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Kata Pengantar 

 

Alhamdulillah, setelah tertunda hampir setahun setengah, akhirnya saya 

bisa merilis bentuk elektronik dari pengalaman saya sebagai seorang “Scholarship 

Hunter” selama hampir 6 bulan lamanya. Sejak tahun 2007, sebelum saya lulus 

kuliah, saya terobsesi untuk bisa merasakan nikmatnya menimba ilmu di negeri 

orang. Bukan karena semata-mata aspek pendidikan yang lebih baik, akan tetapi 

pengalaman berinteraksi dengan komunitas internasional serta mengusahakan alih 

teknologi yang rasional adalah sebuah hal yang harus kita persiapkan karena 

kemajuan bangsa bukanlah jasa perorangan, tapi usaha seluruh komponen 

masyarakatnya. 

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan “Hunter” dan 

penghuni “Bilik Perdjoeangan” di Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada yang 

pernah berjuang bersama-sama: Dhomas Hatta Fudholi, Ahmad M. Raf’ie, Gentur 

Widyaputra, Nicholas Mario Wardhana, Fikri Waskito, Aloysius Prihartanto, 

Roni Irnawan, Catur Triwibowo, Rommy Tosana, Juan Fitrianto, Candra Santosa, 

Nanang S.W., Adityo ‘Komo’ Ari, Bayu Suardi, Atik ‘Ao’ Pilihanto, Cyrillus 

Ekana, serta rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tak lupa 

pula kami ucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan Nightlogin 2001-

2005. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu staf 

pengajar dan karyawan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada atas bimbingan 

dan nasihatnya. 

Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ‘amunisi’ yang bermanfaat untuk 

berburu beasiswa. Jangan patah semangat, kawan. Perjuangan baru saja dimulai. 

Pendidikan bukanlah segala-galanya, tapi segalanya bisa dimulai dari pendidikan. 

Bangkok 26 November 2009,  

Sunu Wibirama  
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CHAPTER I 

KULIAH DI LUAR NEGERI BUKAN SEKEDAR CITA-CITA 
 

Mengapa Kuliah di Luar Negeri 
 

“Kuliah di luar negeri? Mau dong….. “ 

Yup, barangkali kalimat itulah yang spontan bakalan kita ucapin saat kita 

ditawari peluang untuk belajar ke luar negeri. Meskipun banyak yang mengakui 

bahwa pendidikan di dalam dan di luar negeri memiliki keunggulan masing-

masing, namun sampai dengan satu dekade terakhir, arus pelajar Indonesia yang 

menuntut ilmu di negeri orang semakin meningkat. Puluhan ribu mahasiswa 

Indonesia berlomba-lomba untuk menuntut ilmu di negara lain. Di berbagai kota 

besar di Indonesia, gebyar pameran pendidikan luar negeri nggak kalah dengan 

pameran komputer dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

rupanya menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya angka pelajar 

internasional dalam tiga dekade terakhir. Windy Ariestanty dan Maurin Andri 

menyebutkan bahwa, “Pada abad ke-21, menurut web majalah Newsweek, 

sepanjang tiga dekade terakhir terdapat kenaikan sekitar tiga kali lipat. Angka 

mahasiswa internasional mencapai 800.000 pada dekade 70-an. Di awal abad 21, 

angka itu telah bergeser menjadi 2,5 juta ” 1. 

Banyak alasan yang mengaitkan kebutuhan pendidikan luar negeri dengan 

berbagai macam kebutuhan dunia kerja, perluasan jaringan, pengalaman dan 

wawasan interaksi dengan berbagai bangsa, bahkan sampai dengan sekedar gengsi 

belaka ! Sadar atau nggak, era globalisasi menuntut kualitas sumber daya manusia 

yang semakin tinggi. Denok Sri Sukartinah, Manager The University of 

Melbourne Indonesia Office, menyebutkan, “Di era globalisasi, perusahaan 

membutuhkan orang yang lebih bisa berkompetisi dan memiliki wawasan lebih 

luas. Hal ini bisa diwujudkan salah satunya melalui pendidikan yang tinggi, yaitu 

pascasarjana. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi pemegang titel pascasarjana, 

                                                 
1 Windy Ariestanty & Maurin Andri, Studying Abroad : Belajar Sambil Berpetualang di 
Negeri Orang, (Jakarta : GagasMedia,2007), hlm.1-2  
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akan memiliki kekuatan menawar yang lebih tinggi dalam persaingan dunia 

kerja”2. Kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini juga 

sejalan dengan ketatnya persaingan di tingkat global. Konsep perdagangan bebas 

yang dicanangkan PBB menghendaki sebuah negara untuk siap menerima tenaga 

kerja asing dan mengirimkan tenaga kerja domestik ke negara lain. Hal ini nggak 

mungkin dilakukan jika tenaga kerja tersebut tidak terlatih untuk berinteraksi 

dengan berbagai ragam budaya, pola pikir dan lingkungan kerja. Salah satu 

metode yang digunakan adalah mengenyam pendidikan di negara lain untuk 

merasakan secara langsung pola interaksi dengan komunitas internasional.   

Selain itu, alasan lain yang menjadi dasar untuk belajar di luar negeri 

adalah suasana akademis yang nyaman dan kondusif. Selain ditunjang dengan 

pengetahuan dari orang-orang yang ahli dibidangnya, kuliah di luar negeri 

memungkinkan seorang pelajar untuk terlibat dalam sistem pembelajaran yang 

komprehensif, didukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Alasan ini 

bukannya mengada-ada. Di University of Melbourne, Australia, staf pengajar 

universitas adalah seorang peneliti penerima nobel dalam bidang immunology, 

Prof. Peter Doherty3. Di Univeristy of Tokyo (Tokyo Daigaku), Prof. Masatoshi 

Koshiba adalah seorang penerima nobel di bidang fisika molekuler yang juga 

menjadi staf pengajar kehormatan di sana4. Sarana dan prasarana pendidikan yang 

lebih baik juga jadi pendukung utama metode pembelajarannya, sebagaimana 

dilakukan oleh Singapura yang didukung oleh tiga universitas negeri dan lima 

politeknik kelas dunia. Politeknik Singapura (Singapore Polytechnic/SP) yang 

menjadi politeknik pertama dan tertua di Singapura selalu melakukan update 

teknologi untuk memenuhi standar pendidikan internasional dan lulusan yang 

berkualitas. Sejak didirikan pada 1954, Politeknik Singapura telah menghasilkan 

130.000 alumni yang tersebar di berbagai negara dan menjadi pemimpin di 

berbagai sektor industri, eksekutif di perusahaan, wirausahawan dan masih 

banyak lagi5. Pendek kata, kuliah di luar negeri bakalan menjadi sebuah pilihan 

alternatif yang menjajikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan 
                                                 
2 Kompas, 2 Agustus 2006, “Studi di Luar Negeri Bukan Sekedar Gengsi” 
3 Ibid. 
4 http://www.studyjapan.go.jp, 2007, “Why Study in Japan” 
5 Kompas, 14 Februari 2006, Politeknik, “Membuat Singapura Maju” 
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kemajuan bangsa. Bukan nggak mungkin lho, suatu saat negara kita juga menjadi 

salah satu negara penyedia pendidikan berkualitas internasional. Namun yang 

terpenting dari itu semua adalah belajar di negeri orang hendaknya menjadi 

sarana, bukan tujuan akhir. Motivasi dan niat belajar akan sangat nentuin berhasil 

nggaknya studi kita di sana dan akhirnya….akan menentukan masa depan kita. 

So, guys. Just prepare your selves. A lot of chances are waiting you …..  

 

Sistem Pendidikan Luar Negeri 
   

“Gimana ya, sistem pendidikan di luar negeri? Beda jauh, nggak sih? 

Jangan-jangan kita harus ngulang belajar S1 lagi, sebelum lanjut ke S2?” 

Pertanyaan itu tetep berdasar dan layak untuk dilontarkan. Beberapa 

negara emang memiliki sistem pendidikan yang sedikit berbeda dengan Indonesia. 

Negara-negara Eropa, seperti Belanda, umumnya memiliki standard pendidikan 

dasar dan menengah 14-15 tahun. Belanda memiliki kurikulum pendidikan dasar 

8 tahun, yang dilanjutkan dengan pendidikan menengah sekitar 5-6 tahun. 

Sedangkan Indonesia memiliki kurikulum pendidikan dasar TK 1-2 tahun 

ditambah SD 6 tahun. Setelah itu, dilanjutkan dengan SMP dan SMA, masing-

masing selama 3 tahun. Total waktu akademis yang ditempuh pelajar Indonesia 

13-14 tahun6. Pendidikan tinggi di Belanda juga dibagi menjadi dua, yakni 

university dan university of professional education. Apa bedanya? University 

umumnya melatih mahasiswa untuk menggunakan ilmunya secara mandiri, 

sedangkan university of professional education atau lebih dikenal dengan istilah 

Hogeschool lebih berorientasi pada praktik. Jika selepas SMA seorang pelajar 

Indonesia ingin melanjutkan ke sebuah universitas di Belanda, ia harus 

menempuh bridging (penyetaraan) selama 1 tahun sebelum diterima sebagai 

mahasiswa Bachelor Degree (S1) di universitas. Tapi hal ini tidak berlaku jika 

pelajar tersebut mendaftar ke Hogeschool. Ia bisa langsung nggunain ijazah SMA 

untuk mendaftar kuliah tanpa melalui proses bridging7. Beda Belanda, beda pula 

                                                 
6 Holland Education Fair 2007 booklet, (Jakarta: Netherland Education Support Office, 
2007), hlm. 3  
7 Kompas, 15 Februari 2008, “Kuliah Gratis di Negeri Kincir Angin, Yuk….” 
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Jepang. Jepang memiliki sistem pendidikan dasar dan menengah yang hampir 

sama dengan Indonesia. Jepang mengikuti pola 6-3-3-4 yaitu enam tahun 

pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, 3 tahun pendidikan 

menengah atas dan empat tahun untuk pendidikan tinggi, kecuali bidang 

kedokteran, kedokteran hewan dan kedokteran gigi8.  

 Untuk pendidikan pascasarjana, tiap-tiap negara juga memiliki peraturan 

yang berbeda. Istilah Diplome yang setara dengan Master Degree (S2), dikenal di 

negara Belanda, Perancis, Jerman dan beberapa negara lain. Seorang mahasiswa 

bachelor bisa aja melanjutkan pendidikan pascasarjana untuk meraih gelar 

Doktoral dengan terlebih dahulu mengambil gelar Diplome selama 1-2 tahun. 

Yang perlu kamu ketahui, sebagian besar negara-negara tujuan pendidikan tinggi 

di dunia umumnya menerapkan sistem pendidikan Bachelor-Master-Doctoral. 

Bachelor Degree umumnya ditempuh dalam waktu 4-6 tahun, Master Degree 

ditempuh dalam waktu 2-3 tahun dan Doctoral Degree minimal 4 tahun. 

 

Antara Coursework dan Research 

 

Buat kamu yang pernah berkutat dengan informasi pendidikan 

pascasarjana untuk ilmu pasti, pasti pernah denger istilah program Coursework 

dan program Research. Ya, istilah ini sangat lazim digunakan untuk menentukan 

tipikal proses pendidikan pascasarjana, umumnya Master Degree. Lalu, apa sih 

bedanya Coursework dan Research? Pak Eka Firmansyah, salah seorang dosen 

Teknik Elektro UGM yang pernah ngambil program master di Nanyang 

Technological Univesity (NTU), Singapura dan saat ini sedang mengambil 

program doktoral di Kyushu University, Jepang menceritakan pengalamannya, 

“Coursework itu buat Anda yang memang hobi kuliah. Dengan Coursework 

dijamin 1 tahun selesai dan dapet master. Tapi jangan pernah dibayangkan kayak 

kuliah di Indonesia. Di NTU satu semester cuma tiga mata kuliah. Tapi bebannya 

cukup berat. Di semester kedua, Anda harus membuat tesis dan penelitian. Kalau 

ambil Coursework, tidak perlu cari supervisor. Nanti dicarikan oleh universitas. 

                                                 
8 Panduan Pendidikan di Jepang, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Indonesia, 2005), hlm. 2 
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Kalau berhasil lulus, Anda pasti jadi orang hebat dan tekun serta pintar 

manajemen waktu. Lain lagi program Research. Ini sering dibecandain sebagai 

Doktoral gak jadi karena memang program Research ini hampir sama dengan 

program Doktoral. Waktunya minimal 2 tahun. Kita melakukan riset mandiri 

dibawah bimbingan Supervisor (pembimbing). Setelah selesai 2 tahun, kita 

menulis tesis. Nah untuk riset ini, karena riset mandiri, ya harus yang disukai 

temanya. Kalau nggak ya nggak selesai-selesai. Dengan riset mandiri 

kelebihannya adalah anda sudah terlatih untuk kuliah program Doktoral nantinya. 

Karena memang program Research itu yang membedakan dengan program 

Doktoral itu adalah ujiannya. Untuk program Doktoral, Anda harus lulus ujian 

tertutup dan ujian Defence (ujian terbuka di hadapan beberapa pakar dan 

profesor), sedangkan untuk ujian program Master by Research hanya perlu ujian 

tertutup saja”.   

Huff…..kebayang kan perbedaannya? Anyway, penjelasan tersebut 

bukanlah penjelasan yang mutlak sama di negara dan universitas lainnya. Masing-

masing universitas dan negara menerapkan standar dan sistem pendidikan yang 

berbeda-beda. Dari semua penjelasan di atas, hal terpenting yang harus kamu 

lakukan adalah: pahami secara benar sistem pendidikan yang berlaku di 

universitas dan negara yang akan kamu tuju! Gali informasi dan pendapat dari 

berbagai pihak, tak terkecuali dari seorang teman atau saudaramu yang pernah 

mengenyam pendidikan di sana. Dengan memahami sistem pendidikan yang ada, 

kamu akan lebih siap untuk melanjutkan studimu ke luar negeri. 

 

Tips ! 

Beberapa penyedia beasiswa tidak menerima ‘loncatan’ level pendidikan dari Bachelor 
Degree ke Doctoral Degree, meskipun beberapa universitas, seperti NTU, mengijinkan 
kamu untuk mengambil program Direct Doctoral Degree. Hati-hati dengan hal ini. 
Pahami benar aturan main universitas dan lembaga beasiswa kamu, kalau perlu tanyakan 
secara langsung kepada mereka apakah mereka mengijinkan kamu untuk mengikuti 
program Direct Doctoral Degree di universitas yang kamu inginkan. 
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Travelling 
 

Kata-kata yang satu ini adalah alasan yang nggak boleh ketinggalan saat 

kamu bertekad kuat untuk belajar ke luar negeri. Yap, travelling menjadi salah 

satu bagian yang bakalan menyenangkan selama kamu belajar di luar negeri. 

Kebayang ‘kan, gimana serunya ngeliat menara Eiffel, Golden Gate dan Liberty 

Statue, atau Tokyo Tower? So, nggak cuman bisa menimba ilmu dan pengetahuan 

aja di negara orang, travelling dan sedikit ‘bersenang-senang’ di berbagai objek 

wisata menarik akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan seumur hidupmu. 

Simak terus buku ini dan dapetin segudang tips dan trik keren buat kamu yang 

siap untuk menerima tantangan : Be A Scholarship Winner !   
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CHAPTER 2 

RENCANA PENELITIAN 
 

Kenali Minat dan Potensimu 

 

Seorang rekan kuliah yang sedang mencari beasiswa ke Thailand, 

mengaku bingung saat diminta untuk membuat rencana penelitian. Dengan serta 

merta ia bergumam, “Waduh, aku mau neliti apa ya? Bingung nih..”.  

Ya, masalah ini seringkali terjadi saat seorang mahasiswa dihadapkan pada 

persyaratan beasiswa berupa proposal penelitian atau sering disebut sebagai 

research proposal. Hampir sebagian besar universitas yang menyelenggarakan 

program Master by Research atau Doctoral Degree selalu mengajukan persyaratan 

ini. Lalu, apa yang harus kamu lakukan bila menghadapi permasalahan yang 

sama? 

 Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kenali potensi 

akademismu. Jika kamu adalah seorang pelajar SMA, maka kamu harus mengerti 

di mana potensi akademis kamu, apakah kamu menyukai ilmu-ilmu pasti atau 

lebih asyik dengan persoalan-persoalan kemanusiaan, kebudayaan, dan sosial? 

Dengan mengenali potensi diri, kamu nggak bakalan salah pilih jika nantinya 

kamu mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 

di luar negeri (hmm….nggak cuman di luar negeri aja sih, di dalam negeri pun 

seperti itu). Jika kamu adalah seorang mahasiswa S1 semester akhir atau seorang 

pemegang gelar sarjana, tentu kamu memiliki bekal yang lebih untuk menentukan 

potensi yang ada di dalam dirimu. Untuk lebih ringkasnya, mulailah dengan 

berbagai pertanyaan berikut ini :  

1. Mata kuliah apakah yang paling kamu sukai saat kamu duduk di bangku 

kuliah? Silahkan buat daftar lima mata kuliah yang paling kamu sukai. 

2. Pilih satu topik dari 5 mata kuliah itu yang menurut kamu paling menarik 

dan sesuai dengan kemampuan kamu saat ini.  

3. Apakah kamu mampu menguasai topik itu dengan baik?  
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4. Sanggupkah kamu untuk mempelajari hal-hal baru terkait dengan topik 

yang kamu pilih? 

5.  Adakah teman atau dosen atau siapapun yang kamu kenal, yang bisa 

memberikan masukan sesuai dengan topik yang kamu pilih? 

6. Bagaimana prospek topik yang Anda pilih itu? Apakah terus berkembang, 

mengalami penambahan, kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih 

positif? Topik dan minat riset yang ideal salah satunya adalah masih 

memungkinkan untuk dikembangkan atau bahkan kalau memungkinkan 

melahirkan topik baru yang sama sekali belum ada di dunia.  

Enam pertanyaan mendasar tersebut adalah landasan yang cukup untuk 

menentukan minat dan rencana penelitian kamu. Satu hal yang perlu kamu ingat, 

sekali lagi, sesuaikan dengan potensi diri dan kapasitas keilmuan yang kamu 

miliki. Semakin sesuai topik tersebut, semakin nyaman kita mendalaminya.  

 

Membuat Rencana Penelitian 

 

 Ada yang menarik saat saya iseng browsing dan mengunjungi situs pribadi 

milik Bapak Romi Satria Wahono, pendiri situs komputer yang cukup dikenal di 

Indonesia dan mendapatkan penghargaan dari Depdiknas dan PBB sebagai situs 

e-learning terbaik, ilmukomputer.com9. Ya, bapak yang satu ini memberikan 

guidance yang cukup lengkap dan dengan bahasa yang lumayan terkait dengan 

menentukan rencana penelitian. Di dalam artikel seri pertama dengan judul Tugas 

Akhir itu Mudah10, Pak Romi menyebutkan, “Hakekat penelitian bagaimanapun 

juga adalah untuk ‘memecahkan masalah yang dihadapi’. Penelitian adalah 

terjemahan dari bahasa Inggris research yang secara bahasa mengandung makna: 

re (kembali) dan to search (mencari). T. Hillway merangkumkan definisi 

penelitian adalah ‘studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-

hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang 

tepat terhadap masalah tersebut’ ”. 

                                                 
9 Lihat http://romisatriawahono.net/2007/10/29/ilmukomputercom-sebagai-blog-
teknologi-terbaik-di-pesta-blogger-2007/ 
10 Lihat http://romisatriawahono.net/2007/12/16/penelitian-tugas-akhir-itu-mudah-1/ 
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 Guys, untuk kalian yang emang mendalami ilmu eksak, tentu paham benar 

dengan apa yang ditulis Pak Romi. Ya, penelitian yang kita lakukan hendaknya 

problem based, berbasis pada problematika-problematika yang muncul, sesuai 

dengan bidang keilmuan kita. Research bisa berarti ‘menemukan kembali’. 

Sebelum kamu menemukan kembali, kamu harus paham betul dengan apa yang 

akan kamu temukan atau dengan kata lain, kamu ‘wajib’ mengikuti 

perkembangan terbaru dari topik penelitian kamu. Tyas Ikhsan Hikmawan, 

seorang rekan di Fakultas Biologi UGM, yang tiap harinya ngubek-ubek preparat 

dan membaca jurnal memberi saran yang cukup menarik saat saya bertanya 

tentang hakikat proposal penelitian, “Proposal penelitian adalah langkah awal dari 

pemecahan masalah dengan didukung oleh data-data ilmiah terbaru. Tanpa 

membaca data dan jurnal terbaru, penelitianmu bisa jadi akan mengulangi apa 

yang sudah dilakukan peneliti lain dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baru 

untuk dunia pendidikan kita”.  

Pak Romi kembali mengingatkan kita tentang pentingnya mengikuti 

perkembangan terbaru dari topik penelitian kita, “Reviewer jurnal internasional 

menjadikan ‘masalah penelitian’ sebagai parameter utama proses review. 

Usahakan memilih ‘masalah penelitian’ yang orisinil kita temukan. Meneliti 

masalah yang sudah diteliti orang lain membuat kita harus melakukan komparasi 

dengan approach orang lain tersebut.” 

 So? Let’s start to decide what are you goin’ to do with your research …. 

    

Menulis Proposal Penelitian 

 

 Oke, kamu udah nentuin dong tema penelitian yang akan kamu ambil 

untuk studi lanjutmu. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang paling penting 

dari bab ini, menulis sebuah proposal penelitian yang menarik. Pembuatan 

proposal penelitian dalam konteks pengajuan beasiswa dimaksudkan agar para 

juri atau pengambil keputusan pada yayasan beasiswa tersebut yakin dan percaya 

bahwa kamu memiliki rencana riset yang baik dan cukup menarik, serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh tentang komptensi yang saat ini kamu 
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miliki. Apapun bidang studi yang kamu tekuni saat ini, setidaknya proposal 

penelitian memenuhi tiga pertanyaan di bawah ini :  

1. Apa rencana penelitian kamu. 

2. Alasan kamu memilih topik penelitian tersebut. Alasan-alasan ini harus 

dilengkapi dengan studi ilmiah dari berbagai jurnal dan penelitian yang 

sudah pernah dilakukan sebelumnya. 

3. Bagaimana kamu menyelesaikan penelitianmu, termasuk langkah-langkah 

penelitian dan kemungkinan besarnya dana yang kamu perlukan untuk 

penelitianmu. 

Ada beberapa komponen penting dalam menyusun proposal penelitian. 

Komponen-komponen tersebut, antara lain sebagai berikut : 

1. Judul Proposal (Title) 

Judul proposal adalah salah satu penentu baik dan tidaknya sebuah proposal 

penelitian. Judul yang baik adalah judul yang informatif dan merangsang 

pembaca untuk membaca proposal penelitian sampai selesai.  

 

2. Abstraksi (Abstract) 

Abstraksi adalah ringkasan dari keseluruhan isi proposal penelitian kamu. 

Sebelum membuat abstraksi, kamu harus menentukan beberapa keyword yang 

kamu anggap mewakili seluruh proposal penelitian kamu. Setelah kamu 

menentukan keyword tersebut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Paragraf 

itulah yang akan menjadi abstraksi untuk proposal kamu. Abstraksi nggak 

kalah pentingnya sama judul proposal kamu. Sebelum seorang reviewer 

beasiswa membaca keseluruhan isi proposal, biasanya ia akan membaca 

abstraksi proposal terlebih dahulu. Buat abstraksi semenarik mungkin. Simpel 

tapi informatif dan mewakili seluruh isi proposal penelitian yang kamu buat. 

Panjang abstraksi kurang lebih 300 kata, mencakup pertanyaan yang 

mendasari penelitian, alasan dilakukannya penelitian, metode penelitian secara 

garis besar dan hasil akhir yang diharapkan dari penelitian itu. 

3. Pendahuluan (Introduction) 

Tujuan dari bagian Introduction adalah memberikan gambaran yang jelas 

tentang latar belakang dari penelitian yang akan kamu lakukan. Bagian 



 15

Introduction seyogyanya sudah mulai spesifik dan menjurus ke bidang 

penelitian yang akan kamu tekuni. Mulailah dengan pertanyaan yang kamu 

anggap paling penting sebagai dasar penelitian yang akan kamu lakukan. 

Yakinkan reviewer beasiswa bahwa pertanyaan kamu adalah sebuah 

permasalahan yang sangat penting untuk dikaji. Langkah kedua, cantumkan 

sedikit latar belakang sejarah penelitian yang terkait dengan bidang penelitian 

kamu. Ambil saja dari beberapa jurnal ilmiah yang ada. Di bagian akhir dari 

bab ini akan dicantumkan beberapa referensi situs jurnal ilmiah yang bisa 

menjadi rujukan kamu. Langkah ketiga, beberkan beberapa fakta dan bukti 

ilmiah yang memperkuat topik penelitian kamu. Jangan lupa pula 

mencantumkan beberapa nama peneliti dan jurnal yang mereka hasilkan untuk 

memperkuat ide penelitian kamu. Beberapa hal yang sebaiknya tercantum 

dalam bagian Introduction sebagai berikut : 

- Masalah atau pertanyaan yang menjadi dasar penelitian 

- Cantumkan konteks penelitian yang spesifik, sesuai dengan bidang yang 

saat ini kamu geluti. Semakin spesifik semakin baik. Buat semenarik 

mungkin, sehingga terkesan bahwa topik tersebut adalah topik yang cukup 

signifikan di bidang yang kamu geluti atau bahkan belum pernah ada yang 

meneliti topik tersebut sebelumnya. 

- Bukti dan fakta ilmiah yang sudah ada, terkait dengan topik tersebut. 

Cantumkan beberapa referensi ilmiah dari jurnal dan buku yang kamu 

pelajari. Bukti dan fakta ilmiah ini memperkuat alasan pentingnya 

penelitian yang akan kamu lakukan. Selain itu, bukti dan fakta ilmiah bisa 

menjadi komparasi atas hasil penelitian kamu nantinya. 

- Batasan penelitian secara umum. Batasi masalah yang akan kamu teliti. 

Jangan sampai terlalu general yang justru akan mempersulit diri kamu 

sendiri. 

- Hipotesis yang kamu ajukan. Hipotesis diuji dengan penelitian, oleh 

karena itu jika kamu memiliki sebuah hipotesis yang mendasari penelitian 

kamu, cantumkan di bagian ini. Beberapa penelitian yang bersifat 

exploratory atau berbasis pada sebuah fenomena tertentu tidak 

memerlukan hipotesis.  
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4. Dasar Teori (Literature Review) 

Biasanya Dasar Teori atau Literature Review dimasukkan dalam bagian 

Introduction, yakni pada saat penulisan bukti dan fakta ilmiah yang 

mendukung topik penelitian. Namun beberapa lembaga beasiswa dan profesor 

di sejumlah universitas memilih untuk memisahkan Introduction dan 

Literature Review. Beberapa manfaat dari Literature Review antara lain :  

- Memastikan kita tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain. Membaca beberapa jurnal mencegah kita 

mencantumkan topik atau bahkan judul yang sama dengan peneliti lain. 

Bila kamu ingin meneliti topik yang sama, kamu harus membuat 

perbandingan dengan hasil yang sudah dicapai oleh peneliti lainnya, 

dengan metode atau variabel penelitian yang berbeda. 

- Menunjukkan kemampuan kamu untuk memahami masalah yang akan 

kamu teliti. Dengan membaca banyak referensi, wawasan kamu akan 

semakin terbuka dan sudut pandang yang kamu gunakan untuk melihat 

masalah yang mendasari penelitian kamu juga akan semakin beragam. 

- Meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang kamu lakukan akan 

memberikan kontribusi yang berarti untuk penelitian yang pernah 

dilakukan. Jika kamu menemukan sebuah gap dan perbedaan antara dua 

buah jurnal dengan topik yang hampir sama, penelitian kamu bisa menjadi 

bahan penguji untuk menjembatanni gap tersebut dan menyediakan fakta 

ilmiah yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 

- Memberikan credit (nilai tambah) untuk peneliti-peneliti sebelumnya. Jika 

kamu mengacu pada seorang peneliti, secara tidak langsung kamu 

memberikan credit untuknya karena hasil penelitiannya bermanfaat, 

setidaknya menjadi referensi untuk penelitian kamu! 

  

5. Metode (Methods) 

Methods akan memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan cara dan 

langkah yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan penelitian kamu. 
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Beberapa poin di bawah ini bisa menjadi landasan untuk menyusun bagian 

Methods secara proporsional :  

- Metode pengumpulan data. Bagaimanakah kamu mengumpulkan data 

untuk mendukung penelitian kamu? Apakah melalui uji laboratorium, 

kuisioner, atau metode lainnya? 

- Subjek penelitian. Siapa sajakah yang akan berperan dalam penelitian 

kamu nantinya? 

- Objek penelitian. Siapa atau apa sajakah yang akan menjadi objek 

penelitian kamu? 

- Tahapan penelitian kamu secara garis besar dan waktu yang diperlukan 

untuk masing-masing tahapan tersebut. 

- Hasil yang diharapkan dari penelitian dengan metode yang kamu pilih. 

 

6. Jadwal Kerja (Work Schedule) 

Jadwal Kerja ini tidak selalu dicantumkan dalam proposal penelitian. Namun 

alangkah baiknya jika kamu memberikan informasi kepada pembaca tentang 

langkah-langkah detail dari tiap tahapan penelitian yang akan kamu lakukan. 

Bentuk dari bagian ini bisa berupa time table atau schedule sederhana yang 

menggambarkan langkah-langkah penelitian kamu. 

 

7. Peralatan dan Fasilitas (Equiment Required) 

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian menjadi penentu besaran 

anggaran yang diperlukan untuk penelitian kamu. Tidak semua lembaga 

beasiswa dan universitas mewajibkan kamu untuk merinci peralatan yang 

akan kamu gunakan. Biasanya, proposal penelitian akan diperbaiki dan dibuat 

lebih rinci apabila kamu benar-benar menjadi penerima beasiswa dan diterima 

di universitas tersebut.  

 

8. Anggaran Dana (Research Cost) 

Ini juga tidak wajib dicantumkan, dalam konteks seleksi beasiswa. Namun 

mencantumkannya pada proposal penelitian kamu akan memberikan kesan 

kamu siap dan bersungguh-sungguh dengan rencana penelitian kamu. 
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Sebelum mencantumkan anggaran dana, ada baiknya kamu melakukan survey 

terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten di 

bidangnya. 

 

9. Daftar Pustaka (Bibliography)  

Nah, yang satu ini wajib ada. Daftar pustaka memuat daftar bacaan ilmiah 

yang menjadi referensi kamu saat menyusun proposal penelitian. Pastikan 

kamu mengikuti aturan penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan standar 

internasional.  

 

Tips ! 

Tidak ada aturan baku yang menjadi tolok ukur baik dan buruknya sebuah proposal 
penelitian. Proposal penelitian dibuat maksimal 6 atau 7 halaman A4. Namun ada 
beberapa profesor yang meminta tidak lebih dari 5 halaman A4. Hal terpenting yang 
musti kamu lakukan pada saat akan menyusun proposal penelitian adalah membaca 
banyak referensi ilmiah dan contoh-contoh proposal penelitian yang sesuai dengan 
bidang kamu. Ada banyak contoh proposal penelitian di internet yang bisa kamu 
download. Pelajari strukturnya dan kata-kata yang mereka gunakan. Pastikan kamu 
mendapatkan soul-nya dan terapkan di proposal penelitian kamu.  

 

Berburu Literatur di Internet 
 

Jangan keburu keder denger kata ‘jurnal’ dan ‘paper’. Santai aja, guys. 

Selama kamu terkoneksi dengan jaringan internet, jutaan jurnal ilmiah menanti 

kamu. However it doesn’t seem as easy as we think, kamu harus tahu caranya 

nyari jurnal-jurnal itu. Berikut ini beberapa referensi online yang bisa kamu akses 

di internet :  

• http://scholar.google.com/: Stand on The Shoulders of Giants. Inilah 

kata-kata yang 'dijanjikan' Google Scholar, sebuah sub direktori dan 

aplikasi dari Google Inc. yang menyediakan ratusan ribu informasi tentang 

literatur pendidikan. Kamu bisa mencari berbagai macam electronic books 

(ebook), paper, tesis, jurnal, artikel dan literatur ilmiah hanya dengan 

memasukkan kata kunci yang tepat di Google Scholar. Bagaikan berdiri di 

pundak raksasa, kamu bisa melihat pemandangan seluruh kota di 
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bawahmu, alias semua jurnal ilmiah yang bisa diakses di jagad dunia 

maya. 

• http://search2.computer.org/advanced/simplesearch.jsp: Bagian dari 

IEEE Computer Society Digital Library. Cari jurnal komputer di sini, baik 

yang berbayar maupun yang gratis. Untuk yang gratis, Anda bisa men-

download file-file PDF-nya. Untuk yang berbayar, Anda hanya bisa 

membaca abstraknya. 

• http://highwire.stanford.edu/: Sebuah divisi dari Perpustakaan 

Universitas Stanford. Highwire memiliki jutaan koleksi literatur ilmiah 

dari berbagai macam bidang studi. Saat tulisan ini dibuat (awal April 

2008), Highwire memiliki 1128 jurnal dan 4.726.272 artikel yang 

diterbitkan oleh lebih dari 140 penerbit. Sangat membantu kamu yang 

ingin mendapatkan referensi ilmiah gratis dan berbayar yang cukup 

komprehensif. Oya, jangan lupa daftar dulu untuk mendapatkan full 

access. 

• http://sciencedirect.com/: sebuah situs ilmiah yang cukup populer di 

kalangan peneliti. Untuk men-download jurnal yang ada di sini, Anda 

harus berlangganan. Namun, beberapa universitas di Indonesia sudah 

memiliki akses institusional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas 

akademika universitas tersebut. Silahkan konfirmasikan ke universitas 

Anda.  

• http://www.byte.com: Free online computer articles. Memuat berbagai 

macam artikel komputer dari pakar-pakar komputer di seluruh dunia. 

• http://www.scholarlyexchange.org/hosted.html: Situs tentang jurnal-

jurnal ilmu sosial, yang dihosting secara free. Kamu bisa juga 

memasukkan jurnal-jurnal kamu di sini untuk dipublikasikan di internet, 

tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengelola 

ScholarlyExchange.  

• http://www.doaj.org/: Directory of Open Access Journals. Sebuah situs 

yang menyediakan jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan bisa diakses 

secara gratis. Pada saat tulisan ini dibuat (awal April 2008), DOAJ 

mengklaim mereka memiliki 3310 jurnal dan 1096 diantaranya bisa 
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diakses melalui mesin pencari yang mereka sediakan. Mereka juga 

menyediakan 177.199 artikel ilmiah dalam situs mereka. 

• http://www.freebooks4doctors.com/: Situs ini memuat informasi tentang 

buku dan jurnal kedokteran. Beberapa diantaranya juga bisa didownload 

secara gratis. Jika Anda adalah mahasiswa fakultas kedokteran atau 

biologi, bisa mencoba situs ini. 

• http://www.bioline.org.br/journals: Kumpulan jurnal-jurnal gratis 

tentang kedokteran, farmasi, ilmu kesehatan, ilmu lingkungan, virologi 

dan zoologi. Artikel dan jurnal ilmiah disediakan dalam bentuk HTML. 

Pada beberapa artikel disediakan pula bentuk PDF-nya. 

• http://www.arsip.lipi.go.id/: Mirror Server for Scientific Data. Sebuah 

list direktori mirror yang dibuat LIPI untuk berbagai macam referensi 

online data sains dan teknologi. Mencakup berbagai macam bidang studi 

keteknikan dan ilmu alam.  

• http://www.lib.upm.edu.my/onlinejour.html : kumpulan link-link jurnal 

online dari Universiti Putra Malaysia. Memuat banyak referensi situs 

ilmiah untuk berbagai macam bidang studi. 

• http://ocw.mit.edu/ : Open Course Ware, sebuah situs free e-learning 

yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mencakup 

beberapa ilmu keteknikan, ilmu alam, dan beberapa ilmu sosial. 

• http://jcmc.indiana.edu: sebuah web milik Indiana University yang berisi 

jurnal berbasis web tentang riset di bidang ilmu sosial yang menggunakan 

komputer sebagai salah satu media risetnya. 

• http://www.library.ucsf.edu/collres/journals/: sebuah web milik 

University of California, San Francisco yang berisi katalog jurnal-jurnal 

online. 

• http://lib.ugm.ac.id/exec.php?app=site&act=jurnal: katalog link 

direktori jurnal ilmiah milik Universitas Gadjah Mada. 

• http://www.pubmedcentral.nih.gov/: sebuah situs yang memuat arsip 

jurnal gratis di bidang ilmu alam dan biomedis. 

• http://libra.msra.cn/: situs yang memuat daftar jurnal ilmiah tentang 

komputer. Dibuat oleh Microsoft Corporation. 
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• http://portal.acm.org/portal.cfm: portal jurnal komputer berbayar. 

Untuk bisa menjadi member, kamu bisa mendaftar sebagai student 

member dengan biaya $42 per tahun. 

 

Selain yang sudah disebutkan, terkadang jurnal-jurnal ilmiah bisa 

didapatkan di homepage pribadi seorang profesor. Jika kamu senang berselancar 

menjelajahi situs-situs universitas tingkat dunia, kamu akan menjumpai web 

pribadi masing-masing profesor dan tidak sedikit profesor yang berbaik hati 

berbagi hasil karyanya yang berupa jurnal dan artikel yang nggak kalah keren 

dengan jurnal berbayar. Intinya, jangan kehabisan akal untuk berburu jurnal 

ilmiah. Kalau kampus kamu cukup berbaik hati, kamu bisa juga meminjam jurnal-

jurnal yang diakses oleh kampus, biasanya dalam bentuk hardcopy yang 

dikirimkan sebulan sekali.  
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CHAPTER 3 

NEGARA DAN UNIVERSITAS 
 

Memilih Universitas 
 

Memilih universitas yang bakal jadi ‘calon’ tempat menimba ilmu dan 

‘pertapaan’ kamu selama di luar negeri bukan perkara mudah. Ada begitu banyak 

perguruan tinggi di luar negeri. Namun yang perlu kamu ketahui, nggak semua 

perguruan tinggi di luar negeri memiliki kualitas yang bagus. Nggak sedikit pula 

perguruan tinggi di luar negeri yang berkualitas buruk dan hanya menjual ijazah 

saja. Perguruan tinggi seperti ini dianggap tidak memenuhi standar akreditasi 

internasional. Walhasil, ijazah yang dihasilkan pun nggak bakalan bisa dipake’ di 

Indonesia. Selain itu, memilih perguruan tinggi juga harus disesuaikan dengan 

kemampuan kita, baik dari segi keilmuan, maupun biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan.  

Ada beberapa institusi di luar negeri yang melakukan evaluasi dan 

penilaian terhadap perguruan tinggi di seluruh dunia, kemudian mereka membuat 

rangking berdasarkan beberapa kriteria yang menjadi tolok ukur mereka. Times 

Higher Education misalnya, menerbitkan suplemen yang berisi rangkuman 200 

universitas terbaik di seluruh dunia. Tentu, kriteria yang digunakan sebagai 

penilaian amatlah relatif. Namun setidaknya, kita memiliki gambaran universitas-

universitas di dunia yang diakui memiliki kapabilitas dan track record positif 

dalam dunia pendidikan. Sebagai gambaran, inilah 50 teratas universitas terbaik 

yang masuk dalam rangking Times Higher Education untuk tahun 2007. Beberapa 

universitas menempati rangking yang sama pada tahun 2007 dan 2006 alias tidak 

bergeser sama sekali. 
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Rang- 
king 
2007 

Rang-
king 
2006 

Nama Universitas Asal Negara 

1 1 Harvard US 
2= 2 University of Cambridge UK 
2= 3 University of Oxford UK 
2= 4= Yale University US 
5 9 Imperial College London UK 
6 10 Princeton University US 
7= 7 California Institute of Technology US 
7= 11 University of Chicago US 
9 25 University College London UK 
10 4= Massachusetts Institute of Technology US 
11 12 Columbia University US 
12 21 McGill University Canada 
13 13 Duke University US 
14 26 University of Pennsylvania US 
15 23 Johns Hopkins University US 
16 16 Australian National University Australia 
17 19= University of Tokyo Japan 
18 33= University of Hong Kong Hong Kong 
19 6 Stanford University US 
20= 35= Carnegie Mellon University US 
20= 15 Cornell University US 
22 8 University of California, Berkeley US 
23 33= University of Edinburgh UK 
24 46= King’s College London UK 
25 29= Kyoto University Japan 
26 18 Ecole Normale Supérieure, Paris France 
27 22 University of Melbourne Australia 
28 37 Ecole Polytechnique France 
29 42 Northwestern University US 
30 40 University of Manchester UK 
31 35= University of Sydney Austraila 
32 54= Brown University US 
33= 50= University of British Columbia Canada 
33= 45 University of Queensland Austraila 
33= 19= National University of Singapore Singapore 
36 14 Peking University China 
37 64= University of Bristol UK 
38= 50= Chinese University of Hong Kong Hong Kong 
38= 29= University of Michigan US 
40 28 Tsinghua University China 
41 31 University of California, Los Angeles US 
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42 24 ETH Zurich Switzerland 
43 38 Monash University Australia 
44 41 University of New South Wales Australia 
45 27 University of Toronto Canada 
46 =70 Osaka University Japan 
47 66 Boston University US 
48 69 University of Amsterdam Netherlands 
49 43 New York University US 
50 46= University of Auckland New Zealand 
 

       

Jalur Pemilihan Universitas 
 

Ada banyak cara untuk memilih universitas yang baik dan berkualitas. 

Salah satu cara yang paling mudah tentu melalui internet. Kamu bisa 

mendapatkan informasi yang cukup lengkap tentang profil universitas, 

persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa internasional (seperti 

TOEFL atau IELTS), lokasi universitas dan fasilitas yang disediakan, biaya kuliah 

(tuition fee), sampai profil staf pengajar yang mengajar di universitas tersebut. 

Saat ini, hampir semua universitas sudah memiliki situs web khusus yang 

memberikan informasi yang relatif memadai. Selain cara itu, kamu juga bisa 

mendapatkan informasi dengan cara membaca brosur-brosur yang mereka 

sediakan. Biasanya brosur ini akan dikirimkan oleh international office mereka ke 

kampus kamu melalui pos, berikut poster universitas tersebut. Jika kantor urusan 

internasional di kampus kamu berbaik hati, poster tersebut akan dipasang di 

papan-papan pengumuman di fakultas atau di gedung pusat universitas kamu. 

Dengan melihat langsung brosur yang ada, kamu bisa membayangkan proses 

belajar mengajar dan situasi di kampus kamu kelak. Kalau kamu memiliki banyak 

waktu luang, kamu juga bisa menghadiri pameran pendidikan atau presentasi yang 

diadakan kampus tersebut. Pameran pendidikan ini biasanya diselenggarakan 2-3 

bulan sebelum tahun ajaran baru di universitas tersebut. Universitas di Belanda 

misalnya, mereka setiap tahunnya menyelenggarakan pameran pendidikan di 

bulan Agustus atau September. Universitas di Australia biasanya 

menyelenggarakan pameran pendidikan di bulan Februari atau Maret.   
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Kedutaan besar negara yang bersangkutan juga bisa menjadi tempat yang 

representatif untuk mencari informasi pendidikan di negara tersebut. Biasanya 

mereka akan memberikan “university calendar” atau brosur yang memuat 

pelaksanaan pendidikan tinggi di negara tersebut. Cara yang juga bisa ditempuh, 

namun tidak terlalu lazim untuk dilakukan adalah dengan menghubungi langsung 

seorang Professor di sebuah universitas. Cara ini akan kita bahas lebih lanjut pada 

bagian lain di buku ini. Pastikan kamu selalu aktif mencari informasi tentang 

pameran pendidikan internasional atau informasi kampus-kampus yang 

menawarkan kelas untuk international student. Dengan begitu, kamu bisa lebih 

leluasa memilih universitas yang cocok dan sesuai dengan kemampuan dan 

bidang yang akan kamu tekuni. 

 

Biaya Hidup di Negara Asing 
 

Biaya hidup dan kuliah di negara asing juga harus masuk dalam 

pertimbangan kamu. Akan sangat membantu jika kamu rajin mengumpulkan data 

melalui internet dan brosur-brosur pendidikan yang memberikan keterangan 

tentang gambaran biaya kuliah dan biaya hidup di negara yang menjadi tujuan 

belajar kamu. Namun yang terpenting dari itu semua, cobalah untuk melakukan 

komparasi dengan dana dari beasiswa yang kamu dapatkan. Buat tabel 

perbandingan biaya hidup tiap bulannya. Awas, jangan sampai kelewatan juga 

biaya untuk asuransi kesehatan, hiburan (nonton bioskop, museum) dan  

travelling alias darmawisata. Beberapa negara tujuan belajar memberikan 

informasi yang cukup lengkap, terkait dengan biaya hidup dan biaya kuliah di 

negara itu. 

 

10 Kota Besar Dunia dengan Biaya Hidup Tertinggi11  

Rangking 
2006 

Kota dan Negara 

1 Moscow, Russia 
2 Seoul, Korea Selatan 
3 Tokyo, Jepang 

                                                 
11 http://livingin-canada.com 
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4 Hong Kong 
5 London, Inggris 
6 Osaka, Jepang 
7 Jenewa, Swiss 
8 Kopenhagen, Denmark 
9 Zurich, Swiss 
10 Oslo, Norwegia 
  

 
* Amerika  

Informasi tentang biaya hidup di United States of America (USA) atau 

Amerika bisa didapatkan di berbagai situs di internet. Salah satu situs panduan 

studi luar negeri12 menyebutkan biaya kuliah untuk internation student bervariasi, 

sekitar 5000 sampai dengan 30.000 USD tiap tahunnya. Biaya hidup di Amerika 

tergantung dari lokasi tempat tinggal kamu. Jika kamu bermukim di kota besar 

seperti Washington DC, California atau di sekitar New York, maka biaya hidup 

yang harus kamu keluarkan lumayan banyak. Secara umum, beberapa mahasiswa 

asing yang berasal dari India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, China, Vietnam, dan 

Taiwan menghabiskan biaya hidup sekitar 4.000 sampai dengan 9000 USD tiap 

tahunnya. 

Biaya tersebut dihitung berdasarkan asumsi mahasiswa hidup dalam 

apartemen yang digunakan bersama-sama (general apartment), biaya hidup di 

luar kampus dihitung, dan tagihan telepon yang tidak terlalu mahal. Mahasiswa 

asing diperbolehkan untuk bekerja sambilan di dalam kampus (campus part time 

job) 20 sampai 40 jam per minggu, hanya selama musim panas. Mahasiswa juga 

diperkenankan untuk kerja magang di luar kampus (internship work) setelah 9 

bulan kedatangannya di universitas tempat ia belajar. 

Mahasiswa yang tidak menerima beasiswa apapun, haris mempersiapkan 

biaya kuliah dan biaya hidup setidaknya untuk 2 sampai 3 bulan di awal 

kedatangannya. Kamu juga harus mencari tahu, apakah universitas tempat kamu 

belajar memperbolehkan kamu untuk bekerja sambilan di awal masa kuliah kamu. 

Beberapa universitas di negara bagian seperti Alabama, Texas, Florida, dan 

                                                 
12  http://www.abroadeducation.com.np/study-in/united-states/living-cost.html 
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beberapa negara bagian lainnya melarang mahasiswa asing untuk bekerja 

sambilan. Alangkah sangat baiknya, sebelum kamu meyakinkan diri untuk pergi 

belajar ke Amerika, kamu mengontak rekan atau siapapun yang kamu kenal di 

sana, dengan harapan kamu bisa memperoleh info-info terbaru seputar regulasi 

kampus yang harus dipatuhi oleh mahasiswa asing dengan visa ijin belajar. 

Biaya hidup di kota-kota kecil jauh di bawah kota-kota besar, sekitar 50% 

lebih rendah bila dibandingkan dengan kota-kota besar. Kamu harus menyediakan 

uang 2000 sampai dengan 4000 USD tiap tahunnya untuk biaya hidup di kota-

kota kecil di Amerika. Biaya hidup di bagian timur dan barat Amerika, seperti 

New York, Boston, San Fransisco, dan Los Angeles relatif lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kota di bagian selatan Amerika. Biaya hidup sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti sewa tempat tinggal, asuransi 

kesehatan, pajak, makan, perlengkapan hidup, dan masih banyak lagi. 

 

Tips ! 

Sebelum menentukan apartemen yang akan kamu sewa, cobalah untuk membandingkan 
harga antar apartemen dan fasilitas yang mereka tawarkan. Lihat di website mereka, 
banner, surat kabar, iklan dan sebagainya. Semakin lama waktu sewa kamu, semakin 
murah harga sewa yang mereka tawarkan. Bandingkan juga kualitas asuransi kesehatan, 
layanan telepon, layanan kebersihan yang ditawarkan. Kamu bisa mencari tahu dengan 
melihat testimonial klien-klien mereka. Pilih layanan dengan biaya murah, tapi dengan 
kualitas yang cukup memadai. 

 

Contoh daftar biaya hidup di Amerika :  

1. Pengeluaran bulanan 

Deskripsi Biaya  (USD) 
Sewa apartemen (satu tempat tidur) 500-800 
Biaya listrik   ± 100 
Biaya telepon rumah ± 40 
Telepon seluler ± 40 
TV kabel ± 50 
Internet kecepatan tinggi  ± 50 
Makanan dan sayuran ± 300 
Mobil baru, cicilan selama 5 tahun*  ± 350 
Asuransi mobil*    ±100 
Bahan bakar untuk mobil*   ±100 
Binatu (laundry)* ± 50 
Asuransi penyewaan apartemen* ± 10 
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*) Optional, bukan merupakan kebutuhan pokok 

 

2. Pengeluaran tahunan 

Deskripsi Biaya  (USD) 
Registrasi Lisensi Mobil (Pajak Mobil) ± 100 
Tes Emisi Gas Buang Mobil   ± 40 
 

 

*Kanada 

Biaya hidup di Kanada jauh lebih murah dari biaya hidup di Inggris dan 

negara-negara Eropa lainnya. Sewa apartemen di Kanada juga jauh lebih murah 

apabila dibandingkan dengan sewa apartemen di negara-negara Eropa. Beberapa 

kota di Kanada, seperti Toronto, Calgary, dan Vancouver membutuhkan biaya 

hidup yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Dari 

survey yang dilakukan oleh sebuah institusi konsultan pendidikan, biaya hidup di 

Kanada paling tinggi di kota Toronto, diikuti Vancouver, Calgary, Montreal dan 

Ottawa13. 

Biaya kuliah untuk Bachelor Degree (S1) rata-rata CAD$ 10.000-20.000 

tiap tahunnya. Biaya untuk pascasarjana kurang lebih sama. Untuk akomodasi, 

Kanada mengenal istilah Dormitory (asrama mahasiswa) yang ditujukan untuk 

mahasiswa internasional. Dormitory memiliki tipe kamar dan layanan yang 

bervariasi. Biasanya, seorang mahasiswa asing yang tinggal di dormitory harus 

berbagi fasilitas pencucian, mandi, dapur dan kamar mandi dengan penghuni 

lainnya. Meskipun demikian, sewa dormitory jauh lebih murah apabila 

dibandingkan dengan apartemen privat. Biaya yang diperlukan untuk sewa 

dormitory sekitar CAD$ 3.000-7.500 tiap tahun ajaran baru. Masing-masing 

universitas mematok harga yang berbeda-beda.  

 Selain dormitory, mahasiswa asing juga diperkenankan untuk tinggal 

bersama keluarga asli Kanada. Sistem ini dikenal dengan nama Home Stay. Salah 

satu keuntungan sistem ini adalah adaptasi mahasiswa asing yang relatif cepat 

                                                 
13 http://www.livingin-canada.com/cost-of-living-in-canada.html 
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dengan lingkungan dan kebudayaan lokal di Kanada. Rata-rata biaya home stay di 

Kanada sekitar CAD$ 400-800 tiap bulannya. Rincian biaya hidup di Kanada 

sebagai berikut14 : 

Deskripsi Biaya  (CAD$) 
Sewa apartemen (satu ruangan, tiap bulan, di kota 
besar) 

700-1.100 
 

Sewa apartemen (satu ruangan, tiap bulan, di kota 
kecil)   

500-700 

Alat rumah tangga (tiap bulan) 20-30 
Biaya telepon rumah (tanpa interlokal, tiap bulan) 20-40 
Biaya telepon seluler (tiap bulan) 40 
TV kabel (tiap bulan) 25-50 
Internet kecepatan tinggi (tiap bulan)  40 
Sayuran untuk satu orang (tiap bulan) 200-300 
Telur satu dozen 2-3 
Beras (2kg) 2-6 
Tiket bus sekali jalan 2,25 
Fast Food (Burger, Kentang Goreng), untuk satu 
orang 

4-6 

Bensin per liter  0,75-0,9 
Biaya kirim surat untuk lokal kanada 0,5 
Biaya kirim surat luar negeri  1,45 
 

*Belanda 

Informasi biaya pendidikan dan biaya hidup bisa kamu dapatkan di brosur-

brosur pendidikan Belanda pada saat pameran pendidikan Belanda, atau bisa juga 

melalui situs resmi Netherlands Education Support Online (NESO)15. Dalam 

brosur resmi NESO16 dijelaskan, biaya pendidikan untuk program Bachelor 

Degree berkisar antara € 2.000-7.000 tiap tahunnya. Sedangkan biaya hidup 

mahasiswa asing di Belanda rata-rata sebesar € 700-1000 tiap bulannya, sudah 

termasuk akomodasi, asuransi, biaya hidup sehari-hari, makan dan transportasi. 

Oya, untuk kota Amsterdam, biaya hidup jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

kota lainnya, sekitar € 850-1.500 tiap bulannya. Jika kamu mendapatkan 

beasiswa, niscaya kamu akan menemukan pola yang hampir serupa untuk 

                                                 
14 http://www.studyincanada.com/English/canada/cost.asp?Preference=canada 
15 http://nesoindonesia.or.id 
16 Brousur NESO, Holland Education Fair 2007, Yogyakarta 
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berbagai jenis beasiswa yakni sepertiga dari jumlah beasiswa kamu digunakan 

untuk sewa apartemen atau dormitory dan sepertiga lainnya untuk biaya hidup17. 

 Umumnya universitas di Belanda menyediakan makan siang dengan harga 

yang cukup terjangkau untuk mahasiswa asing. Banyak pub dan café 

menyediakan paket makanan dengan harga yang cukup murah. Namun demikian, 

kamu akan menghemat anggaran lebih banyak dengan memasak sendiri 

makananmu. Supermarket di Belanda menyediakan berbagai macam produk 

makanan dan sayuran dengan harga yang bervariasi dan relatif murah. Sepertiga 

terakhir dari beasiswa kamu bisa kamu manfaatkan untuk keperluan pembelian 

buku, transportasi, hiburan atau bahkan travelling ke negara Eropa yang lainnya!  

 Jika kamu adalah mahasiswa pertukaran pelajar (student exchange 

programme), biasanya kamu akan ditawari akomodasi yang cukup nyaman oleh 

lembaga yang menaungimu. Terima segera atau kamu bakalan nyesel di kemudian 

hari! Yap, cari tempat tinggal di sebuah negara seramai Belanda bukan perkara 

mudah, lho. Bahkan untuk mahasiswa Belanda sendiri. Mereka terbiasa mencari 

apartemen dan kos yang bisa disewa dengan harga murah, meskipun harus 

berbagi kamar mandi dan dapur. 

 Pemerintah Belanda mewajibkan semua penduduknya untuk memiliki 

asuransi kesehatan. Mahasiswa asing pun diwajibkan untuk memiliki asuransi 

kesehatan yang berguna untuk menekan biaya kesehatan jika kamu sewaktu-

waktu sakit atau perlu ke dokter gigi. For your information, periksa gigi di luar 

negeri bakalan menguras kocek kamu karena biayanya beberapa kali lipat 

dibandingkan dengan Indonesia. Rincian biaya hidup di kota Amsterdam, Belanda 

sebagai berikut18 :      

Deskripsi Biaya  (€) 
Akomodasi (tiap bulan) 300-550 
Biaya hidup (tiap bulan) 400-500 
Asuransi kesehatan (tiap bulan) 50 
Buku (tiap tahun) 800-1.000 
Transportasi publik (tiap bulan) 55 
  

                                                 
17 http://www.abroadeducation.com.np/study-in/netherlands/living-cost.html 

 
18 http://www.studeren.uva.nl 
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*Inggris 

Hidup di Inggris, khususnya London, cukup menguras biaya apabila 

dibandingkan dengan banyak kota besar di dunia. Ya, London adalah salah satu 

kota dengan biaya hidup tertinggi di dunia yakni pada urutan ke-5, setelah 

Hongkong dan sebelum kota Osaka, Jepang. Secara umum, kamu perlu 

menyediakan biaya yang cukup untuk hal-hal berikut jika kamu memilih untuk 

belajar di negerinya Putri Diana ini :  

- Biaya akomodasi 

- Biaya makan dan minum 

- Biaya transportasi 

- Biaya pendidikan  

- Biaya hiburan 

- Biaya awal (initial cost) 

 Biaya hidup mahasiswa asing di Inggris berkisar antara £600-768 tiap 

bulannya. Kisaran biaya tersebut tergantung dari jenis jenjang pendidikan yang 

diambil. Di sekolah yang memiliki asrama, biaya sudah termasuk akomodasi dan 

makan. Jika kamu mendalami program non gelar, program sarjana atau program 

pascasarjana, kamu perlu mengalokasikan dana untuk akomodasi dan biaya 

makan sebagai tambahan dari biaya kuliah19. Saat kamu pertama kali tiba di 

Inggris, kamu harus menyediakan biaya awal yang cukup sebelum dana beasiswa 

membantu kamu untuk membayar kuliah dan kebutuhan hidupmu selama belajar 

di Inggris. Biaya awal yang harus kamu sediakan, untuk memenuhi kebutuhan 

dasar kamu antara lain :  

- Akomodasi : sediakan biaya sekitar £11 per malam atau lebih untuk sewa 

hotel, sebelum kamu menemukan apartemen yang lebih murah dan 

nyaman untuk kamu tinggali. 

- Transportasi : sisihkan pula uang saku untuk transportasi publik yang akan 

kamu gunakan untuk hunting asrama atau dormitory. 

                                                 
19 Kuliah ke Luar Negeri dan Pilihan Karier, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007), 
hlm.55 
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- Makan dan minum : pastikan pula untuk menyisihkan uang makan di luar 

hotel, yang pasti jauh lebih murah dibandingkan jika kamu harus makan di 

hotel. 

- Akses internet dan telepon umum : hunting lokasi tidak harus terjun 

langsung ke lapangan. Sisihkan uang untuk mengakses internet dan 

menghubungi pemilik apartemen yang akan kamu sewa.   

Rincian biaya hidup di London, Inggris sebagai berikut20 :  

1. Biaya akomodasi 

Flat-Share Rental  
(tiap bulan, dalam £ ) 

One Bedroom Flat Rental  
(tiap bulan, dalam £ ) 

London timur: 290-390 (single), 430-600 (double) London timur: 650-750 

London barat:  280-430 (single), 459-690 (double) London barat : 700-800 
London selatan:  280-500 (single), 350-650 (double) London selatan : 600-700 
London utara:  300-400 (single), 430-550 (double) London utara : 650-750 

 

2. Biaya makan dan minum 

Deskripsi Biaya (dalam £) 
Belanja setiap kali makanan dan sayuran, biaya 
binatu dan toilet untuk dua orang  

60 

Makan di pub (1x)  6-10 
Makan di restoran (1x)  12-20 
Bir 2,5-3 
Anggur satu botol  10 
Dua porsi makan, di restoran kelas menengah 40 

 

3. Biaya transportasi 

Deskripsi Biaya (dalam £) 
Travelcard mingguan zona 1-6  41 
Travelcard bulanan zona 1-2 86 
Karcis kereta ke Edinburgh  110 (standard single) 
Karcis kereta ke Cambridge/Brighton  17-20 (single) 
Rata-rata sewa mobil saat weekend  70 

 

4. Biaya hiburan 

Deskripsi Biaya (dalam £) 
Bioskop  7-10 
Teater “West End”  25 

                                                 
20 http://www.workgateways.com/working.html 
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Club/Pub  5-20 
Live music/concerts  10 
CD  8-12 
DVD rental  3,5 
   
 
*Jerman 

Belajar ke Jerman adalah impian banyak orang, khususnya yang berkutat 

di teknologi informasi, teknik mesin, dan industri. Biaya hidup di Jerman bisa 

digolongkan menjadi dua, yakni biaya kuliah (studying expenses) dan biaya 

sehari-hari (living expenses).  

 Akhir-akhir ini, Jerman menerapkan kebijakan yang berbeda untuk 

mahasiswa asing. Masing-masing negara bagian memiliki peraturan yang berbeda 

terkait dengan biaya kuliah di masing-masing universitas. Namun demikian, ada 

satu negara bagian yang tidak mengubah kebijakannya terkait dengan biaya kuliah 

di perguruan tinggi, yakni Berlin. Secara kasar, kamu harus menyiapkan dana 

sekitar € 500-1000 tiap semester untuk biaya kuliah.  

Sedangkan untuk biaya sehari-hari, sangat tergantung dari lokasi kota 

tempat kamy tinggal dan tentunya gaya hidup kamu sendiri. Basically, kamu akan 

menghabiskan sekitar € 500-600 tiap bulannya. Untuk tempat tinggal, ada 

berbagai macam pilihan. Kamu bisa tinggal di dormitory yang disediakan 

universitas atau dikenal dengan nama Studentenwohnheim yang jauh lebih murah 

karena masuk dalam biaya kuliah. Kelemahannya adalah tempatnya sangat 

terbatas, berikut layanannya. Kamu bisa juga menyewa apartemen pribadi dengan 

layanan yang lebih baik dan tempat yang lebih luas. Tentu saja, kamu harus keluar 

biaya lebih untuk itu. Pilihan yang lain adalah tinggal di apartment-sharing 

community atau Wohngemeinschaft, di mana kamu bisa berbagai sebuah 

apartemen besar bersama teman-teman kamu berikut dengan biaya sewanya.  

 

Rincian biaya sehari-hari tiap bulannya di Jerman : 

Deskripsi Biaya (dalam €) 

Asuransi 55 
Sewa apartemen  200-300 
Transportasi 50 
Tiket khusus transport per semester  150 
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Biaya makan  150 
Telepon dan internet  50 
Hiburan 50 
 

*Perancis 

Untuk hidup di Perancis, kamu perlu menyiapkan biaya bulanan kurang 

lebih sebesar € 1.000-1.250 tiap bulannya. Biaya ini sudah termasuk biaya makan, 

biaya transportasi dan tempat tinggal. Perlu diketahui pula, kamu bisa menghemat 

30% biaya hidup kamu jika kamu tinggal di luar kota Paris21. Perancis 

memberikan subsidi pendidikan yang cukup besar untuk mahasiswa yang kuliah 

di negara tersebut. Setiap mahasiswa akan disubsidi sekitar € 6.000 tiap tahunnya. 

Universitas negeri di Perancis dapat diikuti oleh siswa internasional yang dapat 

berbahasa Perancis, sedangkan mereka yang hanya bisa berbahasa Inggris bisa 

mengikuti pendidikan di universitas swasta atau lembaga pendidikan tinggi 

konsuler yang dikelola oleh Kadin, dengan biaya pendidikan per tahunnya 

bervariasi, sekitar € 8.000-23.000.   

Untuk tempat tinggal, kamu bisa menempati apartemen yang disediakan 

oleh universitas dengan biaya € 120-300 tiap bulannya. Jumlah keseluruhan 

apartemen ini hanya 2.000 unit yang diperuntukkan khusus bagi 300.000 siswa 

internasional yang memperoleh beasiswa dari pemerintah Perancis. Untuk 

apartemen yang lain, kamu bisa menyewa dengan harga € 500-700 tiap bulan di 

luar kota Paris atau € 800-1.000 di kota Paris. Rincian biaya hidup di Perancis 

sebagai berikut22 :  

1. Makanan dan minuman 

Deskripsi Biaya (dalam €) 
Telur (isi 6 butir) 2 
Ground Coffe (250 gr) 2.9 
Selai (250 gr) 1,6 
Rump steak (350 gr) 6 
Kentang (1kg) 1,45 
Roti Croissant (1 buah) 1,7 
Apel (1 kg) 2,26 
Air mineral (6 liter) 4,3 

                                                 
21 Kuliah ke Luar Negeri dan Pilihan Karier, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007), 
hlm.99 
22 http://france.overseas-homes-direct.com/living-costs.html  
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Pizza (paket 600gr) 4.75 
Makan di restoran universitas 2,7 
Makan di resoran cepat saji 6 
Makan di restoran lokal 10-20 
Sandwich (1 porsi) 4 
Susu (1 liter) 0,9 
Beras (1 kg) 1,9 

 

2. Biaya hiburan 

Deskripsi Biaya (dalam €) 
Bioskop (student ticket) 10 
Tiket masuk museum 7 
Perjalanan dengan kereta antara Paris dan Nice 
(pergi-pulang) 

135 

DVD Player 50-150  
MP3 Player 30-150 

 

3. Perlengkapan sehari-hari 

Deskripsi Biaya (dalam €) 

Sampo (250 ml)  3.45 
Deodoran (50 ml) 4 
Surat kabar berbahasa Inggris 2 
Surat kabar nasional Perancis 1.2 
Cat (2,5 liter) 50 

 

4. Biaya rumah tangga tahunan 

Deskripsi Biaya (dalam €) 

Botol gas standar untuk oven 25 
Listrik 9kWh annual cost 600 
Gas (perkotaan, dengan tangki khusus) 350 
Biaya Penggunaan Air Tahunan 450 
Lisensi penggunaan TV 116 

 

5. Biaya transportasi 

Deskripsi Biaya (dalam €) 
Taksi, transport lokal  6 
Tiket bus sekali jalan 1,3 
Tiket transportasi publik bulanan 54-140 
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*Italia 

 Kuliah di Italia bisa dibilang cukup mahal. Kebanyakan mahasiswa asing 

masuk ke universitas swasta, yang menyediakan program bahasa Inggris. Untuk 

program S1 di sebuah universitas swasta, kamu harus menyediakan biaya kuliah 

sebesar € 8.500-9000 tiap tahunnya. Sedangkan untuk program pascasarjana, 

kamu harus menyediakan biaya kuliah € 12.000-15.000 tiap tahunnya. Universitas 

negeri di Italia menggunakan bahasa Italia sebagai pengantar pendidikan. Jarang 

sekali mahasiswa asing masuk ke universitas negeri, kecuali ia menguasai bahasa 

Italia cukup baik.  

Untuk hidup di Italia, kamu harus menyediakan biaya hidup sekitar € 

1.000-1500 tiap bulannya. Biaya ini sudah termasuk biaya transportasi, 

akomodasi, makan, telepon dan uang saku. Kebanyakan universitas di Italia tidak 

memiliki sarana asrama untuk mahasiswa. Pihak universitas biasanya akan 

membantu memberikan informasi sewa apartemen khusus untuk pelajar dengan 

harga yang jauh lebih murah dari harga apartemen biasa. Sewa satu kamar 

apartemen tiap bulannya berkisar € 300-600, tergantung dari lokasi dan besar 

apartemen tersebut. Untuk biaya makan, kamu bisa menghemat dengan cara 

memasak sendiri masakan kamu. Biaya makan tiap bulan sekitar € 150 jika kamu 

memilih belanja dan memasak sendiri. Biaya makan di restoran Italia termasuk 

mahal. Untuk tiga kali makan, kamu harus merogoh kocek kamu sebesar € 50-100 

tiap harinya. 

 Untuk transportasi, kamu bisa memilih menggunakan bus atau tram, 

sebuah sarana transportasi dalam kota dengan tiket yang cukup murah. Namun 

pada saat jam padat, kamu bisa menggunakan kereta bawah tanah (metro), dengan 

harga tiket yang kurang lebih sama dengan bus atau tram. Tiket kereta api untuk 

rute Milan-Florence-Roma seharga € 38. Kamu bisa juga mencoba Eurostar, 

kereta kecepatan tinggi, dengan harga tiket € 47 sekali jalan. Untuk menghemat 

anggaran, kamu bisa membeli tiket yang berlaku selama 1 bulan sekaligus dengan 

harga € 20 (khusus mahasiswa). Tiket-tiket metro, bus atau kereta api bisa 

diperoleh di kios-kios majalah di stasiun. 

 Untuk komunikasi, kamu bisa menggunakan telepon umum yang tersedia 

di setiap jalan, kompleks pertokoan, atau restoran. Kartu telepon bisa diperoleh di 
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toko cerutu, agen koran, kantor pos atau pom bensin terdekat. Kamu bisa juga 

menggunakan telepon seluler sebagai sarana komunikasi yang cukup murah. 

Harap diperhatikan, tidak semua operator seluler Italia bisa digunakan untuk 

mengirim SMS ke Indonesia. Operator yang cukup terkenal di Italia adalah 

Vodafone dan TIM. Rincian biaya hidup bulanan di Italia sebagai berikut :  

Deskripsi Biaya (dalam €) 
Akomodasi (single) 420 
Makanan 180 
Perkakas rumah tangga 55 
Rekreasi 110 
Transportasi (rata-rata) 110 
Pakaian 55 
Asuransi kesehatan 55 
      

*Jepang  

Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup tertinggi di 

dunia23. Kota Tokyo menempati urutan ke-3 untuk biaya hidup tertinggi di dunia. 

Sedangkan Osaka menempati urutan ke-6. Biaya hidup di Jepang sangat 

bervariasi, tergantung di kota dan distrik mana kamu tinggal. Rata-rata biaya 

hidup di Jepang adalah 1.000.000 Yen untuk satu tahun ajaran. Jika kamu ingin 

tinggal di pusat kota Tokyo, kamu bisa mempertimbangkan untuk menyewa 

Gaijin House, sebuah rumah atau kamar yang diperuntukkan untuk orang asing.  

Apartemen di Jepang biasanya tidak dilengkapi dengan furniture alias benar-benar 

kosong! Kamu harus mempersiapkan hal ini dengan membeli perlengkapan rumah 

tanggmu sendiri. Biasanya kamu harus membeli sendiri tempat tidur, lemari es, 

micro wave dan televisi untuk mengisi apartemen kamu. Di Jepang, harga alat-

alat elektronik cenderung berubah dengan cepat, seiring dengan laju teknologi 

yang kencang di sana. Kalau kamu mau sedikit berhemat, kamu bisa menemukan 

barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai di depan rumah penduduk 

asli, yang biasanya masih bisa kamu manfaatkan. Suer! Nggak perlu malu-malu 

untuk menggunakannya. Alat-alat tersebut biasanya sudah tergantikan dengan 

yang baru, meskipun sebenarnya alat tersebut masih bisa dibilang bagus, atau 

                                                 
23 http://www.japan-guide.com/e/e2202.html 
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bahkan masih baru. Kalau kamu adalah orang yang maniak teknologi, kamu bisa 

berkunjung ke Akibahara, Tokyo, surganya peralatan elektronik dan teknologi 

mutakhir. Beberapa toko di sana menyediakan barang-barang yang nggak bisa 

kamu jumpai di Indonesia. Fasilitas publik, seperti air dan listrik biasanya tidak 

masuk dalam harga sewa apartemen kamu. Begitu pula fasilitas binatu, kamu 

harus mengeluarkan biaya tambahan jika kamu nggak ingin repot-repot nyuci 

pakaian kamu sendiri. 

 Untuk biaya makan, kamu bisa memasak makanan kamu sendiri. Jika 

kamu memasak makanan kamu sendiri, maka kamu cukup mengeluarkan biaya 

makan sekitar 18.000 Yen tiap bulannya. Jika kamu makan di kantin kampus 

(shoukudo), kamu harus mengeluarkan biaya 31.500-45.000 Yen. Harap diingat, 

biasanya kantin kampus hanya menyediakan makan siang saja. Beberapa kantin 

juga melayani makan malam. Restoran juga bukan pilihan buruk, meskipun jauh 

lebih mahal. Biaya makan tiap bulan sekitar 67.500-135.000 Yen. Angka tersebut 

dihitung dengan asumsi porsi makan sama, tiga kali dalam sehari. Roti dan susu 

untuk sarapan bisa dibeli dengan harga sekitar 150-180 Yen dan bisa dikonsumsi 

empat kali makan pagi. Untuk makanan halal, kamu bisa menggunakan daftar 

makanan yang disediakan oleh Yayasan Layanan Konsumen di Jepang. Mereka 

akan dengan senang hati membantu kamu menunjukkan berbagai jenis makanan 

halal yang dijual di Jepang. Jangan lupa pula untuk menghubungi PPI 

(Perkumpulan Pelajar Indonesia). Kamu akan banyak mendapatkan informasi dan 

bantuan dari rekan-rekan pelajar Indonesia di sana. 

Belanja pakaian di Jepang bisa dibilang gampang-gampang susah. Kamu 

harus mengikuti informasi diskon dari toko-toko pakaian untuk mendapatkan 

harga yang cukup murah. Kamu bisa berbelanja di supermarket bagian pakaian 

yang ada di Jepang. Depaato (department store) memasang harga yang lebih 

tinggi daripada supermarket. 

Biaya transportasi di Jepang sangat beragam. Sebaiknya kamu tidak 

membeli mobil, karena pajak dan biaya bahan bakar sangat mahal. Belum lagi 

sewa lahan parkir yang cukup menguras kocek jika kamu memang hobi 

bepergian. Sepeda roda dua adalah transportasi yang nyaman jika kamu tinggal di 

dekat kampus. Kamu bisa membeli sepeda baru dengan harga 10.000 Yen. 
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Sedangkan sepeda bekas, harganya separuh dari harga sepeda baru. Untuk kereta 

subway, mahasiswa sebaiknya membeli tiket terusan dengan harga 8500-9000 

Yen. Tiket sekali jalan lumayan mahal, 200 Yen untuk jarak dekat. Untuk jarak 

yang lebih jauh, harga bisa bervariasi. Tiket bus bisa didapatkan dengan mudah di 

Jepang. Tarif sama untuk semua jarak, 200 Yen. Untuk biaya transportasi, kamu 

harus menyediakan minimal 16.000 Yen setiap bulannya, jika kamu memilih 

menggunakan fasilitas transportasi publik seperti bus atau subway. Rincian biaya 

hidup di Jepang sebagai berikut24 :  

1. Daftar harga makanan dan minuman 

Deskripsi Biaya (dalam Yen) 
Beras (5 kg)  2.341 
Roti putih (1kg) 407 
Daging sapi (100 gr)  855 
Daging ayam (100 gr) 123 
Susu (1 liter) 204 
Telur ayam (10 butir) 214 
Ikan Tuna (100 gr) 405 
Apel Fuji (1kg) 472 
Jeruk mandarin (1kg) 571 
Coklat 96 
Teh hijau Sencha (100 gr) 641 
Mie gelas Ramen (77gr) 137 
Sushi Nigiri (1 porsi) 1.222 
Nasi kukus (1 porsi) 670 
Pizza (1 potong, ukuran M) 2.038 
Ramen (1 mangkuk) 599 
  

2.  Perlengkapan sehari-hari 

  

Deskripsi Biaya (dalam Yen) 
Kantung Plastik  165 
Kertas toilet (12 gulung) 270 
Detergen (1,1 kg) 366 
Binatu (1 baju) 222 
Multivitamin (60 tablet) 1.695 
Potong rambut 3.711 
Sewa rumah (1 bulan/3,3 meter persegi) 9.217 

                                                 
24 http://gojapan.about.com/od/dailylifeinjapan/a/costlivingtokyo.htm 
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Iuran air (1 bulan) 903 
Gas (1 bulan) 1.084 
Listrik (1 bulan) 273 
Telepon (1 bulan) 1.785 
Telepon seluler (1 bulan) 4.725 
 

*Taiwan  

Biaya hidup di Taiwan sangat bervariasi, tergantung dari pilihan dan cara 

kamu berbelanja. Salah satu keunggulan Taiwan adalah harga bahan makanan 

yang relatif murah25. Dengan uang NT$60-NT$100 (NT$ = New Taiwan Dollar), 

kamu sudah bisa mendapatkan berbagai macam variasi makanan. Satu kotak 

makan siang bisa kamu dapatkan dengan merogoh kocek sekitar NT$50-NT$80. 

Kotak makan siang itu berisi nasi, daging kukus dan sayuran. Anggaran makan 

tiap hari berkisar antara NT$100 sampai NT$150. Jika kamu memiliki cita rasa 

yang cukup mewah, kamu akan menghabiskan uang NT$200 sampai NT$1000 

perhari. 

Untuk minum, kamu bisa membeli air minum kemasan atau dengan 

dispenser, sebagaimana banyak dilakukan di Indonesia. Untuk air minum 

kemasan, kamu musti merogoh kocek kamu sebesar NT$15 per botol. Jika kamu 

membeli air minum kemasan sebesar 1.500 ml atau 1,5 liter, jangan lupa 

memperhatikan labelnya. Di label tersebut akan tertulis simbol “daur ulang” 

dengan angka ‘1’ di tengahnya. Ini berarti, kamu bisa menukar botol tersebut 

dengan NT$1 di supermarket atau department store yang menyediakan penukaran 

untuk daur ulang. Hal yang sama berlaku untuk botol plastik soda. Semakin 

banyak kamu kumpulkan botol-botol plastik yang tidak terpakai, semakin besar 

pula jumlah uang yang kamu dapatkan. Yaa, itung-itung kita membantu 

mengurangi efek global warming….    

Masalah transportasi, kamu bakalan menjumpai banyak skuter di sana. Ya, 

dosen dan mahasiswa mayoritas memiliki skuter pribadi yang menjadi alat 

transportasi di Taiwan. Harga skuter pun bervariasi. Untuk skuter 50cc, kamu bisa 

membelinya dengan harga NT$10.000-NT$20.000. Sedangkan skuter 125cc bisa 

didapatkan dengan merogoh kocek sebesar NT$20.000-NT$30.000. Biaya bahan 

                                                 
25 http://www.esljunction.com/travel/cost_living_taiwan.html 



 41

bakar di Taiwan untuk skuter yang kamu beli berkisar antara NT$18-NT$20 tiap 

liternya. Kamu bisa menempuh jarak 20-30 km untuk tiap 1 liter bahan bakar. Jika 

kamu ingin sedikit menghemat uang bahan bakar, kamu bisa mengalokasikan 

uangmu untuk membei sepeda. Sepeda gunung di Taiwan dijual dengan harga 

sekitar NT$30.000. Transportasi publik adalah pilihan nyaman lainnya jika kamu 

sekolah di Taiwan. Tiket bus berkisar antara NT$15-NT$25 tiap zona. Tiket 

kereta berkisar antara NT$30-NT$1.000, tergantung dari jarak tempuh. 

Sedangkan Mass Rapid Transport (MRT) bisa kamu gunakan dengan membayar 

biaya transportasi sebesar NT$20-NT$60.   

Sewa apartemen di Taiwan tergolong murah, khususnya di daerah sub 

urban26. Biaya sewa apartemen berkisar antara NT$10.000-NT$15.000 tiap 

bulannya. Biasanya, kamu harus membayar uang muka di awal sewa untuk 2 

bulan pertama. Apartemen di Taiwan cukup luas untuk berbagi dengan 3 sampai 4 

orang teman kamu. Ini akan menghemat pengeluaran kamu secara signifikan. Jika 

kamu memilih untuk tinggal sendirian, kamu bisa menyewa kondominium dengan 

biaya sewa NT$8.000 per bulan. Kebanyakan apartemen di Taiwan seperti 

apartemen di Jepang, benar-benar kosong tanpa furnitur sama sekali. Kamu bisa 

mencari furnitur yang kamu perlukan dengan harga murah di berbagai pusat 

belanja.  

Untuk lebih jelasnya, kamu bisa melihat tabel biaya hidup di Taiwan 

berikut ini27 :  

  

Deskripsi Biaya (dalam NT$) 
Surat kabar berbahasa Inggris 15 
Sekaleng Coca-Cola 18 
Sekaleng bir Taiwan 32 
Burger Bic Mac 150 
Cappuccino 90 
Satu kotak makan siang 50-80 
CD musik terbaru 400 
Tiket bioskop 250 
Akses internet (1 jam) 30-60 

 

                                                 
26 http://www.bravonet.com.tw/english/about%20taiwan/k.htm 
27 http://www.taiwanderful.net/guides/living-costs-taiwan 
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*Korea Selatan 

Jika kamu adalah salah satu mahasiswa yang melanjutkan kuliah di Korea 

Selatan, kamu harus sedikit bersyukur. Biaya hidup di Korea Selatan (KS) lebih 

murah bila dibandingkan dengan biaya hidup di negeri tetangganya, Jepang atau 

Taiwan. Jika kamu mampu mengakses beberapa fasilitas dan layanan yang 

disediakan kampus, niscaya kamu akan menemukan beberapa hal yang bisa 

menghemat uang saku kamu, seperti sewa apartemen murah yang disediakan oleh 

kampus kamu. Sewa apartemen di KS berkisar antara 200.000-500.000 Won 

Korean (WK). Orang-orang KS memiliki kebijakan yang cukup aneh untuk 

masalah sewa apartemen. Jika kamu berencana untuk tinggal lama di KS, kamu 

bisa menitipkan uang sebesar 50-20 juta WK pada pemilik apartemen kamu. 

Kamu tidak perlu membayar biaya sewa tiap bulan. Dalam jangka waktu 2 atau 3 

tahun, uang kamu akan dikembalikan setengahnya, atau bahkan seluruhnya jika 

sang pemilik apartemen berbaik hati.  

Untuk perlengkapan rumah tangga, kamu bisa menghabiskan uang sekitar 

70.000 WK tiap bulannya untuk keperluan listrik, air, TV dan gas. Koneksi 

internet di KS cukup baik dan memuaskan. Kamu bisa mengakses internet dengan 

mengeluarkan biaya 30.000 WK per bulannya. Semua apartemen di KS 

dilengkapi dengan dapur yang siap digunakan untuk memasak. Memasak 

makananmu sendiri adalah pilihan terbaik untuk menghemat biaya hidup kamu. 

Jika kamu bisa memasak setiap hari, kamu akan menghabiskan biaya makan 

sekitar 250.000 WK per bulan. Restoran menyediakan makanan yang cukup 

murah dan sehat. Kamu bisa menyediakan uang 7.000-12.000 per hari jika kamu 

makan di restoran. Secara garis besar, biaya hidup di KS tidak terlalu tinggi dan 

pelajar Indonesia bisa menabung lebih banyak apabila pandai mengelola 

keuangan dan berhemat. 

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel kebutuhan hidup di KS berikut 

ini28 :  

 

 
                                                 
28 http://www.esljunction.com/travel/cost_living_korea.html 
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Deskripsi Biaya (dalam WK) 
Tiket bis lokal 450-700 
Taksi (per KM) 500  

(biling mulai 1600) 
Subway (kereta bawah tanah) 700-1400 
Baju berkerah 10.000-50.000 
Celana panjang 15.000-60.000 
Rok 10.000-70.000 
T-Shirt 8.000 
Sampo (isi 2 botol) 6.000 
Sabun 1.000 
Pasta gigi 2.000 
Sikat gigi 1.800 
Kertas toilet 2.500 
Deodoran 11.000 
TV (12 atau 14 inch) 200.000 
CD Player 100.000 
TV Kabel (per bulan) 30.000 

 

 

Beda Bahasa Jangan Jadi Kendala  
 

“Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya….” 

 Masing-masing negara memiliki ciri khas dan aturan-aturan tertulis dan 

tak tertulis yang berbeda-beda. Kuliah di negeri orang bukan sekedar perkara rajin 

belajar dan lulus dengan nilai memuaskan saja. Perbedaan budaya dan bahasa 

tentu menjadi kendala jika kita tidak mempersiapkan sejak dini. Biasanya, 

universitas dan penyedia beasiswa mencantumkan syarat mampu berbahasa 

Inggris yang dibuktikan dengan sertifikasi TOEFL (Test Of English as a Foreign 

Language) atau IELTS (International English Language Testing System). TOEFL 

sendiri ada dua macam, yakni International TOEFL dan TOEFL Institutional 

Testing Program (TOEFL-ITP). International TOEFL biasanya menjadi syarat 

untuk kuliah di luar negeri, terutama di negara dengan native language bahasa 

Inggris, seperti Amerika dan Kanada. TOEFL-ITP lebih sering digunakan untuk 

seleksi beasiswa, seleksi di universitas lokal Indonesia, atau penerimaan pegawai 

institusi. Buat kamu yang belum pernah mengambil tes TOEFL sama sekali, 

silahkan berlatih terlebih dahulu dengan mengerjakan tes TOEFL Like, semacam 
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simulasi untuk tes TOEFL yang sesungguhnya. Skor TOEFL ditulis dengan skala 

ratusan, seperti 480, 500, 550, atau 600. 

 IELTS adalah sebuah tes bahasa Inggris internasional dan menitikberatkan 

pada kemampuan listening, reading, writing, dan speaking. Skor IELTS ditulis 

dengan skala 1-9. Perbedaan utama TOEFL dan IELTS, selain pada penulisan 

skor juga penggunaan logat American dan British. TOEFL didominasi dengan 

logat English American, sedangkan IELTS lebih standard dengan penggunaan 

English British. Soal-soal IELTS secara garis besar juga tidak terlalu tricky 

(menjebak, banyak trik-trik yang mesti dipelajari). Berbeda dengan TOEFL yang 

lebih kompleks dan melibatkan banyak permainan struktur bahasa di dalamnya.    

Beberapa negara juga mensyaratkan pelajar internasional untuk 

mempelajari bahasa nasional negara tersebut, seperti Jepang, Perancis, Jerman, 

Belanda, Italia dan masih banyak lagi. Untuk negara-negara yang memiliki bahasa 

utama selain bahasa Inggris, umumnya mereka menetapkan skor TOEFL sekitar 

500 s.d. 550 dan skor IELTS 6 s.d. 6,5. Untuk ilmu sosial, skor yang diminta 

biasanya lebih tinggi, sekitar 550 s.d. 600 untuk TOEFL dan 6 s.d. 7 untuk 

IELTS. Universitas dan penyedia beasiswa akan lebih menaruh respek ke kamu 

jika kamu mampu menunjukkan sertifikasi kemampuan bahasa asing yang sesuai 

dengan bahasa utama yang digunakan di negara mereka. Jepang misalnya, akan 

sangat menghargai calon penerima beasiswa yang mampu menunjukkan 

sertifikasi JLPT (Japanese Language Proficiency Test), semacam TOEFL untuk 

bahasa Jepang. Menariknya, ada beberapa negara yang menerima mahasiswa 

internasional hanya dengan menggunakan skor TOEFL Like. Beberapa rekan saya 

yang saat ini sedang studi di Jepang, Arab Saudi, dan Malaysia menggunakan 

skor TOEFL Like untuk mendaftar beasiswa.   

Kalau kamu ngelamar beasiswa ke Inggris, Australia atau USA (negara 

dengan native language bahasa Inggris), saya nggak nyaranin untuk pake TOEFL 

Like atau TOEFL-ITP. Silakan ambil sertifikasi International TOEFL atau IELTS. 

Meskipun mahal (yup, sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah) setidaknya kamu udah 

berusaha menepati aturan penyedia beasiswa dan dengan seperti itu peluang kamu 

untuk lolos beasiswa semakin besar. Oya, biasanya negara-negara ini meminta 

persyaratan skor yang agak tinggi, yakni 580 s.d. 600 untuk TOEFL dan 6,5 s.d. 7 
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untuk IELTS. In conclusion, let’s prepare before applying scholarship. Semakin 

matang persiapan bahasa kita, semakin besar pula kans kita dapet beasiswa ke luar 

negeri! 

Tips ! 

Sebelum mengambil tes TOEFL dan IELTS, ada baiknya kamu membaca buku-buku 
practice dan segala sesuatu yang terkait dengan tes TOEFL, termasuk cakupan tes dan 
model soal. Khusus untuk TOEFL, kamu musti banyak berlatih jauh-jauh hari sebelum 
melaksanakan tes. Persiapkan diri kamu dengan baik sebelum kamu mengeluarkan 200 
US Dollar untuk tes TOEFL atau IELTS. 

 

Budaya dan Regulasi Setempat 
 

Selain belajar, kamu juga harus bersosialisasi dengan masyarakat dan 

budaya setempat khan? Nah, inilai saatnya bagi kamu untuk mempelajari hal-hal 

baru dalam hidupmu. Melanjutkan kuliah di luar negeri juga “sedikit” memaksa 

kita untuk berinteraksi dengan budaya dan masyarakat setempat. Masalah 

perbedaan budaya, seringkali menjadi kendala apabila tidak disikapi dengan 

benar. Sebagai contoh, orang Jepang sangat menghargai bentuk-bentuk 

penggunaan kata humble (merendahkan diri dan menunjukkan kalimat 

penghormatan untuk lawan bicara). Mereka akan sangat menghormati kita apabila 

kita mampu menyapa mereka dalam bahasa mereka, meskipun hanya sedikit dari 

bahasa mereka yang kita mengerti. Mas Abdi Pratama, salah seorang rekan yang 

sedang belajar di Osaka University, Jepang bercerita, ia selalu menggunakan 

bahasa Jepang di awal perkenalannya dengan profesor Jepang saat sedang 

mencari beasiswa. Meskipun hanya sepatah dua patah kata, seperti Watashi wa 

Abdi Pratama desu, Gadjah Mada Daigaku de benkyou-shimasu, dan Arigatou 

Gozaimasu,  namun efek dari penggunaan kata-kata itu lebih dalam daripada 

sekedar kata-kata, thank you, atau nice to meet you.  

Selain masalah kata-kata humble, kita juga perlu memperhatikan 

keseharian dan kebiasaan yang dilakukan orang-orang Jepang. Menanyakan 

agama dan umur adalah sesuatu yang dianggap tabu apabila kita tidak benar-benar 

mengenal orang tersebut. Alih-alih menjadi akrab, justru kita bisa menyinggung 
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perasaan mereka. Contoh yang lain adalah, memanggil nama mereka. Orang 

Jepang biasanya memiliki dua nama, yakni nama kecil atau nama asli (surname) 

dan nama keluarga (family name). Orang Jepang dewasa biasanya akan 

memanggil seseorang dengan nama keluarga yang diikuti dengan partikel “-san” 

sebagai pengganti dari sebutan “Mr.” atau “Ms.”. Seorang Jepang yang bernama 

Takeshi Yamamoto biasanya akan dipanggil dengan nama Yamamoto-san, 

kecuali ia mengijinkan kita memanggilnya dengan sebutan Takeshi-san. 

Kita juga harus mengenal peraturan dan regulasi setempat. Jangan kaget, 

jika suatu saat Anda masuk ke Bandara Internasional Changi, Singapura dan Anda 

diinterograsi 1-2 jam di kantor imigrasi. Ya, Singapura memang terkenal sangat 

ketat mengawasi arus wisatawan dan pelajar asing yang masuk ke negara mereka 

sejak menghangatnya berita terorisme di kawasan Asia Tenggara. Pengalaman 

lain, salah seorang rekan yang belajar di USA juga mengalami hal yang sama di 

kantor imigrasi. Pasalnya satu, ia adalah warga negara Indonesia dan semua orang 

yang berasal dari Indonesia layak dicurigai dan diperiksa dengan UU terorisme! 

Tapi itu semua harusnya nggak menghalangi niat kamu untuk melanjutkan studi 

dan berburu beasiswa ke luar negeri. Selama ada kemauan, di sana ada jalan. 

Budaya dan bahasa nggak boleh jadi rintangan. Justru hal itu adalah tantangan 

yang harus kita taklukkan. Gali dan cari info sebanyak-banyak tentang budaya, 

regulasi dan isu yang berkembang di negara tujuan kamu.  
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CHAPTER 4 

JALIN KONTAK DENGAN CALON PEMBIMBINGMU 
 

Mencari Calon Pembimbing 

 
Jika kamu adalah calon mahasiswa pascasarjana (S2/S3), biasanya kamu 

akan diminta untuk mencari calon pembimbing akademis kamu (Doktor atau 

Profesor) yang sesuai dengan bidang yang akan kamu tekuni sebelum kamu 

mendaftar di universitas tersebut. Tidak semua universitas memberlakukan 

peraturan yang sama. Beberapa universitas memiliki aturan yang berbeda, kamu 

diminta mencari pembimbingmu setelah kamu terdaftar di universitas tersebut. 

Pembimbing inilah yang nantinya membantu kamu menyelesaikan studi kamu, 

sesuai dengan riset yang sedang diselenggarakan di lab yang ia pimpin. Seorang 

profesor di universitas tertentu bahkan memajang lowongan mahasiswa Master 

(S2) atau Doktor (S3) yang bersedia untuk membantu penelitiannya di web 

pribadinya. Jika ini yang terjadi, biasanya profesor tersebut bersedia mencarikan 

“sponsor” untuk dana pendidikan kamu dan biaya hidupmu selama kamu belajar 

di sana nantinya. Dana pendidikan ini didapatkan dari beberapa perusahaan atau 

institusi yang bekerja sama dengan profesor tersebut untuk penelitian tertentu.  Di 

beberapa universitas, profesor juga mendapat dana bantuan dari perguruan tinggi 

jika dia dapat merekrut mahasiswa S3 karena jumlah mahasiswa S3 di perguruan 

tinggi tersebut ikut menentukan nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan 

(sebagai contoh, salah satu kriteria dari sebuah research university adalah 

dihasilkannya lima puluh orang doktor dalam satu tahun di 15 bidang yang 

berbeda).  

Profesor terkadang menjadi penentu diterima atau tidaknya seorang calon 

mahasiswa asing di universitas tersebut. Universitas-universitas di Jepang 

biasanya mensyaratkan mahasiswa S2 atau S3 untuk mencari pembimbing 

terlebih dahulu sebelum mereka menerima mahasiswa asing di universitas 

mereka. Biasanya, admission office akan menanyakan kesediaan profesor yang 
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bersangkutan karena ini terkait dengan masalah penelitian. Jadi, jika kamu sudah 

menghubungi profesor yang bersangkutan, biasanya lebih mudah untuk diterima.  

Ada hal lain yang harus kamu perhatikan saat memilih calon pembimbing 

kamu nantinya. Selain tema riset, kamu sedikit banyak juga harus tahu karakter 

profesor kamu. Kamu nggak bakalan nyangka kan, bagaimana karakter profesor 

kamu? Siapa tahu profesor tersebut hanya ingin memperkerjakan kamu dan 

mengambil keuntungan dari kerja kerasmu saja, tanpa memberimu timbal balik 

yang cukup. Kalau sudah begitu, biasanya usia studimu menjadi lama dan kamu 

kesulitan untuk konsentrasi pada tesis kamu karena sibuk dengan proyek profesor 

tersebut. Simak beberapa tips berikut ini yang berguna untuk memilih profesor 

atau calon pembimbingmu kelak : 

1. Salah satu cara yang paling mudah untuk memilih profesor yang “baik” 

adalah melalui rekomendasi dari kakak angkatan kamu atau dosen kamu 

yang dahulu pernah menjadi “anak didik” profesor tersebut. Rekomendasi 

ini sudah lebih dari cukup untuk menentukan pilihanmu.  

2. Lihat asal mahasiswa asing di lab profesor tersebut. Kamu akan sangat 

beruntung jika di lab itu terdapat mahasiswa asing dari negara yang sama 

dengan kamu. Artinya, profesor kamu sudah mengetahui watak orang 

Indonesia dan dengan begitu ia tidak akan menyia-nyiakan kamu kelak. 

Setidaknya, kamu memiliki rekan satu negara yang bisa kamu mintai 

keterangan sebelum kamu memilih profesor tersebut untuk menjadi 

pembimbing kamu nantinya. 

3. Lihat juga jumlah keseluruhan mahasiswa bimbingannya. Jika profesor 

kamu memiliki banyak mahasiswa bimbingan, kemungkinan besar ia 

disukai mahasiswanya. Kemungkinan lain, potensi timbulnya masalah 

personal antara mahasiswa dan profesor lebih kecil. 

4. Jika profesor kamu pernah berkunjung ke Indonesia, itu adalah sebuah 

nilai lebih yang cukup berarti. Setidaknya ia mengerti dan mengenal 

karakter orang Indonesia meskipun tidak selalu profesor yang berkunjung 

ke Indonesia bisa menjadi pembimbing yang baik.   
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Hubungan pribadi antara mahasiswa bimbingan dengan profesornya untuk level 

S3 sangat penting. Terkadang, hubungan personal tersebut yang menentukan lulus 

dan tidaknya seorang mahasiswa kandidat doktor. 

 

Menulis Surat Untuk Profesor 

 

Biasanya, seorang profesor akan mencantumkan alamat kantor atau alamat 

email resmi untuk korespondensi. Kamu bisa mendapatkan informasi ini dari 

halaman web universitas tempat profesor tersebut bekerja atau dari lembaga 

penelitian yang dipimpin oleh profesor tersebut. Sebelum kamu menulis surat 

untuk calon pembimbingmu, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan :  

1. Pastikan kamu tahu benar minat riset kamu. Tentu sebelumnya kamu 

pernah membuat penelitian untuk skripsi S1, bukan? Nah, kamu bisa 

menggunakan tema yang hampir serupa atau lebih mendetail dari tema 

skripsi S1 kamu. Jika kamu adalah asisten di sebuah laboratorium, kamu 

bisa mencari tema riset yang sesuai dari dosen pembimbing di lab kamu 

saat ini. Tanyakan kepada beliau tema riset yang cocok untuk 

dikembangkan sebagai tesis S2 atau S3 kamu.  

2. Baca tema riset yang ditawarkan oleh profesor kamu. Sesuaikah tema riset 

yang beliau tawarkan dengan minat kamu? Jika profesor kamu adalah 

seorang yang bermurah hati, beliau akan menyediakan link-link tema 

penelitian atau jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh lab yang dipimpinnya. 

Dengan membaca jurnal hasil penelitiannya, kamu akan mendapatkan 

gambaran yang cukup tentang perkembangan riset yang dilakukan di lab 

tersebut. 

3. Apakah beliau mahir berkorespondensi dengan bahasa Inggris? Ini juga 

perlu diperhatikan, lho! Tidak semua profesor mahir berkorespondensi 

dengan bahasa Inggris. Cara paling sederhana untuk mengetahuinya 

adalah, lihat halaman web profesor kamu! Jika beliau tidak menyediakan 

link dalam bahasa Inggris, alias beliau membuat web hanya dengan bahasa 

nasional negaranya, itu berarti kamu harus sedikit waspada untuk urusan 

bahasa. Tapi kamu jangan berkecil hati dulu. Kamu bisa juga mengetahui 
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kemampuan bahasa Inggris profesor kamu dengan mengetahui berapa 

jumlah seminar internasional yang pernah beliau ikuti. Jika beliau cukup 

aktif menjadi pembicara di seminar internasional, kamu boleh menarik 

nafas lega. Setidaknya, secara verbal profesor kamu cukup mahir untuk 

berbahasa Inggris. Lalu, gimana caranya jika halaman web-nya ditulis 

tidak dalam bahasa Inggris? Mudah! Gunakan translator bahasa online 

yang disediakan oleh Google atau situs lainnya. Cukup ketikkan “Google 

Translate” atau “Google Translator” di form pencarian. Setelah kamu 

temukan web-nya, masukkan potongan kalimat yang akan kamu 

terjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau alamat web profesor tersebut. 

Kamu bisa juga menggunakan http://babelfish.altavista.com untuk 

menerjemahkan website berbahasa asing ke dalam bahasa Inggris. 

4. Buat proposal riset singkat yang menunjukkan rencana riset kita ke depan. 

Jika masih bingung, kamu bisa membaca bab lain di buku ini yang 

menerankan tentang pembuatan proposal riset. Beasiswa S2 dan S3 di 

beberapa negara sebagian besar ditempuh dengan riset. Kirimkan proposal 

riset kita beserta email kita. 

5. Tunjukkan bahwa kita berkompeten di bidang riset yang ingin kita tekuni 

di sana. Hal ini bisa kita tekankan pada Curriculum Vitae kita dan 

ceritakan bahwa kita sudah membaca banyak paper dan jurnal untuk 

meyakinkan bahwa kita mampu mengerjakan riset di lab tersebut.  

6. Beberapa profesor sangat sensitif dengan masalah kata-kata dan etika, 

terutama profesor Jepang. Orang Jepang layaknya orang Jawa. Mereka 

sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pastikan bahwa kita menggunakan 

bahasa Inggris yang sopan saat mengirimkan email kepada profesor kita. 

Jangan lupa, perkenalkan diri di awal email. Jelaskan siapa kita, dari 

universitas mana, kota dan negara apa. Bahkan kalau perlu, jelaskan pula 

prestasi kita secara singkat namun jelas dan mengapa kita tertarik untuk 

bergabung ke lab tersebut. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan 

tuliskan kontak person kita di akhir surat kita. 

7. Jangan lupa menuliskan subject di email secara spesifik dengan kalimat 

yang memperjelas isi email. Jangan menuliskan subjek email terlalu 
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pendek, misal dengan kalimat : “Need Information about Scholarship”, 

“Study in Japan” atau kalimat lain yang kurang relevan. Bisa dipastikan, 

profesor tersebut akan memasukkan email kita ke direktori spam. Kamu 

bisa menulis subject email dengan formula berikut ini : <nama kamu> : 

<nama universitas asal kamu> - <nama beasiswa> <nama tahun 

ajaran/fiscal year> for <Research Student/Master/Doctoral Degree> 

in <nama universitas tujuan kamu>. Terlalu panjang? Nggak masalah, 

kok. Hal itu, sekali lagi, untuk membedakan email kita dengan email dari 

spammer.   

8. Beberapa professor yang dahulu pernah saya hubungi mempermasalahkan 

dan menanyakan kemampuan berbahasa Jepang saya saat itu. Tentu ini 

sedikit mempersulit langkahmu jika terjadi hal yang sama. Ada baiknya 

pula, jika kamu memang sudah berminat untuk studi ke Jepang atau ke 

negara dengan bahasa nasional bukan bahasa Inggris, kamu memperdalam 

kemampuan bahasa asingmu di Indonesia.  

9. Beberapa profesor tidak langsung menjawab email kamu. Artinya, kamu 

harus bersabar menunggu 2-4 minggu. Saya sendiri mendapatkan jawaban 

dari seorang profesor dalam waktu 1 bulan lebih beberapa hari. Ada 

baiknya kamu tidak hanya mengirimkan email ke satu orang profesor saja. 

Cari profesor lain yang menawarkan tema riset yang sesuai dengan minat 

kamu dan tetaplah berusaha menjalin korespondensi. 

10. Beberapa profesor ada yang menguji kemampuan kita dengan 

mengirimkan soal-soal ujian masuk universitas tersebut. Ya, itu terjadi 

pada diri saya saat melakukan kontak dengan seorang profesor di Jepang. 

Ceritanya, waktu itu dia bilang ke saya untuk kontak ke Associate 

Professor di lab-nya. Istilahnya profesor pendamping gitu. Waktu saya 

email ke dia, ternyata saya dikasih soal ujian masuk universitas yang 

seabreg, suruh ngerjain semua. Celakanya, semua soal ujian itu berbahasa 

Jepang. Langsung lemes deh…..hehehe. Jika itu yang terjadi, tetap 

kerjakan soal tersebut sebisa kita dalam waktu singkat. Ceritakan 

bagaimana pendapat kamu tentang soal tersebut dan berapa waktu yang 

kamu perlukan untuk menerjemahkan dan mengerjakan tiap pertanyaan. 
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Tulis hasilnya dan kirimkan dengan email ke profesor tersebut. Satu hal 

yang ingin dilihat oleh pembimbing kita adalah : seberapa besar 

kesungguhan dan kemauan kita untuk menghadapi beratnya tantangan dan 

kerasnya persaingan di lab tersebut.  

 

Ada juga profesor lain yang saya kirimi email, menjawab bahwa dia tidak 

bisa membimbing karena kesibukannya untuk seminar dan proyek di luar Jepang. 

Berkali-kali ditolak, tidak membuat saya kapok untuk terus berburu pembimbing 

di Jepang. Beberapa email di antaranya bahkan tidak dijawab sama sekali. Setelah 

berpuluh-puluh email saya layangkan, ada salah seorang professor di salah satu 

universitas yang bersedia menerima saya, dengan catatan saya harus mencari 

beasiswanya sendiri. Jika saya sudah mendapatkan beasiswa, ia bersedia untuk 

menerima saya sebagai mahasiswa S2 di labnya. Saat membuka email tersebut 

dan membaca, rasanya ada kebahagiaan tersendiri. Saya mendapatkan calon 

pembimbing pada bulan Maret 2008 sehingga kalau ditotal sekitar enam bulan 

untuk mendapatkan pembimbing. Sebagai catatan, saya sama sekali tidak 

memiliki koneksi orang Indonesia atau dosen yang langsung berhubungan dengan 

profesor-profesor yang saya hubungi atau dengan kata lain saya benar-benar 

memulainya dari nol. Kata kunci dari proses mencari pembimbing ini adalah : 

tetap semangat dan jangan mudah putus asa. Kalau memang rejeki, insya 

Allah ikhtiar kita akan ada hasilnya.  

 

Contoh Surat Untuk Profesor 

 

Oke, setelah membaca beberapa poin “sakti” di atas, saatnya kita melihat 

contoh surat yang pernah saya gunakan untuk mencari pembimbing. Ada juga 

contoh lain yang saya dapatkan dari internet, untuk menambah wawasan kamu. 
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Contoh 1. Surat untuk profesor Jepang 

Subject : ……………(nama kamu) : …………… (nama universitas asal kamu) - 
………….. (nama beasiswa)………..(tahun ajaran) for ………….(isikan dengan 
Research Student/Master Degree/Doctoral Degree) in ……………. University 
(isikan dengan nama universitas tujuan) 
 
Dear Professor …………………. (nama seorang Profesor Jepang) 
 
Hajimemashite, 
First of all, let me introduce my self. I am ………………..(perkenalkan diri kamu, 
asal universitas dan negara kamu). I have passed the final exam by doing well 
my final thesis and got GPA ………….(scale of 4) (isikan dengan IPK kamu). I 
graduated and reached my bachelor degree on ……………….(tanggal kelulusan 
kamu). I am preparing myself to apply …………………(isikan dengan nama 
beasiswa yang akan kamu apply)  
 
I have set myself to concentrate in studying…………. (tema riset yang kamu 
tekuni saat S1). My topic for my final paper is …………….. (isikan dengan tema 
riset S1 kamu). 
 
I am interested to study your research themes, ………………. (isikan dengan 
tema riset yang ditawarkan oleh profesor tersebut).  I think they are challenging 
research subjects and very interesting. I have explored to your website many 
times. Based on that, I would like to join Your laboratory member for …………… 
(isikan dengan pilihan : Research Student, Master Degree, atau Doctoral 
Degree) at your university.  
 
Below, I wrote my resume and attached my photograph. I also attached Bachelor 
Certificate, TOEFL Certificate, Research Proposal, Academic Transcript...... 
(isikan dengan file yang kamu sertakan di email. Semakin lengkap semakin 
baik). Other documents, such as Seminar Certificate and Letter of 
Recommendation from ………………..(isi jika kamu juga menyertakan surat 
rekomendasi dari dosen kamu) will be sent later. I look forward to hear from 
You. 
 
Douzo Yoroshiku Onegaishimasu 
 
Best Regards,  
  
…………………………… 
(nama terang kamu, jurusan/fakultas, universitas, negara) 
 
References:  
…………………..  
(isikan referensi informasi yang kamu gunakan untuk mendapatkan profil 
profesor tersebut, seperti situs univeristasnya, situs lab, atau situs profesor 
tersebut).  
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===================================================  
                       RESUME 
=================================================== 
………………………………. (isikan dengan biodata dan resume singkat kamu) 
 

ALL SUPPORTING DOCUMENTS ABOVE WILL BE SENT LATER 

 

Contoh 2. Email untuk profesor di negara lain 

Dear Professor .....................................  
  
My name is…………….. I am junior lecturer in ………………..Indonesia.   
  
I have opened your website, and interested in your research about …………….  
I also was read your paper titled ………………... I think it will be interesting and 
challenging if I can conduct research about ……………………..  
  
I have planning to pursue my master degree by ………………… Scholarship in 
the beginning of next year. So by this email I propose to join in your research if I 
am accepted by …………………… Scholarships, so I am pleased if I could discuss 
my research with you.   
  
For your considered, my final project is about ……………... Beside that’s I also 
conduct research about ………………..  
  
I sincerely hope that you will reply this email and great thanks for time you read 
this message.  
  
Best Regards,  
 
………………………. 
  

Dua contoh di atas bisa kamu jadikan referensi untuk membuat email yang 

lebih baik dan lebih sesuai dengan calon pembimbing kamu. Mengapa saya 

mengawali email dengan salam pembuka dan penutup dalam bahasa Jepang pada 

contoh surat yang pertama? Jawabannya, orang Jepang akan lebih menghargai 

orang asing (gaijin) yang mau belajar bahasa Jepang. Kalau kamu bisa berbahasa 

Jepang, akan sangat lebih membantu jika kamu langsung menulis dengan bahasa 

Jepang (Kanji, Hiragana, dan Katakana). Profesor kamu akan lebih respek dan 

menghargai kamu karena kamu bisa berbahasa Jepang. Hal yang sama juga 

berlaku untuk negara-negara lain yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai 

bahasa nasional mereka.  
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Paska Mendapatkan Pembimbing 

 

Ada beberapa hal lain yang perlu juga kamu perhatikan jika kamu sudah 

mendapatkan pembimbing yang bersedia untuk membantu kamu kelak. Beberapa 

hal tersebut sebagai berikut :  

1. Tetap jalin kontak dengan profesor kamu. Kamu bisa melontarkan topik 

yang terkait dengan paper-paper di lab beliau yang kamu baca. Ajak beliau 

untuk berdiskusi dan selalu kabarkan perkembangan kamu dalam mencari 

beasiswa. 

2. Mintalah Letter of Acceptance (surat penerimaan/keterangan) dari profesor 

kamu untuk memudahkanmu mencari beasiswa. Jika memungkinkan, 

kamu bisa juga meminta tolong kepada International Office di calon 

kampus kamu kelak untuk mengirimkan surat penerimaan/surat 

keterangan untuk memperlancar proses pencarian beasiswa.   

3. Ada kalanya, kamu diterima di lebih dari satu lab. Jika ini yang terjadi, 

kamu harus memilih salah satu lab dan membatalkan lab yang lain. Untuk 

kasus ini, kamu harus menjelaskan kepada profesor di lab lain tersebut. 

Gunakan bahasa yang sopan saat meminta maaf. Sebutkan dengan jujur, 

kamu diterima di lab lain, dengan profesor yang lain pula karena tema riset 

yang ditawarkan lab tersebut lebih condong dengan minat kamu. Profesor 

di lab lain akan memahami kondisi kamu kok, asal kamu tetap 

memberitahu beliau bahwa kamu tidak jadi bergabung di lab beliau 

dengan menyertakan alasan yang masuk akal. 

4. Jika kamu berhasil diterima di dua buah universitas, universitas negeri dan 

swasta, saya sarankan untuk memperhitungkan kembali (tuition fee) dan 

kualitas universitas / fasilitas studi yang disediakan kampus tersebut. Di 

beberapa negara, universitas negeri masih jauh lebih baik dibandingkan 

dengan universitas swasta. Setidaknya dari segi tuition fee, universitas 

negeri lebih murah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah. 

 

 

        


