
(www.deutsch-uni.com) atau Deutsche Welle (www.dw.de). 

Persyaratan bahasa untuk kuliah di perguruan tinggi Jerman 
bergantung pada pemilihan program studi.

■	 	Untuk program studi internasional diperlukan pengua-
saan bahasa Inggris. Terdapat lebih dari 1.400 program 
studi jenjang strata 1 (S1), strata 2 (S2) dan strata 3 (S3 atau 
doktor) dalam bahasa Inggris. Informasi selengkapnya 
silakan kunjungi www.daad.de/international- 
programmes.

■	 	Untuk program studi dalam bahasa Jerman dipersyarat-
kan bukti penguasaan bahasa Jerman. Terdapat berba-
gai ujian dan tes yang diakui sebagai bukti penguasaan 
bahasa Jerman, seperti TestDaF.

Banyak perguruan tinggi Jerman menyelenggarakan kursus 
bahasa musim panas sehingga para mahasiswa asing dapat 
meningkatkan kemampuan bahasa Jerman mereka sebelum 
kuliah dimulai (www.summerschools.de). Terdapat banyak 
kursus bahasa Jerman di luar kampus, contohnya Goethe-Ins-
titut di Jerman, pusat pendidikan dan banyak sekolah bahasa 
swasta.

3 
Sejauh mana kemampuan baha-
sa Jerman yang harus dikuasai 
oleh anak saya?

https://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/index.do?do=index
http://www.dw.com/de/themen/s-9077
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/en/
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Mungkin Anda khawatir jika putra-putri Anda tidak dapat 
memenuhi tuntutan kuliah di luar negeri. Atas alasan itu 
perguruan tinggi Jerman menawarkan kelas-kelas persiapan 
yang dirancang untuk mempersiapkan calon mahasiswa 
untuk kuliah di Jerman.

Sebagai contoh, kelas persiapan (foundation) atau program 
propaedeutic merupakan program persiapan akademis yang 
ditawarkan oleh banyak perguruan tinggi bagi calon maha-
siswa asing. Kelas-kelas persiapan ini membantu para maha-
siswa untuk meraih kemampuan bahasa dan akademis yang 
dibutuhkan untuk kuliah di Jerman. Kelas-kelas tersebut 
sering mengenalkan sistem universitas Jerman dan metode 
penelitian ilmiah. Informasi lebih rinci tentang program-pro-
gram tersebut, silakan kunjungi www.daad.de/international-
programmes. 

Contoh lainnya adalah Studienkolleg yakni kelas persiapan 
bagi calon mahasiswa strata 1 (S1) yang ijazah kelulusan seko-
lahnya tidak memiliki kualifikasi masuk perguruan tinggi di 
Jerman ‘Hochschulzugangsberechtigung’. Informasi tentang 
ijazah negara asal yang diakui di Jerman sebagai persyaratan 
masuk perguruan tinggi Jerman, silakan kunjungi  
www.daad.id.
 
Keikutsertaan program kuliah musim panas (summer course) 
merupakan salah satu cara untuk mengenal tuntutan akade-
mis di Jerman. Perguruan tinggi di seluruh Jerman menawar-
kan kelas-kelas seperti diatas kepada calon mahasiswa selama 
musim panas. Informasi lebih rinci tentang kuliah musim 
panas (summer course), silakan lihat pertanyaan nomor 6 dan 
kunjungi www.summerschools.de.

4 
Adakah kelas persiapan perguru-
an tinggi di Jerman?

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
https://www.daad.id/en/
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/en/
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Ingo-Eric Schmidt-Braul adalah direktur program “Wildau Foundation Year” di 
Technical University of Applied Sciences Wildau.

Jalur cepat dan pasti menuju sukses!
Pernyataan di atas mungkin dapat menjelaskan secara tepat slogan dari 

“Wildau Foundation Year” (WFY). Program persiapan perguruan tinggi 

selama setahun diperuntukkan bagi lulusan SMA yang tidak memiliki 

kualifikasi masuk perguruan tinggi di Jerman.

WFY menawarkan pelatihan bahasa dan bidang tertentu untuk jurusan 

Teknik/Ilmu Komputer atau Bisnis/Manajemen. Selain itu, salah satu 

tugas utama kami adalah mengintegrasikan para peserta kelas melalui 

kegiatan antar budaya yang membantu para mahasiswa Jerman dan 

asing beradaptasi lebih cepat di lingkungan yang baru.

Persyaratan penerimaan program ini adalah kemampuan bahasa Jerman 

tingkat A1 dan lulus ujian masuk. Lulusan program WFY memiliki ke-

sempatan untuk mendapatkan tempat studi di TU Wildau atau di salah 

satu universitas partner kami.
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 5
Bagaimana memilih perguruan 
tinggi dan jurusan?

Perguruan tinggi di Jerman menawarkan program studi yang 
sesuai dengan minat dan jenjang pendidikan. Para maha-
siswa asing dapat:

■	 	Mengambil jenjang strata 1 (S1)
■	 	Mengumpulkan pengalaman kuliah di luar negeri melalui  

program pertukaran perguruan tinggi
■	 	Melanjutkan studi jenjang strata 2 (S2) atau strata 3  

(S3 atau doktor)

Tidak mudah untuk menentukan salah satu diantara lebih 
dari 400 perguruan tinggi yang diakui di seluruh Jerman dan 
memilih salah satu diantara lebih dari 19.000 jurusan yang 
ditawarkan di Jerman. Lebih mudah ketika mahasiswa memi-
lih salah satu dari tiga kategori institusi pendidikan tinggi di 
Jerman:

■	 	Universitas (menitikberatkan pada telaah ilmiah)
■	 	Universitas terapan (menitikberatkan pada praktik 
 lapangan)
■	 	Sekolah tinggi seni, film dan musik (menitikberatkan 
 pada kesenian)

Kebanyakan perguruan tinggi di Jerman dibiayai oleh dana 
publik. Sekitar 7,5% dari semua mahasiswa yang ada di Jer-
man yang terdaftar hampir di 120 perguruan tinggi swasta, 
selebihnya di perguruan tinggi negeri di Jerman. Walaupun 
begitu, kualitas pendidikan di perguruan tinggi swasta dan 
negeri adalah sama baiknya.

Untuk memudahkan pemilihan jurusan yang tepat,  
silakan kunjungi www.daad.de/deutschland dan www.
studienwahl.de. Dengan senang hati staff ahli dari kantor 
perwakilan luar negeri dan pusat informasi dapat memberi-
kan arahan lagi.

Bersama dengan DAAD, Anda akan bertemu dengan perwa-
kilan perguruan tinggi Jerman yang berpartisipasi pada 
pameran pendidikan internasional. Jadwal pameran silakan 
kunjungi www.study-in.de/events. 

https://www.daad.de/deutschland/de/
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
https://www.study-in.de/en/service/education-fairs/
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Anda boleh percaya bahwa keputusan menyekolahkan putra-
putri Anda ke Jerman mungkin membawa konsekuensi 
tersendiri bagi Anda. Anda mungkin sedikit was-was apakah 
kuliah di luar negeri untuk jangka waktu yang panjang meru-
pakan keputusan yang tepat. Mungkin durasi pendidikan 
yang panjang menimbulkan gesekan dengan akademis dan 
rencana hidup yang telah putra-putri Anda rancang.

Terdapat banyak peluang studi jangka pendek di Jerman yang 
dapat memperbesar karir akademis di negara asal dan mem-
buat daftar riwayat hidup mereka terlihat lebih menarik.

Setiap tahun perguruan tinggi Jerman menawarkan kuliah 
musim panas diantara bulan Juni dan September untuk 
kelas bahasa dan kelas dengan berbagai ragam disiplin ilmu. 
Kuliah musim panas memungkinkan para mahasiswa untuk 
mengenal negara dan penduduk serta mengenal kehidupan 
sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Jerman. Daftar kuliah 
musim panas silakan kunjungi  www.summerschools.de.

Pendidikan putra-putri Anda di perguruan tinggi negara asal 
mungkin saja menawarkan program pertukaran untuk durasi 
kunjungan jangka pendek ke Jerman seperti program selama 
satu semester (= 6 bulan). Putra-putri Anda mungkin ingin 
memanfaatkan kunjungan singkat di Jerman dengan kegia-
tan magang yang berguna untuk memperoleh pengalaman 
kerja dan mengenal kapasitas mereka sendiri di pasar kerja 
internasional.

Kuliah musim panas, kuliah satu semester di luar negeri atau 
magang dapat menghantarkan mereka ke periode tinggal 
yang lebih lama. Contohnya, dalam waktu empat semester 
putra-putri Anda akan menerima gelar S2 atau master dari 
Jerman dan diakui di seluruh dunia. Hidup lebih lama di 
Jerman itu menguntungkan karena mereka dapat lebih men-
genal tentang Jerman dan memperbaiki kemampuan bahasa 
Jerman.

6
Berapa lama durasi studi  
di Jerman?

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/en/


 Informasi untuk Orangtua 19

Barbora Boušová memberikan pendampingan terkait persiapan studi di Jerman. 
Beliau bekerja di kantor pusat informasi DAAD in Praha, Republik Cekoslowakia.

Sangat menyenangkan …
… mengarahkan anak muda ke tujuan yang baru. Pelajar dan maha-

siswa muda, bersama dengan orang tua mereka, seringkali datang me-

ngunjungi kami di kantor pusat informasi. Bagi saya, adalah sangat 

menyenangkan untuk mengamati bagaimana asumsi berubah kepada 

keputusan yang tepat. Dalam sesi-sesi konsultasi kami, kami memberikan 

beragam pilihan program studi dan, bila mereka menginginkan, mem-

bantu mereka untuk menentukan perguruan tinggi Jerman yang mana 

yang sekiranya cocok untuk mereka.

Sebagai seorang ibu, saya mengerti benar kekhawatiran para orang tua. 

Memang terasa sulit mengirimkan putra-putri ke luar negeri. Tetapi ada 

banyak keuntungan yang para mahasiswa dapatkan dari kuliah di luar 

negeri. Kadangkala mahasiswa yang sebelumnya kami bantu untuk per-

siapan studi datang kembali untuk mengunjungi kami. Saya sangat ter-

kesan mendengar bahwa semua berjalan dengan baik dan kagum bahwa 

mereka berani merencanakan masa depan mereka.
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Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, biaya 
hidup di Jerman seperti pengeluaran untuk makan, tempat 
tinggal, pakaian, kegiatan budaya relatif lebih terjangkau.

Selain biaya hidup, pengeluaran terkait studi di Jerman meli-
puti premi asuransi kesehatan, iuran semesteran dan mung-
kin juga biaya perkuliahan. Sebagian besar mahasiswa di 
Jerman kuliah di perguruan tinggi negeri yang biasanya tidak 
memungut biaya perkuliahan untuk program S1 dan bebe-
rapa program S2. Walaupun begitu, beberapa program S2 
memungut biaya perkuliahan. Perguruan tinggi swasta biasa-
nya memungut biaya perkuliahan yang tinggi. Semua maha-
siswa di perguruan tinggi harus membayar biaya tambahan 
yang sering disebut iuran semesteran (semester contribution) 
yang biasanya mencakup biaya transportasi umum yang dise-
but ‘Semesterticket’ yang memungkinkan mahasiswa meng-
gunakan semua moda transportasi umum dalam kota dan 
sekitarnya. Besaran iuran semesteran ditentukan oleh per-
guruan tingginya yang berkisar antara 150 sampai 350 Euro 
untuk setiap semesternya.

Pada prinsipnya, para mahasiswa dapat hidup dengan biaya 
yang jauh lebih murah di kota-kota kecil dibanding di kota-
kota besar. Berdasarkan statistik baru-baru ini, biaya hidup 
rata-rata mahasiswa di Jerman sekitar 920 Euro setiap bulan-
nya, pengeluaran terbesar adalah untuk tempat tinggal.

Untuk diperhatikan – setiap mahasiswa asing harus memiliki 
sumber keuangan yang memadai dengan melampirkan apa 
yang disebut dengan ‘proof of financial support’ yang berupa 
rekening bank atas nama putra-putri Anda sekitar 8.640 
Euro untuk satu tahun. Informasi selengkapnya silakan  
kunjungi website Kedutaan Besar Jerman di Jakarta  
(www.jakarta.diplo.de).

7 
Berapa besar biaya studi  
di Jerman?

https://jakarta.diplo.de
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Ada banyak kesempatan untuk mengamankan pendanaan 
untuk kuliah jangka pendek atau jangka panjang di Jerman. 
Para mahasiswa asing dapat memohon beasiswa yang dita-
warkan oleh berbagai organisasi dan institusi. Kami mereko-
mendasikan Anda untuk menghubungi salah satu dari kan-
tor perwakilan luar negeri DAAD atau kantor pusat informasi 
DAAD, atau perguruan tinggi asal putra-putri Anda untuk 
mengetahui lebih lagi tentang bantuan keuangan apa saja 
yang cocok untuk putra-putri Anda.

Pusat data beasiswa DAAD (www.funding-guide.de) adalah 
sarana yang mudah untuk mencari berbagai jenis beasiswa 
secara online. Pusat data DAAD tidak hanya menyediakan 
informasi tentang beasiswa yang ditawarkan DAAD saja 
tetapi juga beasiswa dari organisasi pemberi beasiswa lain-
nya. Untuk perhatian, organisasi pemberi beasiswa Jerman 
jarang menawarkan beasiswa penuh dan umumnya tidak 
menawarkan beasiswa jenjang S1.

Perguruan tinggi Jerman juga menawarkan program bea-
siswanya sendiri, tetapi dibanding dengan perguruan tinggi 
di negara lainnya, tidak terlalu banyak beasiswa yang ditawar-
kan. Walaupun begitu, perguruan tinggi terus memperluas 
dan memperbarui program beasiswa mereka, jadi tidak ada 
salahnya menanyakan tentang peluang bantuan dana di per-
guruan tinggi Jerman pilihan Anda.

8 
Program beasiswa apa saja yang 
tersedia?

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
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Sebagai seorang mahasiswa asing, putra-putri Anda mung-
kin memerlukan visa untuk masuk ke Jerman tergantung 
dari negara mana ia berasal dan untuk berapa lama ia akan 
tinggal. Warga negara anggota Uni Eropa dan Islandia, Liech-
tenstein, Norwegia, Swiss hanya memerlukan kartu identitas 
pribadi yang masih berlaku untuk memasuki Jerman.

Warga negara dari negara lain umumnya memerlukan visa 
bila ingin tinggal di Jerman lebih dari 90 hari. Permohonan 
visa harus dilakukan sebelum memasuki negara tersebut. 
Warga negara dari Andorra, Australia, Brazil, Kanada, El 
Savador, Honduras, Israel, Jepang, Monaco, New Zaeland, 
San Marino, Korea Selatan, dan Amerika Serikat diperke-
nankan untuk memasuki Jerman tanpa visa, tetapi harus 
mengajukan permohonan ijin tinggal pada saat kedatangan 
di Jerman. Perlu diketahui ketentuan tambahan berlaku bila 
putra-putri Anda bekerja di Jerman.

Peraturan khusus berlaku bila durasi tinggal di Jerman tidak 
lebih dari 90 hari. Pada kasus seperti itu: warga negara dari 
negara berikut tidak perlu mengajukan visa: Antigua dan 
Barbuda, Argentina, kepulauan Bahama, Barbados, Brunei 
Darussalam, Chili, Kolombia, Kostarika, Republik Dominika, 
Grenada, Guatemala, Malaysia, Mauritius, Meksiko, Nikara-
gua, Palau, Panama, Paraguai, Peru, Saint Kitts dan Nevis, 
Saint Lucia, Saint Vincent dan the Grenadines, Samoa, Sey-
chelles, Singapore, Timor-Leste, Tonga, Trinidad dan Tobago, 
Uni Emirat Arab, Uruguai, Vanuatu, Vatikan dan Venezuela. 
Aturan ini juga berlaku bila Anda merupakan warga negara 
dari Albania, Bosnia dan Herzegovina, Makau, Makedonia, 
Moldova, Montenegro, Serbia atau Taiwan dan pemegang 
passport jenis tertentu. Untuk informasi lebih rinci, silakan 
kunjungi website Kementrian Luar Negeri Republik Federal 
Jerman.

Informasi selanjutnya tentang permohonan visa dan peratu-
ran saat ini, kami sangat menyarankan Anda untuk mengun-
jungi website Kedutaan Besar Jerman di Jakarta atau konsulat 
Jerman di Indonesia (www.jakarta.diplo.de).

9 
Apakah anak saya memerlukan 
visa untuk masuk ke Jerman?

https://jakarta.diplo.de
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Thomas Blumenrath adalah penasehat bidang di Badan Pusat untuk Sekolah 
Jerman di luar negeri (the Central Agency for German School Abroad – ZfA). Dia 
bekerja di Yerevan, Armenia.

Pengetahuan bahasa Jerman yang 
sangat baik …
... bukan hanya penting untuk studi berbahasa pengantar Jerman, tetapi 

juga membantu para mahasiswa untuk merasa betah dan membangun 

pertemanan di Jerman. Bersama rekan saya, saya meningkatkan kualitas 

pengajaran bahasa Jerman di sekolah yang kami dukung. Kami sangat 

senang saat murid meraih Deutsches Sprachdiplom II, artinya mereka 

memiliki tingkat kemampuan bahasa untuk kuliah di Jerman.

Sektor pendidikan tinggi Jerman sangat beragam. Tidak mudah mema-

hami banyaknya penawaran di luar sana, maka saya merujuk murid 

untuk menghubungi kantor pusat informasi DAAD sedini mungkin. Di-

sana mereka mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan dalam sua-

sana yang santai.

Saya mendorong setiap anak muda untuk memanfaatkan kesempatan 

kuliah di Jerman. Pengalaman saya di luar negeri memiliki dampak 

jangka panjang dalam hidup saya – dan saya sangat beruntung.
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Di tingkat internasional, Jerman adalah negara yang aman. 
Tidak ada alasan untuk terlalu khawatir terhadap kejahatan. 
Orang dapat melakukan aktivitas dengan bebas di semua 
kota kecil atau besar, siang atau malam, tanpa takut terhadap 
sesuatu.

Polisi Jerman dikenal suka menolong dan dapat diandalkan. 
Anda dapat menelepon polisi secara gratis dari telepon mana-
pun di Jerman dengan menghubungi nomor 110.

Hampir semua negara di dunia memiliki kedutaan atau 
konsulat di Jerman. Maka dari itu, bila ada masalah, putra-
putri Anda dapat menghubungi perwakilan negara asal 
mereka.

Selanjutnya, bila putra-putri Anda memiliki pertanyaan sepu-
tar keamanan pribadi atau masalah terkait, dia selalu dapat 
menghubungi kantor urusan internasional (International 
Office atau Akademisches Auslandsamt) di perguruan tinggi 
yang bersangkutan.

 10 
Seberapa amankah Jerman?
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Para pasien di Jerman menerima pelayanan medis yang sa-
ngat baik. Dengan jejaring yang luas dari para dokter yang 
memiliki kualifikasi sangat baik, sistem pelayanan kesehatan 
Jerman dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jika 
putra-putri Anda memerlukan perawatan medis, Jerman ada-
lah tempat yang tepat untuk mendapatkan perawatan keseha-
tan terbaik.

Mereka yang kuliah di Jerman memerlukan asuransi kese-
hatan. Sebelum putra-putri Anda pergi ke Jerman, penting 
untuk putra-putri Anda sudah memiliki perlindungan asu-
ransi kesehatan. Anda mungkin menemukan polis asuransi 
kesehatan dari negara Anda juga mencakup biaya perawatan 
medis di Jerman. Tetapi bila polis asuransi putra-putri Anda 
tidak memberikan cakupan seperti itu, putra-putri Anda 
harus membeli polis asuransi kesehatan di Jerman dengan 
premi berkisar 85 Euro setiap bulannya.

Kantor urusan internasional dapat membantu menjawab per-
tanyaan seputar asuransi kesehatan dan merekomendasikan 
asuransi yang terjangkau. Perusahaan asuransi kesehatan 
biasanya memiliki kantor cabang yang dekat dengan kampus 
sehingga para mahasiswa dapat dengan cepat dan mudah 
mendaftar untuk mendapatkan perlindungan asuransi kese-
hatan.

Dengan memiliki asuransi, putra-putri Anda dapat mencari 
layanan medis dari dokter manapun di Jerman. Saat keadaan 
darurat, ada dokter yang selalu siap 24 jam untuk memberi-
kan pelayanan di rumah sakit. Pasien yang memiliki asuransi 
tidak membayar sepeser pun untuk tindakan darurat. Terse-
dia ambulans 24 jam dengan menghubungi nomor layanan 
gratis 112.

Penting diketahui, para pasien di Jerman hanya bisa menda-
pat obat resep dari apotik. Beberapa jenis obat, yang mungkin 
dijual bebas di negara asal Anda seperti antibiotik, di Jerman 
harus melalui resep dokter untuk mendapatkannya.

 11 
Seberapa baik pelayanan medis 
di Jerman?
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Selama kuliah di Jerman, putra-putri Anda tidak harus meng-
atasi masalahnya sendirian. Setiap perguruan tinggi memiliki 
kantor urusan internasional yang bertanggung jawab seputar 
administrasi untuk mahasiswa asing mereka. Staff kantor 
urusan internasional menyediakan informasi tentang pro-
gram studi tertentu, persyaratan administrasi dan persiapan 
kuliah, tes bahasa, magang, bantuan keuangan dan perenca-
naan akademis yang terperinci serta menawarkan pendam-
pingan langsung untuk para mahasiwa asing. Setelah putra-
putri Anda berada di Jerman, kantor urusan internasional 
akan menyediakan semua informasi yang mungkin berguna 
bagi putra-putri Anda untuk hidup awal di Jerman.

Beberapa perguruan tinggi menawarkan ‘program mentor’. 
Segera setelah putra-putri Anda sampai di Jerman, para 
mahasiswa asing mendapatkan mentor pribadi – seorang 
mahasiswa Jerman yang telah berpengalaman – yang akan 
membantu mereka untuk mengurusi hal-hal terkait dengan 
administrasi dan akademis bahkan masalah pribadi tentang 
kehidupan sehari-hari.  Studentenwerk adalah organisasi yang 
membantu para mahasiswa termasuk mahasiswa asing di 
berbagai perguruan tinggi di Jerman. Layanan ini mencakup 
asuransi kesehatan, tempat tinggal dan kupon makanan.

Setiap perguruan tinggi memiliki senat mahasiswa, komite 
departemen dan organisasi kemahasiswaan yang menawar-
kan bimbingan akademis, bantuan terkait kehidupan sehari-
hari dan kegiatan orientasi untuk mahasiswa baru. Terkait 
pertanyaan seputar kuliah, para mahasiswa dapat menghu-
bungi pengajar pada jam kerja mereka.

Bagaimana pun juga, penting untuk bertanggung jawab dan 
mengatur kehidupan akademis sendiri. Artinya, walaupun 
ada banyak bimbingan dan fasilitas, namun para mahasiswa 
harus mencari dan mempergunakan secara mandiri.

 12 
Siapa yang dapat menolong anak 
saya bila masalah muncul?
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Para mahasiswa di Jerman biasanya tinggal di asrama maha-
siswa atau menyewa tempat tinggal.

Tidak seperti negara-negara lain, para mahasiswa di pergu-
ruan tinggi di Jerman tidak secara langsung mendapatkan 
kamar untuk tinggal di dalam kampus. Sebenarnya hanya 
sedikit perguruan tinggi Jerman yang memiliki fasilitas tem-
pat tinggal untuk para mahasiswa di lingkungan kampus. 
Walaupun begitu, terdapat banyak asrama mahasiswa diluar 
kampus. Kamar asrama diluar kampus biasanya lebih mahal 
sedikit tetapi selalu tersedia banyak kamar. Untuk mendapat-
kannya, para mahasiswa harus mendaftar sedini mungkin. 

Kemungkinan selain asrama adalah Anda dapat menyewa 
tempat tinggal. Ada beragam akomodasi yang ditawarkan 
dalam bursa akomodasi, dari ruangan kamar yang kosong 
sampai kamar dengan perabot lengkap. Yang paling diminati 
di Jerman adalah menyewa rumah dengan beberapa kamar 
bersama-sama atau yang disebut dengan WG (Wohngemein-
schaft atau shared-flat). Untuk tempat tinggal seperti ini, 
beberapa orang tinggal seatap, masing-masing orang memi-
liki kamar tidur sendiri tetapi mereka berbagi kamar mandi 
dan dapur. Keuntungan dari tempat tinggal jenis ini adalah 
harga sewa untuk setiap orang menjadi lebih murah, para 
mahasiswa asing mendapat kenalan mahasiswa Jerman dan 
mendapat kesempatan untuk belajar dan bicara dalam bahasa 
Jerman.

Kantor urusan internasional di setiap perguruan tinggi selu-
ruh Jerman menyediakan informasi yang membantu maha-
siswa asing mencari tempat tinggal.

 13 
Dimana anak saya akan tinggal?
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Dr. Mona El Tobgui adalah penasehat senior pada Fraunhofer-Gesselschaft di 
Mesir. Putrinya, Nora, telah menyelesaikan studi pada program ‚Renewable En-
ergy and Energy Efficiency for the Middle East and North Africa Region (REME-
NA)’ di Universitas Kassel dan Kairo serta saat ini menempuh program doktor di 
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems. Putranya, Mohamed, telah me-
nyelesaikan studi ‘Wirtschaftselektrotechnik’ (Business Engineering – Technical 
Field of Studies Electrical Engineering) di Darmstadt dan saat ini bekerja di KfW 
Bankengruppe.

Kekhawatiran dan kecemasan …
… tentu saja saya miliki ketika putri saya datang dan memberi tahu ten-

tang keinginannya kuliah di Jerman. Sebagai seorang ibu, terpikir tentang 

jarak dan masalah yang mungkin akan dihadapi di luar negeri. Meskipun 

demikian, saya pikir keputusan itu sangat sederhana dan tepat sehingga 

saya mendukung putri saya, lagipula putra saya juga kuliah di Jerman. 

Karena saya bekerja di organisasi Jerman dan sering bepergian ke Jerman, 

saya tahu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jerman merupakan 

negara yang terbuka dan aman dimana mahasiswa asing sangat diterima. 

Saat ini dunia semakin dekat melalui internet dan perjalanan menjadi 

lebih mudah. Saya senang mengunjungi Nora dan menghabiskan waktu 

bersama – Jerman tidak lagi terlalu jauh seperti dahulu.
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Anda mungkin berpikir untuk mengunjungi putra-
putri Anda di Jerman. Itu adalah ide bagus sebab Jerman 
menawarkan banyak hal.

Alam Jerman sangat beraneka ragam dan sangat indah. Di 
bagian utara membentang pulau-pulau dengan pasir putih 
yang luas serta padang rumput khas Jerman dengan hampa-
ran bunga heide. Di bagian tengah Jerman terhampar hutan 
lebat dan kastil serta benteng yang membentang di lembah-
lembah – sebuah wilayah yang dipuji oleh sastrawan jaman 
pertengahan. Di selatan Jerman berderet megah pegunungan 
Alpen dengan air danaunya sejenih kristal.

Acara-acara kebudayaan tidak hanya ditawarkan oleh kota 
besar seperti Berlin, Hamburg dan Munich. Kota-kota kecil 
seluruh Jerman menawarkan agenda kegiatan budaya untuk 
tiap jenisnya, seperti pameran, konser, festival terbuka, acara 
olah raga, dll.

Tidak ketinggalan festival regional! Perayaan-perayaan ini 
berlangsung sepanjang tahun dan menawarkan pengunjung 
manca negara pengalaman budaya Jerman yang unik, seperti 
karnaval di Rhein, pesta Wein (anggur) di Pfalz dan pesta bir 
di Munich (Oktoberfest).

Jerman menawarkan beragam kuliner – dari hidangan tradi-
sional seperti Sauerbraten, Eisbein dan Schweinshaxe dengan 
sajian minum bir sampai kreasi hidangan kelas atas yang 
disajikan dengan minuman anggur pilihan. Tentu saja, Anda 
juga akan menemukan restoran dengan dekorasi etnik di 
Jerman.

Jerman memiliki sarana transportasi yang sangat baik. Apa-
kah Anda melakukan perjalanan menggunakan mobil, kereta 
atau pesawat, Anda tetap akan merasakan perjalanan yang 
nyaman dan menyenangkan. Oleh karena Jerman terletak di 
jantung benua Eropa, hal ini merupakan titik awal perjala-
nan yang baik untuk melakukan perjalanan ke negara-negara 
Eropa lainnya.

 14
Apa yang dapat saya lakukan 
saat melakukan perjalanan ke 
Jerman?
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Dimana saya bisa mendapat 
informasi lebih lanjut?

Terdapat beberapa tempat dimana Anda bisa mendapatkan 
informasi dan konsultasi studi di Jerman. Beberapa kantor 
berikut dan staff mereka akan senang membantu Anda men-
jawab pertanyaan dan menyediakan informasi lebih rinci 
melalui publikasi DAAD:

■	 	Kantor perwakilan luar negeri DAAD dan kantor pusat 
informasi DAAD (alamat lengkap silakan kunjungi  
www.daad.de/local) 

■	 	Lektor DAAD dan dosen jangka panjang DAAD di pergu-
ruan tinggi

■	 	Goethe-Institut
■	 	Perwakilan luar negeri Jerman, seperti kedutaan besar 
 dan konsulat  

Akhirnya, jangan ragu untuk menghubungi kami di kantor 
perwakilan DAAD di Jakarta (www.daad.id) atau kantor 
pusat DAAD di Bonn bila Anda memiliki pertanyaan.

Dengan senang hati kami membantu Anda!

Informasi lengkap tentang  
studi di Jerman:

  	 www.daad.de/deutschland

  	 www.study-in.de
  	www.daad.id

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 beasiswa 
dan bantuan dana:

  	 www.funding-guide.de

Informasi tentang belajar  
bahasa Jerman:

  	 www.goethe.de
  	 www.fadaf.de
  	 www.testdaf.de
  	 www.summerschools.de

Informasi pada internet:

https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/hilfe/de/12065-die-aussenstellen-und-informationszentren/
https://www.daad.id/en/
https://www.daad.de/deutschland/de/
https://www.study-in.de/de/
https://www.daad.id/en/
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/ranking/en/46337-che-university-ranking-01-1/
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
https://jakarta.diplo.de
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
https://www.goethe.de/de/index.html
http://www.fadaf.de/de/aktuelles/
http://www.testdaf.de
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