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Sambutan ketua PPI UK 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Om Swastiastu. 

Salam untuk para pembaca sekalian. 

Tujuan awal kami, pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom (PPI UK) dalam 

merancang kumpulan tulisan berjudul ‘Panduan Studi di Britania Raya’ ini adalah untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat luas, khususnya para pelajar yang tertarik 

melanjutkan studi di Britania Raya perihal beragam informasi relevan bagi pelajar Indonesia 

mulai dari kiat memilih universitas, tata cara mengurus Visa Britania Raya, metode belajar 

mengajar, mencari akomodasi, menghemat uang saku, dan lain-lain. Kami berharap bahwa 

dengan dikumpulkannya tulisan dari banyak responden, informasi yang kami salurkan dan 

sebarluaskan menjadi lebih representatif dan berguna bagi para pembaca. Melalui panduan ini 

pula kami mengharapkan agar teman-teman tidak hanya bergantung pada informasi yang 

tertera di situs web PPI UK saja, namun juga memiliki pegangan yang berwujud. 

Program ini merupakan bagian dari Divisi Riset dan Kajian Strategis PPI UK. Dengan demikian, 

kumpulan informasi ini tidak akan dapat terealisasi apabila tidak ada kerja sama tim yang kuat 

di dalam divisi ini sendiri. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para staf 

Divisi Riset dan Kajian Strategis PPI UK yang telah bersusah payah mencari dan mengumpulkan 

kontributor, menyusun, dan memimpin redaksi panduan ini. Tidak lupa pula saya ingin 

mengucapkan terima kasih kepada para kontributor yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, dan perhatian mereka untuk berbagi pengalaman studi di Britania Raya melalui tulisan. 

Berkat bantuan dari Arie Kusuma Paksi, Dadang Prasetyo Jatmiko, Agustina Ari Murti, Darius 

Erlangga, Farraas Afiefah, Lusi Nuryanti, Donny, Nira,Noor Titan Putri, Narendri Muhandri, 

Timotius, Ahmad Fathoni, dan Yulisa panduan ini dapat diselesaikan dan dinikmati oleh para 

pembaca. 

Semoga niat kami untuk berbagi dengan teman-teman sekalian dapat dipergunakan dengan 

baik dan bertanggung jawab. Besar harapan kami bahwa para pembaca dapat memperoleh 

pengetahuan setelah membaca panduan ini dan terinspirasi untuk melanjutkan perjuangan 

kami untuk menuntut ilmu di Britania Raya. 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Om shanti shanti shanti. 

Salam. 



4 
 

Sambutan Redaksi 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Salam sejahtera untuk kita sekalian, 

Redaksi sangat bersyukur pada akhirnya rencana penerbitan Buku Panduan Studi di UK ini 

dapat terealisasi. Meskipun melalui proses yang panjang dan menghadapi rintangan yang cukup 

banyak pada akhirnya berkat dukungan dan komitmen dari semua pihak Kami mampu 

menyelesaikan buku ini tepat waktu. 

Oleh karena itu sungguh pantas rasanya Kami mengucapkan banyak terimakasih terutama pada 

segenap pengurus PPI UK dan seluruh penulis yang telah rela meluangkan waktunya 

menuliskan beberapa catatan pengalaman selama studi di UK. Harapannya beberapa catatan 

pengalaman tersebut dapat bermanfaat bagi para pelajar Indonesia yang akan memutuskan 

untuk studi di Britania Raya pada masa mendatang. 

Salam, 

Redaksi   
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Mendaftar Kuliah di UK 

Farraas Afiefah Muhdiar, University of York 

 

Sebelum memutuskan untuk melanjutkan studi di program magister, langkah pertama yang 

wajib dilakukan adalah mengetahui bidang apa yang akan dipelajari. Sesuaikan dengan minat dan 

passion, pengalaman belajar saat S1, dan pengalaman kerja.Pikirkan dengan matang, apakah 

jurusan tersebut dapat menunjang cita-cita kita. Selain untuk memantapkan hati, perencanaan 

studi ini juga akan sangat membantu untuk mendaftarkan diri ke universitas tujuan dan program 

beasiswa yang diincar. Jurusan yang dipilih tidak usah terlalu spesifik dulu, agar ada beberapa 

alternatif universitas yang bisa dipilih. 

Setelah menetapkan pilihan jurusan dan membandingkan modul kuliah jurusan tersebut di 

berbagai universitas, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri ke program tersebut. 

Ternyata, proses pendaftaran kuliah di UK tidak serumit yang saya bayangkan. Secara umum, 

berikut ini adalah persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri di program magister 

untuk kebanyakan universitas di UK: 

1. Bukti kompetensi akademis 

Kebanyakan universitas-universitas terbaik di UK mensyaratkan minimum degree 2:1 untuk 

calon mahasiswa program magister.Ada universitas yang mengonversi standar tersebut dengan 

IPK minimum 3.00, ada juga yang mengonversikannya ke 3.3.Sebagai bukti, kita harus 

menyiapkan ijazah, transkrip nilai, dan penghargaan-penghargaan akademis yang sudah 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh sworn translator yang terdaftar. 

2. Personal motivation letter 

Kurang lebih, ini adalah esay berisi alasan memilih program yang dituju serta rencana karir 

ke depan. Pengalaman kerja atau organisasi yang berkaitan dengan jurusan yang dipilih tentu 

akan menjadi nilai tambah. Banyak panduan menulis motivation letter yang bisa ditemukan di 

internet.Intinya, tunjukkan bahwa kamu memiliki minat dan semangat yang tinggi untuk 

mempelajari bidang tersebut.Show how passionate and dedicated you are! Pastikan juga bahwa 

kamu menggunakan Bahasa Inggris yang baik dan benar. Jangan takut untuk meminta feedback 

dari orang lain, khususnya yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris atau kemampuan akademik 

yang lebih baik. Jika kamu memutuskan untuk mendaftar ke lebih dari satu pilihan jurusan 

dan/atau universitas, pastikan bahwa esay yang kamu buat tidak sepenuhnya sama.  

3. Reference/recommendation letter 

Biasanya, persyaratan lain yang dibutuhkan adalah dua surat rekomendasi dari atasan, yang 

salah satunya berkecimpung di dunia akademis. Kamu bisa meminta pembimbing akademik, 
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pembimbing skripsi, dosen di kampus, dan/atau atasan di tempat kerja untuk menuliskan surat 

ini. Pastikan memilih orang yang mengenal kita dengan cukup baik, supaya suratnya tidak 

terkesan kaku dan tipikal. Untuk membantu mereka dalam menuliskan surat referensi ini, kamu 

juga bisa memberikan CV, transkrip nilai, serta penjelasan singkat mengenai program yang akan 

kamu pilih di UK. 

4. Bukti skor kemampuan Bahasa Inggris 

Ada beberapa pilihan tes Bahasa Inggris yang bisa diambil, namun academic IELTS 

(International English Language Test System) adalah tes yang paling sering dipilih untuk studi di 

UK.Skor IELTS minimal yang dibutuhkan berbeda-beda, tergantung jurusan dan 

universitasnya.Karena kuliah psikologi membutuhkan kemampuan menulis dan berargumen 

yang baik, skor minimum yang dibutuhkan cukup tinggi, yakni 6.5 untuk semua subtes dan 7 

untuk skor keseluruhan (dari skor maksimal 9). 

IELTS terdiri dari empat subtes: listening, speaking, reading, dan writing. Karena spesifik 

mengukur academic English, tes ini bukan hanya mengukur kemampuan Bahasa Inggris saja, tapi 

juga kemampuan menulis dan berargumen dengan logis, serta kemampuan untuk memahami 

materi-materi yang bersifat ilmiah. 

Untuk mempersiapkan diri, saya mengikuti kelas persiapan IELTS selama 50 jam.Kelas ini 

cukup membantu saya karena saya bisa berdiskusi langsung dengan native speaker. Mengambil 

kelas IELTS prep juga recommended untuk setidaknya memberikan social support, yaitu teman-

teman yang juga akan kuliah di luar negeri. Selain itu, biaya les dan tes yang cukup besar menurut 

saya adalah investasi di awal yang membuat saya semangat untuk berburu universitas dan 

beasiswa, karena saya tidak mau jutaan uang yang sudah saya keluarkan jadi terbuang sia-sia. Jika 

tidak ingin les, persiapan IELTS bisa dilakukan lewat buku dan internet (misalnya dari 

situs IELTS-Simon atau IELTS Buddy). Saya sih tetap menyarankan ada guru atau tutor yang bisa 

dipercaya untuk teman latihan speaking dan writing, apalagi jika merasa belum cukup percaya 

diri untuk berbicara dan menulis di dalam konteks akademis dengan Bahasa Inggris.  

Jika sudah siap, tes IELTS bisa dilakukan di IALF, IDP, atau British Council.Tes tersebut 

dilakukan seharian dengan biaya USD 195. Hasil tes dapat diambil setelah 13 hari kerja, dan 

hasilnya berlaku selama dua tahun. Untuk mempercepat proses pendaftaran universitas, 

sebaiknya tes IELTS sudah diikuti paling lama bulan Oktober (satu tahun sebelum rencana 

keberangkatan).  

 

5. Persyaratan lain 

Beberapa universitas memiliki persyaratan lain. Kebanyakan program di Cambridge, Oxford, 

dan UCL, misalnya, mensyaratkan kita untuk mengikuti wawancara jika telah lolos seleksi berkas. 

Selain itu, untuk beberapa program, misalnya di program yang saya pilih di University of York, 

http://ielts-simon.com/
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.ialf.edu/ieltsschedule.html#Jakarta
http://www.indonesia.idp.com/student_services/examination_services/ielts.aspx
http://www.britishcouncil.or.id/en/exam/ielts/dates-fees-locations
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bukti tulisan akademik juga perlu disertakan, sebagai bukti bahwa kita memiliki kemampuan 

untuk menyampaikan ide secara logis dan efektif dalam Bahasa Inggris. 

Jika sudah memenuhi semua persyaratan, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah 

mengunggah semua dokumen yang diperlukan ke situs pendaftaran universitas. Sejauh yang saya 

ketahui, tahun lalu University of York tidak memiliki agen di Indonesia, sehingga proses 

pendaftaran saya lakukan sendiri. Untungnya, mendaftar universitas tidak terlalu sulit karena 

semuanya dilakukan secara online.Saya juga tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Jika ada 

pertanyaan mengenai program studi atau proses admission, saya langsung mengajukannya 

melaluie-mail ke pihak fakultas dan universitas, dan biasanya mendapatkan balasan dalam waktu 

1-10 hari. Namun, jika universitas yang kamu tuju memiliki agen di Indonesia (IDP, IBEC, Sun 

Education, dan lainnya), mendaftarkan lewat agen bisa dijadikan alternatif. Biayanya tidak besar 

(atau bahkan gratis), dan proses pendaftaran jadi lebih praktis.  

Kebanyakan universitas di Inggris hanya membuka kelas pada bulan September, sehingga 

kita bisa mendaftar dari bulan Oktober hingga Juli (semakin cepat semakin baik). 

Jika program atau universitas yang dituju terlihat kompetitif (bahkan biasanya tercantum 

di website-nya), it would be best to have a back-up plan. Daftar saja ke satu atau dua universitas 

lain. Toh tidak dipungut biaya.  

Setelah mengunggah dokumen yang disyaratan, biasanya pengumuman akan diterima dalam 

waktu 1-4 minggu. Jika diterima, kita akan mendapatkan Letter of Acceptance, baik 

yang conditional (berarti masih ada syarat yang harus dipenuhi) atau unconditional. Untuk 

mempercepat proses berikutnya, sebaiknya seluruh dokumen sudah diunggah paling lambat 

bulan Februari (di tahun yang sama dengan rencana keberangkatan).  

Meskipun banyak perintilan yang harus dipersiapkan, mendaftarkan diri untuk kuliah di UK 

bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Kalaupun ada persyaratan yang belum bisa terpenuhi, 

percayalah kalau segala usaha yang dikerahkan akan terbayar penuh oleh pengalaman yang 

didapat dengan kuliah di Inggris. It will be worth it in the end, so hang in there! Selamat berjuang! 

http://www.uk.idp.com/for_clients/about_idp_uk/client_list.aspx
http://www.ibec.or.id/?page_id=2571
http://www.suneducationgroup.com/country/uk?lang=en
http://www.suneducationgroup.com/country/uk?lang=en
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Tips Memilih Kampus di UK  

Timotius Hednrik Partohap, University of St Andrews 

 

Menjadi pelajar di Britania Raya merupakan mimpi dari banyak orang di Indonesia, 

khususnya bagi mereka yang ingin melanjutkan studi tingkat lanjut.Namun, dalam membuat 

keputusan mengenai universitas dan jurusan yang tepat untuk studi tingkat lanjut di Luar Negeri 

seringkali jauh lebih sulit dibandingkan dengan ketika memilih kampus dan jurusan untuk studi 

di Indonesia.Sistem masuk untuk masuk ke universitas di Britania Raya pun sangat berbeda 

dengan yang ada di Indonesia dan justru membuat keadaan semakin kompleks. 

Sebagai bangsa Asia, khususnya menjadi orang Indonesia, kita sangat terbiasa dengan sistem 

ranking dan membandingkan satu hal dengan hal lainnya.Kebiasaan ini kemudian terbawa 

hingga ketika kita dihadapkan untuk memilih sekolah tingkat lanjut (SMP/SMA) atau bahkan 

kampus di Indonesia.Sayangnya, hal tersebut tidak bisa lagi kita terapkan untuk studi di 

Britania.Di sini, setiap universitas atau bahkan setiap departemen dalam satu fakultas memiliki 

keunikan tersendiri, sehingga sangat tidak masuk akal untuk membandingkan antar jurusan 

bahkan universitas. 

Dalam tulisan ini, kita akan membahas bagaimana caranya untuk memilih jurusan dan 

universitas yang tepat untuk melanjutkan studi di Britania. Tulisan ini tidak hanya ditujukan bagi 

mereka yang ingin studi pascasarjana, namun juga bagi mereka yang bahkan ingin studi dari 

tingkat foundation. Kita akan membahas dengan pendekatan do dan don’t dalam memilih 

universitas dan jurusan yang tepat. 

 

Do! 

1. Menjadi orang yang serba ingin tahu. 

Terkadang, dalam pergaulan sehari-hari menjadi orang yang serba ingin tahu itu sangat 

dibenci oleh beberapa orang. Namun, hal ini tidak berlaku dalam memutuskan langkah kita demi 

masa depan. Mulai-lah rajin mencari segala informasi tentang sistem pendidikan di Britania Raya. 

Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara online atau berkonsultasi dengan kantor 

konsultan pendidikan. Setiap universitas di Britania Raya memiliki webpage yang sangat baik 

dengan menampilkan prospectus untuk setiap jurusan, maka mencari informasi secara online bisa 

menjadi permulaan yang sangat baik. Cukup dengan mengetikkan nama kampus dan jurusan 

yang kita inginkan di mesin pencari online, segala informasi bisa kita dapatkan secara mudah. 

2. Malu bertanya sesat di jalan. 
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Peribahasa lama ini masih sangat berguna untuk bisa melanjutkan studi di Britania Raya. 

Setelah mencari tahu mengenai jurusan dan universitas yang diinginkan, jangan pernah malu 

untuk bertanya! Hampir setiap kota di Britania Raya memiliki representasi orang Indonesia, baik 

pelajar ataupun non-pelajar. Setiap universitas di Britania Raya pun memiliki tim admisi masing-

masing. Oleh karena itu, bertanya menjadi salah satu kunci dalam memilih jurusan dan 

universitas yang diinginkan khususnya untuk mengetahui kondisi lain yang terkadang tidak 

dijelaskan secara eksplisit oleh pihak universitas di webpage ataupun prospectus mereka. 

 

3. Buat dirimu nyaman! 

Menjalani studi di Britania Raya memiliki tantangan tersendiri. Sekilas memang terlihat 

sangat mudah karena untuk mencapai nilai A kita butuh nilai 70 dari skala 1-100. Sayangnya, 

mendapatkan nilai 70 seringkali jauh lebih sulit dibandingkan nilai 100 di Indonesia.Kesalahan 

minor benar-benar dapat menghancurkan segalanya sehingga tekanan yang dihadapi dalam 

menjalani studi di Britania Raya jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia.Oleh karena itu, pilih 

lah jurusan yang membuat anda nyaman. Tentunya dalam memilih jurusan kita juga harus 

mempertimbangkan jenis lapangan pekerjaan yang akan kita masuki setelah selesai menempuh 

studi, namun hal tersebut bukanlah segalanya, karena ketika kita hanya memilih jurusan dengan 

pertimbangan lapangan pekerjaan tanpa memperhatikan kapasitas diri dan kenyamanan kita 

atas jurusan tersebut, semua akan menjadi sia-sia karena tekanan yang dihadapi justru akan 

terasa jauh lebih berat. 

 

Don’t! 

1. Gengsi tidak pernah menjadi solusi. 

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, seringkali kita membandingkan satu hal 

dengan hal lainnya.Hal ini justru dapat menjadi boomerang bagi kita sendiri.Tanpa memikirkan 

kapasitas diri dan lebih memilih ego pribadi seringkali kita justru berhadapan dengan masalah 

yang kita buat sendiri.Jangan pernah menjadikan gengsi sebagai faktor dalam mengambil 

keputusan! Sebagai contoh, ketika kita memilih universitas berdasarkan peringkat universitas 

atau bahkan popularitas universitas di kalangan orang Indonesia, seringkali kita melupakan 

faktor lain seperti mata kuliah yang ditawarkan sepanjang menjalani studi (yang biasanya tertera 

dalam prospectus), ketersediaan dosen dengan keahlian spesifik sesuai minat kita, atau bahkan 

sistem pembobotan nilai akhir kuliah. 

2. Ibadah tetap nomor satu, namun…… 

Hal ini terdengar kontroversial. Namun, saya pribadi sering dihadapkan dengan pertanyaan 

mengenai ketersediaan tempat ibadah dan jenis makanan di kota tempat saya menjalani studi. 
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Tentu sebagai umat beragama, ibadah merupakan prioritas utama. Namun, jangan jadikan ibadah 

dan agama sebagai alasan dalam memilih kampus dan jurusan yang dituju. Jauh atau dekat, setiap 

kota di Britania Raya memiliki rumah ibadah untuk hampir setiap agama di dunia. Berbagai 

komunitas agama pun hadir di setiap universitas. Bahkan, dengan poin do di atas, kita tidak perlu 

lagi khawatir dalam menjalani ibadah masing-masing karena tidak pernah ada alasan bagi setiap 

umat beragama untuk berhenti beribadah dimanapun berada. 

 

3. Mengambil keputusan terlalu cepat. 

Pada umumnya, tim admisi universitas-universitas di Britania Raya merespon lamaran 

admisi dalam waktu kurang dari tiga minggu. Bahkan beberapa universitas tertentu dapat 

membuat keputusan dalam hitungan hari. Jika universitas merespon dengan mengirimkan surat 

penerimaan tanpa syarat, biasanya kita akan diminta untuk memberikan respon sesegera 

mungkin. Namun, ketika mengirimkan lamaran seringkali kita tidak mencari informasi lebih jauh 

mengenai universitas dan jurusan tersebut.Jangan membuat keputusan terlalu cepat, sebelum 

membalas respon dari universitas, cari tahu kembali mengenai beberapa hal yang jauh lebih 

mendetail seperti keadaan kota, fasilitas publik yang ada di kampus yang dituju, atau bahkan 

buku panduan mengenai jurusan yang kita inginkan. 

 

4. Populasi orang Indonesia bukan segalanya. 

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, tidak terlalu sulit untuk 

menemukan orang Indonesia di berbagai kota di Britania Raya. Sehingga seringkali hal yang 

menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk memilih kampus yang dituju adalah jumlah orang 

Indonesia yang ada di kota sekitar kampus tersebut. Jangan pernah mempertimbangkan jumlah 

orang Indonesia!Memang sangat terasa menyenangkan dan menenangkan jika tinggal dengan 

banyak orang Indonesia di tanah Britania Raya. Namun, hal ini tidak bisa kita jadikan faktor dalam 

menentukan kampus tujuan karena mungkin saja tidak ada jurusan atau universitas yang benar-

benar sesuai minat kita di kota yang justru terdapat banyak orang Indonesia. Fokus lah pada 

tujuan awal untuk melakukan studi di Britania Raya.Lagipula, hidup di tengah-tengah warga 

internasional dapat mengasah kemampuan Bahasa atau bahkan justru memperkaya 

pengetahuan budaya atau sejarah negara lainnya. 

 

5. Jangan terlalu cepat menjustifikasi dan men-generalisasi. 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland merupakan negara yang sangat unik. 

Tidak hanya secara kultur, namun sistem edukasi di setiap negara di Britania Raya pun memiliki 

berbagai perbedaan. Sebagai contoh, pada umumnya butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikan 
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studi sarjana di Skotlandia sedangkan di Inggris membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Sistem 

foundation atau college yang ada di setiap negara atau bahkan setiap universitas pun berbeda. 

Oleh karena itu, jangan berkesimpulan bahwa setiap universitas di UK memiliki sistem yang sama. 

Seperti poin pertama yang sudah kita diskusikan sebelumnya; cari lah informasi sebanyak-

banyaknya. 

Pada dasarnya, memilih sekolah dan jurusan yang tepat untuk studi di Britania Raya (UK) 

tidak lah se-sulit yang dibayangkan. Cukup dengan berfokus pada tujuan awal ketika 

memutuskan untuk melakukan studi di Britania Raya maka segalanya akan terasa sangat mudah. 

Akhir kata, secara pribadi saya ingin mengucapkan selamat berburu sekolah, kawan! Kami tunggu 

kedatangan kalian di negeri Fish and Chips ini!  
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Kiat Sukses Memilih Perguruan Tinggi yang Tepat 

Yulisa Rebecca, University of Edinburgh 

 

Menentukan perguruan tinggi dan jurusan yang tepat bukanlah hal yang mudah, terutama 

jika anda ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negeri.Hal ini tentunya 

membutuhkan perencanaan yang matang dan pertimbangan sedini mungkin untuk menghindari 

masalah dan penyesalan di kemudian hari.Oleh karena itu, banyak faktor yang harus diperhatikan 

dan diperhitungkan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa tips dan strategi dalam memilih 

perguruan tinggi dan jurusan yang tepat:  

 

1. Kenali diri anda  

 

Pengenalan diri adalah langkah pertama dan terpenting sebelum anda memilih 

perguruan tinggi dan jurusan yang ingin dituju. Pengenalan diri yang dimaksud di sini adalah 

memahami apa yang menjadi cita-cita anda, keunggulan dan kelemahan anda, bidang-bidang 

yang dapat anda pahami dan kuasai dengan baik, dan lain sebagainya. Hal ini akan sangat 

membantu dalam memilih perguruan tinggi dan jurusan yang sesuai dengan keadaan diri 

anda. Jadi, lihat dan kenalilah diri anda dengan sebaik-baiknya. 

 

2. Kenali minat dan bakat anda 

 

Setiap pribadi adalah unik.Minat dan bakat antara satu orang dengan lainnya pasti 

berbeda.Sesuaikan jurusan yang ingin diambil dengan minat dan bakat anda.Jika tidak 

menyukai hitung-hitungan, jangan mengambil jurusan matematika atau akuntansi.Jika tidak 

menyukai menggambar, jangan mengambil jurusan arsitektur.Singkatnya, anda harus 

mengetahui bidang yang menjadi ketertarikan anda.Langkah selanjutnya adalah kenali bakat 

atau potensi diri anda. Minat dan ketertarikan yang kuat pada suatu jurusan studi didukung 

dengan kemampuan yang ada akan sangat menguntungkan anda sehingga dapat 

menghasilkan prestasi yang optimal.   

Bagaimana jika anda masih bingung apa yang menjadi minat anda? Malu bertanya, 

sesat di jalan.Oleh karena itu, cobalah untuk berdiskusi dengan teman, keluarga, atau senior 

yang kenal baik dengan anda.Pengalaman dan pengetahuan serta saran dan masukan yang 

mereka miliki mungkin dapat membantu anda untuk menemukan bidang yang menjadi 

minat anda.Lalu bagaimana jika anda sangat menginginkan jurusan atau pekerjaan di bidang 

matematika, tetapi kurang mampu untuk menjadi orang yang teliti? Dalam situasi seperti ini, 

keinginan yang sangat kuat tentunya membutuhkan usaha yang keras pula dan usaha yang 

keras pasti akan memberikan hasil walaupun membutuhkan waktu yang lama. Jadi, jika anda 

menginginkan jurusan tertentu tetapi tidak didukung dengan kemampuan yang ada, maka 
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anda harus siap untuk bekerja lebih keras dan mengalokasikan waktu yang lebih banyak 

untuk belajar. (Munkin tulis sedikit tenatang tes minat/bakat kalau belum tahu ttg studi yg 

akan di ambil di uni – kadang ini bisa membantu. Pengalaman saya pribdi waktu masi di 

college dulu, sering ada tes minat/bakat dengan tujuan mengarahkan pelajar yg belum 

menentukan pilihan)) 

 

3. Kenali perguruan tinggi dan jurusannya  

 

Tentukanlah lokasi perguruan tinggi yang ingin anda tuju.Setelah itu, kumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya mengenai perguruan tinggi dan jurusan yang ingin anda 

ambil. Informasi yang penting sebagai bahan pertimbangan anda, antara lain: reputasi dan 

peringkat perguruan tinggi, kualitas dari staf pengajar atau dosen, jurusan yang ditawarkan 

di perguruan tinggi tersebut, mata kuliah yang dipelajari, fasilitas yang disediakan, dan lain 

sebagainya. Informasi yang dibutuhkan pada umumnya dapat diperoleh secara lengkap dari 

website perguruan tinggi yang bersangkutan. Anda juga dapat memperoleh informasi 

dengan menghadiri open days atau education fair untuk lebih mengenal perguruan tinggi 

yang ingin anda tuju. Selain itu, jika anda memiliki saudara, teman, atau senior yang sedang 

berkuliah atau telah lulus dari perguruan tinggi tersebut, alangkah baiknya bertanya kepada 

mereka untuk menggali informasi yang lebih komprehensif. Pelajari jurusan yang dapat 

mengarahkan anda pada profesi atau karir yang memang sesuai dengan minat dan bakat 

anda. 

 

4. Melihat peringkat universitas berdasarkan jurusan  

 

Banyak orang berpikir bahwa kualitas pendidikan dinilai dari peringkat universitas 

atau perguruan tingginya. Memilih peringkat universitas berdasarkan jurusan yang anda 

minati adalah langkah yang lebih tepat karena di dalam perguruan tinggi yang ternama 

belum tentu setiap jurusannya memiliki peringkat yang sama (setuju sekali). Begitu pula 

sebaliknya, tidak semua jurusan di dalam perguruan tinggi yang tidak ternama memiliki 

kualitas yang buruk.Setiap universitas memiliki jurusan atau bidang studi yang menjadi 

keunggulan dari universitas tersebut.Informasi mengenai peringkat universitas, baik secara 

global maupun berdasarkan jurusan, dapat diperoleh dari website-website yang 

independen, seperti Times Higher Education atau QS World University Rankings. 

 

5. Prospek karir dan pekerjaan 

 

Hal berikutnya yang penting untuk dipertimbangkan dengan matang adalah apakah 

jurusan yang ingin anda ambil dapat memberikan prospek karir dan pekerjaan yang baik 

nantinya setelah anda lulus.Perguruan-perguruan tinggi di luar negeri biasanya memberikan 

informasi di website mereka tentang perusahaan-perusahaan dimana para alumni umumnya 

bekerja.Beberapa perguruan tinggi bahkan memiliki wadah pengembangan karir dan 
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kerjasama dengan perusahaan atau industri tertentu sehingga memudahkan lulusan mereka 

untuk mencari pekerjaan.Namun, perlu diingat bahwa kemudahan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan keinginan anda tetap bergantung pada keunggulan dan 

kompetensi anda. 

 

6. Ketersediaan biaya kuliah dan bantuan pendanaan  

Lakukan survey biaya untuk mengetahui total biaya yang diperlukan dari tahap 

persiapan hingga perkuliahan selesai. Komponen biaya ini umumnya sesuai dengan program 

studi yang kita jalani, seperti biaya kuliah, buku, praktek/lab, dan lain-lain. Jika dana yang 

tersedia belum mencukupi, carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai program 

beasiswa atau bantuan pendanaan lainnya. Sebagian besar perguruan tinggi menawarkan 

program beasiswa, baik partial atau full scholarship.Beasiswa ini tentunya sangat kompetitif 

dan umumnya sangat terbatas, baik dalam jumlah biaya yang diberikan maupun jumlah 

penerima beasiswa tersebut.Selain beasiswa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, masih 

banyak jalur beasiswa lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu atau 

lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Chevening, LPDP, dan lain sebagainya. 

 Pelaut ulung tidak lahir di laut yang tenang, tetapi pelaut ulung lahir di laut yang penuh 

ombak dan badai.Setiap kesuksesan pastinya membutuhkan usaha yang keras, tekad yang kuat, 

dan tidak lupa berdoa. Tetap semangat!  
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Universitas Cambridge: Apa yang Menarik dari College System? 

Noor Titan Putri Hartono, University of Cambridge 

 

Banyak orang yang familiar dengan nama Universitas Cambridge, dan menjadikan tempat ini 

sebagai target untuk meneruskan jenjang pendidikan mereka. Ada banyak program yang menarik 

dan diajarkan oleh professor ahli di bidangnya. Ada banyak juga research group yang fokus pada 

cutting-edge research, riset terdepan di bidangnya masing-masing. Namun, banyak orang yang 

bingung ketika mereka mendaftar ke universitas ini, karena mereka diharuskan memilih college 

sebagai tempat mereka bernaung selama menuntut ilmu/ bekerja di Cambridge.Apakah 

sebenarnya sistem college ini, dan seberapa pentingkah sistem ini dalam kehidupan selama di 

Cambridge? 

 Tidak hanya Universitas Cambridge, Universitas Oxford dan Universitas Durham juga 

menganut collegiate system. Sistem ini memisahkan otoritas universitas dan administrasi pusat 

dengan colleges, seperti sistem pemerintahan di suatu negara: ada beberapa wewenang yang 

didesentralisasikan ke pemerintah daerah, ada pula beberapa kebijakan yang masih diputuskan 

oleh pemerintah pusat. 

 Sebagai seorang mahasiswa pertukaran S1 di Cambridge, saya tidak benar-benar 

mengerti mengenai hal ini hingga menginjakkan kaki di Cambridge.College berfungsi lebih dari 

sekadar penyedia akomodasi atau katering, tetapi bisa juga memiliki institut riset sendiri, atau 

mengatur funding untuk setiap mahasiswa, fellows, profesor, dan juga staf. 

Cambridge memiliki 31 colleges, sejak universitas ini berdiri pada tahun 1209. Beberapa colleges 

yang tergolong tua, memiliki nama tersendiri, dengan daftar alumni termashur yang berderet 

panjang. Salah satu yang terkenal adalah Isaac Newton yang konon katanya memiliki ide tentang 

gravitasi saat dia duduk di bawah pohon apel di tamancollege-nya, Trinity College Cambridge.  

 Selain itu, ada banyak event yang diadakan di college, yang sangat tergantung dengan 

tradisi masing-masing. Contohnya, banyak dari college yang umurnya tergolong tua, memiliki 

tradisi high table saat formal hall.Formal hall adalah acara makan malam formal, di mana 

mahasiswa dianjurkan mengenakan gown seperti di film Harry Potter, dengan tiga menu 

makanan: pembuka, main course, dan pencuci mulut. Rata-rata, formal hall merupakan waktu 

untuk bersosialisasi dengan teman-teman, atau merayakan sesuatu.Suatu kali saya pernah 

menghadiri formal hall di mana ada sekelompok orang yang menyanyikan lagu ulang tahun. 

Sementara itu, high table adalah meja makan yang dikhususkan untuk para fellows, profesor, dan 

juga headmaster dari suatu college. Rata-rata, meja ini memang ditempatkan lebih tinggi dari meja 

untuk para mahasiswa.Formal hall baru resmi dimulai saat ‘petinggi’ college yang duduk di high 

table memasuki ruang makan, dan mahasiswa harus berdiri untuk menyambut mereka. Prosesi 

formal hall pun dimulai dengan pembacaan doa dalam bahasa latin oleh seorang pendeta.  
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 Tetapi, tidak semua college memiliki protocol yang sama dalam melakukan tradisi formal 

hall. College-ku selama di sini, umurnya termasuk lebih muda dibandingkan college lain, dan 

hubungan antara ‘petinggi’ college dengan mahasiswa lebih cair.Saat formal hall, college-ku tidak 

memiliki high table, dan headmaster duduk di antara para mahasiswa dan tamu. Sementara itu, 

di college lain yang umurnya lebih tua, hubungan antara para ‘petinggi’ college dengan mahasiswa 

cenderung lebih rigid, dan sangat formal. Hal ini tentu saja membentuk atmosfer dan hubungan 

interaksi di tiap college berbeda-beda. 

 Selain itu, tradisi lainnya yang sangat lekat dengan colleges di Cambridge adalah May 

Ball.Meskipun namanya May Ball, ball ini dilaksanakan di bulan Juni, setelah mahasiswa melewati 

musim ujian dan tugas akhir tahun.May Ball adalah saat di mana para mahasiswa mengenakan 

gaun dan jas terbaik mereka dan berpesta hingga pagi hari, dengan makanan yang minuman yang 

tidak habis-habis, untuk merayakan keberhasilan mereka melewati satu tahun di Cambridge.Tiap 

college memiliki tema masing-masing, dan college dengan May Ball terfavorit bisa mematok harga 

tiketnya hingga £500.Jika kamu sudah melihat film Theory of Everything yang menceritakan 

kisah hidup Stephen Hawking, ada adegan di mana Hawking mengikuti May Ball; kurang lebih 

seperti itulah suasananya. 

 Hal yang tidak disadari oleh kebanyakan orang yang mendaftar ke Universitas Cambridge 

adalah aspek tradisi dan kultur semacam ini yang mengakar kuat pada collegiate system. Banyak 

yang mengira bahwa riset untuk memilih program di Cambridge hanya berkisar pada program 

yang ingin diambil, atau departemen tempat melaksanakan riset/ kuliah. Hal tersebut hanyalah 

sebagian kecil dari aspek kehidupan di Cambridge. Karena itu, sangat disarankan bagi mereka 

yang ingin mendaftar ke Universitas Cambridge (atau universitas lainnya dengan sistem college), 

untuk mencari tahu lebih dalam  mengenai college mana yang ingin dipilih, karena tidak semua 

college sama selektifnya dalam memilih kandidat, dan tidak semuanya menawarkan pengalaman 

dan keuntungan yang sama. 
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Proses aplikasi dan manfaat visa Inggris 

Arie Kusuma Paksi, University of Bradford  

 

Inggris atau United Kingdom (UK) merupakan salah satu negara favorit bagi para pelajar 

Indonesia untuk melanjutkan studi baik lewat jalur biaya sendiri atau beasiswa. Pada tahun 2014 

kemarin tercatat paling tidak terdapat 1665 pelajar Indonesia menempuh studi di UK (KBRI, 

2014). Namun perlu dicatat bahwa tidak hanya pelajar yang datang ke UK, beberapa atau banyak 

dari mereka juga datang untuk bekerja atau menemani keluarga yang sedang studi di UK. 

Terutama proses membawa keluarga untuk menemani studi di Inggris, hal ini bukanlah perkara 

mudah. Demikianlah barangkali yang menjadi kesimpulan pada tulisan ini.Ada banyak rintangan 

dan tantangan yang harus dihadapi dimulai dari pengajuan visa hingga tiba di negara tujuan. Hal 

ini perlu disampaikan mengingat semakin meningkatnya minat  pelajar dari Indonesia yang ingin  

studi di UK  dan mudah-mudahan dapat membantu mereka khususnya yang akan membawa 

keluarga. Apa saja yang menjadi tantangan dan rintangan tersebut secara garis  besarnya dapat 

diuraikan sebagai berikut.    

A. Pembuatan visa 

Berbeda dengan negara lain, seluruh proses pengajuan visa ke Inggris harus melalui VFS 

Global, sebuah perusahaan outsourcing yang khusus membantu dalam proses administrasi 

pembuatan visa.  Bagi para pemohon visa Inggris, hal pertama yang penting dilakukan adalah 

mencari informasi selengkap mungkin mengenai persyaratan pengajuan visa yang bisa dilihat 

dilaman http://www.vfsglobal.co.uk/indonesia/. Setiap tahun syarat pengajuan visa Inggris 

tidak selalu sama. Oleh sebab itu, ada baiknya informasi yang tersedia dicermati sehingga proses 

aplikasi pengajuan visa berjalan lancar. 

 

Kelengkapan dokumen adalah kunci utama untuk mendapatkan visa ke Inggris.Khusus 

yang membawa keluarga, ada beberapa persyaratan khusus yang harus disediakan.Misalnya 

buku tabungan dengan jumlah simpanan cukup.Kalau tidak salah, menurut aturan yang baru, 

untuk masing-masing anggota keluarga jaminannya adalah £ 460 perbulan. Tabungan tersebut 

harus atas nama pemohon visa (main applicant). Bukan atas nama orang lain. Ada pengalaman 

teman yang visanya ditolak karena menggunakan tabungan milik mertua.Ini perlu dijadikan 

pengalaman penting. 

 

Mulai tahun April 2015, para pemohon visa pelajar Inggris dikenakan biaya asuransi £ 150 

per tahun. Sedangkan untuk pemohon visa jenis lain biaya tambahan untuk asuransi adalah £ 

200. Biaya pengajuan visa pelajar dan keluarga yang menyertai adalah £ 310 per orang.  

 

Setelah mendapatkan informasi yang cukup, baru kemudian pemohon visa membuat akun 

dilaman website VFS Indonesia sambil melengkapi syarat-syarat permohonan visa. Sebagai 

http://www.vfsglobal.co.uk/indonesia/
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catatan, bagi yang akan membawa keluarga selama studi di Inggris, satu akun sudah cukup untuk 

satu keluarga. Dulu ketika saya mengajukan visa bersama istri sempat bingung, apakah istri harus 

membuat akun sendiri dan mengisi form online secara terpisah.Setelah bertanya dengan 

beberapa kolega yang pernah mengajukan aplikasi visa, baru diketahui bahwa satu akun sudah 

cukup untuk pengajuan visa keluarga. Kalau tidak salah kita bisa pilih menu “applying visa for 

other people” untuk mengisi form bagi anggota keluarga.  

 

Setelah form online lengkap diisi, selanjutnya yang dilakukan adalah mengecek tanggal 

yang tersedia untuk datang ke kantor VFS di Mall Kuningan City Jakarta. Biasanya waktu yang 

tersedia paling lambat 3 minggu setelah form online diisi. Ada beberapa pilihan tanggal yang bisa 

dipilih dan disesuaikan dengan ketersediaan waktu. 

 

Dalam mengisi form online harus diperhatikan betul jenis visa yang kita butuhkan. Dulu 

ketika mengajukan visa saya memilih pilihan “Tier 4 (scholarship) student”. Memang jenis visa 

untuk pelajar adalah Tier 4, akan tetapi ada beberapa pilihan lagi dimenu yang tersedia untuk 

visa pelajar. Ketika tiba dikantor VFS ternyata Tier 4 (scholarship) student adalah visa pelajar 

khusus bagi penerima beasiswa chevening (beasiswa resmi dari pemerintah Inggris). Sedangkan 

visa untuk pelajar dengan beasiswa lain adalah “Tier 4 (general) student”.Akibatnya saya harus 

membuat perjanjian ulang dengan waktu tunggu yang agak lama (sekitar 3 minggu). Semoga 

pengalaman ini dapat menjadi catatan penting bagi calon pelajar Indonesia yang akan 

mengajukan visa untuk studi ke Inggris dikemudian hari.  

 

Bagi keluarga yang benar-benar sibuk dan kesulitan untuk mengurus aplikasi pengajuan 

visa pelajar ke Inggris secara mandiri bisa juga menggunakan jasa IDP dan IBEC. Mereka bisa 

membantu proses pengisian informasi online dan pengumpulan berkas aplikasi visa di VFS 

Jakarta. Dulu saya sempat berfikir untuk menggunakan jasa kedua lembaga tersebut walaupun 

pada akhirnya batal.Kalau tidak salah kita dikenakan tarif Rp 1-2 juta untuk jasa layanan. 

 

VFS juga menyediakan layanan untuk primer time dan premium application 

process.Premier time adalah perjanjian pengumpulan dokumen diluar jadwal normal. Bagi 

pelamar visa jalur normal, biasanya dibutuhkan waktu 3 minggu setelah pengisian form online 

untuk datang ke kantor VFS Jakarta dan mengumpulkan dokumen (seperti yang sudah 

disampaikan sebelumnya). Waktu kedatangan mengikuti jam layanan yang disediakan VFS (jam 

09.00 – 16.00 WIB).Bagi para pelamar visa yang menggunakan jasa premier time waktu 

kedatangan tidak perlu menunggu sampai 3 minggu. Mereka bisa datang ke kantor VFS keesokan 

harinya di jam 16.00 - 19.00 WIB. Biaya yang dikenakan untuk layanan ini sekitar Rp 1 – 1,5 juta. 

 

Premium application process adalah layanan khusus bagi pemohon yang membutuhkan 

visa dalam waktu yang cepat.Jika pada jalur biasa lama tunggu dari pengumpulan berkas hingga 

penerbitan visa memakan waktu lebih dari 3 minggu. Sementara pada jalur premier application 

process, lama proses pembuatan visa lebih kurang 1 minggu. Biaya yang dikenakan untuk layanan 
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ini adalah Rp 2 juta.Jika ingin menggunakan layanan ini, pemohon visa harus memfotokopi 

seluruh halaman di paspor. 

 

B. Perbedaan visa Inggris dengan visa negara lain 

Pada tahun 2011 saya pernah mengajukan visa untuk studi selama 2 tahun di Spanyol.Visa 

yang dikeluarkan sifatnya adalah sementara dan hanya berlaku selama 3 bulan.Setelah tiba di 

Spanyol saya harus datang ke kepolisan setempat dan mengajukan pembuatan kartu ijin tinggal 

(NIE/Número de Identidad de Extranjero).Mungkin kalau di Indonesia namanya KITAS (Karu Ijin 

Tinggal Terbatas).Berlakunya hanya 12 bulan sehingga harus diperpanjang setiap tahun.Biaya 

setiap pembuatan NIE adalah €20. 

 

 

Contoh NIE 

 

 

Sementara itu visa studi Inggris umumnya berlaku selama masa belajar dan tidak perlu 

diperpanjang setiap tahun seperti di Spanyol.Contohnyastudi saya memakan waktu 4 tahun 

(September 2014 – Januari 2019) sehingga visa yang saya terima berlaku selama 52 bulan (ada 

tambahan bonus 4 bulan). Jika di Spanyol saya harus membayar € 30 per bulan untuk biaya 

asuransi, visa Inggris sudah termasuk asuransi.Artinya biaya pembuatan visa yang dibebankan 

kepada pemohon sudah termasuk jaminan kesehatan selama dia berada di Inggris.Kebetulan 

ketika sama-sama berangkat ke Inggris, istri saya dalam keadaan hamil. Setelah tiba dikota 

tempat belajar Kami berdua langsung registrasi ke GP (General Practicioner), semacam 

Puskesmas kalau di Indonesia. Ketika saya sampaikan bahwa istri sedang hamil, petugas 

pelayanan langsung membuat jadwal periksa istri (rutin, mulai dari 2 bulan sekali hingga 2 

minggu sekali ketika mendekati persalinan). Semua gratis, termasuk pemberian vaksin. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign


22 
 

 

 

Contoh Maternity Exemption Certificate 

 

 

Bahkan, karena istri sedang hamil, Kami diperkenankan untuk mengajukan Maternity 

Exemption (MEC) (kebijakan biaya obat gratis bagi wanita hamil).Kita tinggal meminta formulir 

ke GP (mungkin juga tersedia di apotik), mengisi informasi yang diminta dan mengirimkan 

formulir tersebut sesuai dengan alamat yang tertera.Dua minggu kemudian MECakan dikirim 

kerumah melalui pos. Jika sewaktu-waktu ada keluhan sakit, kita tinggal periksa ke dokter, 

meminta resep dan menunjukkan bukti resep tersebut ke apotik bersama dengan MEC. Pasti 

obat-obatan yang diperlukan diberikan dengan cuma-cuma.Namun, untuk kasus Ibu hamil yang 

menderita sakit tidak terlalu berat bisa langsung ke apotik dan minta menggunakan Scheme 

Minor Ailment(khusus untuk penyakit ringan seperti batuk dan demam). Obat-obatan juga akan 

diberikan secara gratis (tapi jangan lupa kartu MEC harus dibawa ketika ke apotik). Sesuai 

dengan informasi yang tersedia di website resmi NHS (National Health Service), MEC berlaku 

selama kehamilan dan 12 bulan sejak anak dilahirkan. 

Bagi mahasiswa Indonesia yang membawa serta keluarga selama studi di Inggris juga bisa 

mencoba untuk mengajukan NHS Low Income Scheme.Dari namanya saja kita bisa menerka bawa 

ini merupakan kebijakan yang khusus ditujukan bagi keluarga yang berpenghasilan pas-

pasan.Kita tinggal meminta formulirmya diapotik terdekat (mungkin juga tersedia di 

international office kampus) dan menyampaikan bahwa kita membutuhkan HC1 

form.Formulirnya tinggal diisi dan dikirimkan kealamat yang tersedia. 2 minggu kemudian 

sertifikat akan dikirim melalui pos ke alamat rumah.Beberapa fasilitas istimewa yang diberikan 

dalam kebijakan ini diantaranya adalah biaya obat-obatan gratis untuk sekeluarga dan periksa 

mata dan pemberian kacamata cuma-cuma. 
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Mengurus Visa Studi dan keluarga ke Inggris 

Lusi Nuryanti, Leeds Beckett University 

 

1. Mengapa perlu visa? 

Visa adalah ijin masuk yang kita perlukan saat kita masuk ke suatu negara yang 

mensyaratkannya. Secara umum kita akan memerlukan visa setiap kali masuk ke negara-negara 

lain kecuali di negara-negara kawasan ASEAN dan beberapa negara yang sudah memiliki 

perjanjian bebas visa dengan Indonesia.  Demikian juga saat kita akan masuk ke United Kingdom 

atau Inggris, baik untuk studi, kunjungan, mengikuti keluarga maupun bekerja, kita wajib 

mengurus visa terlebih dahulu sesuai tujuan kita kesana. Tanpa visa sebagai dokumen wajib ini, 

kita tidak akan dapat masuk ke wilayah UK dan bahkan tidak akan diijinkan terbang menuju 

kesana. 

 

2. Siapa saja yang perlu visa? 

Visa diperlukan oleh semua orang Indonesia yang akan memasuki UK, tanpa kecuali, namun 

jenis visa ditentukan oleh tujuan orang tersebut memasuki UK. Jenis visa ini bermacam-macam, 

dari visa kunjungan, visa studi, visa kerja, visa untuk menetap dan lain-lain. Lebih lengkap dapat 

dilihat dalam link berikut:https://www.gov.uk/government/ organisations/uk-visas-and-

immigration 

Yang harus diketahui, visa ini sebenarnya bukan urusan yang sangat rumit dan sulit. Butuh 

kecermatan memang benar, tetapi selama kita mau menyiapkan dokumen dengan cermat, kita 

akan dapat mengurusnya sendiri tanpa bantuan agen visa yang banyak menawarkan jasa 

pengurusan ini dan kita harus membayar untuk memanfaatkan jasanya. Secara umum, agen ini 

membantu kita untuk mengecek kelengkapan dan kelayakan dokumen kita saja, tetapi pada 

akhirnya semua tetaplah tanggung jawab kita sendiri. 

 

3. Bagaimana mengurus visa? 

Berikut ini adalah tulisan yang khusus membahas tentang visa studi saja, baik bagi 

mahasiswanya maupun keluarga yang mengikuti. Mengurus visa ini adalah satu tahap yang 

gampang-gampang susah dari proses kita untuk studi ke UK. Oleh karena itu harus dipersiapkan 

secara matang dan dialokasikan waktu yang cukup.Tanpa perencanaan dan persiapan yang 

matang, bisa saja visa kita ditolak dengan sebab yang mungkin terkesan sepele. Visa UK 

diterbitkan oleh UKVI (The United Kingdom Visas and Immigration) yang merupakan bagian dari 

Home Office UK.  Dalam pengurusannya, UKVI menggunakan jasa VFS yang menjadi agen resmi 

tempat kita mengurus visa UK di Indonesia. Yang perlu dicatat, VFS ini hanyalah agen atau 

https://www.gov.uk/government/%20organisations/uk-visas-and-immigration
https://www.gov.uk/government/%20organisations/uk-visas-and-immigration
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perantara yang menerima seluruh berkas dokumen visa kita dan menyampaikannya kepada 

UKVI yang berwenang. VFS tidak memiliki wewenang apapun terkait pengambilan keputusan 

atas visa kita. Setelah menerima dokumen kita, VFS kemudian akan mendistribusikan dokumen 

kita kepada UK Embassy tempat dokumen kita dinilai untuk mendapatkan keputusan. Saat ini, 

pengajuan visa UK kita dikelola dan akan diteritkan oleh UK Embassy di Bangkok, bukan lagi di 

Jakarta. Implikasinya, terkadang membuat waktu pengurusannya menjadi lebih panjang. 

Bagian yang terpenting dari proses mengurus visa UK ini adalah menyiapkan seluruh berkas 

dokumen yang disyaratkan.  Jangan lupa untuk membaca seluruh persyaratan dengan cermat dan 

teliti agar jangan sampai ada yang terlewat. 

Untuk Anda yang akan menempuh studi master maupun PhD di UK, Anda masuk dalam 

kelompok Tier 4 (General) Student Visa. Persyaratan dan langkah-langkah pengurusan visa Tier 

4 dapat dilihat dan diikuti melalui link berikut: https://www.gov.uk/tier-4-general-visa. 

 

4. Apa saja yang harus dipersiapkan? 

Nah, kita sampai pada persiapan dokumen. Saat kita akan mengurus visa UK ini, ada sekian 

dokumen yang harus kita siapkan sebelum melakukan registrasi pengurusan visa. Dokumen ini 

agak berbeda antara visa mahasiswa/pelajar dan visa keluarga yang menyertai (dependent). 

Baiklah, kita akan melihat persyaratan dokumen ini satu per satu. 

Untuk visa student baik master maupun PhD, seperti sudah saya tulis sebelumnya, jenis 

aplikasi visanya adalah Visa Tier 4 (General) Student Visa (ini harus diingat juga saat mendaftar 

visa online). Dokumen yang harus disiapkan adalah sebagai berikut: 

Dokumen pribadi yang harus disiapkan 

a. Passport (baru dan lama jika memiliki) 

b. Foto ukuran 3,5 x 4,5 dengan latar belakang putih dan komposisi tertentu. Agar tidak 

salah sebaiknya cetak foto dilakukan di studio yang sudah pengalaman mencetak foto 

untuk visa. Keterangan lengkap tentang foto ini dapat dibaca dari link berikut: 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms /visa-photo-

guidance.pdf. 

 

c. Akte kelahiran (Asli dan terjemahan).  

Penerjemahan akte kelahiran dan dokumen lain harus dilakukan oleh penerjemah 

tersumpah. Selain beberapa penerjemah yang membuka layanan mandiri, biasanya 

layanan ini diberikan oleh pusat bahasa yang ada di beberapa universitas besar, 

misalnya: UGM, UI, ITB, IPB, UNY, UNS dan lain-lain.  

d. Kartu Keluarga (Asli dan Terjemahan) 

e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli dan foto kopi. 

https://www.gov.uk/tier-4-general-visa
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms%20/visa-photo-guidance.pdf
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms%20/visa-photo-guidance.pdf
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f. Sertifikat bebas TBC.  

Sertifikat TBC didapatkan setelah menjalani tes di RS yang ditunjuk oleh UK 

Embassy.Di Indonesia rumah sakit yang menjadi rujukan adalah RS Premier 

Jatinegara dan RS Premier Bintaro. Kita perlu membuat janji untuk pemeriksaan dan 

biasanya hasil akan keluar setelah dua hari. Jika musim ramai orang mengajukan visa 

UK, sebaiknya dialokasikan waktu yang cukup untuk pemeriksaan kesehatan ini 

karena akan memerlukan waktu beberapa hari untuk mendapatkan janji 

pemeriksaan. Informasi tentang pemeriksaan kesehatan dapat dilihat pada link 

berikut: https://www.gov.uk/tb-test-visa/overview. 

 

Dokumen yang terkait dengan studi: 

a. Lembar CAS (Confirmation of Acceptance for Studies) 

CAS ini adalah surat keterangan berupa konfirmasi dari universitas yang akan kita 

tuju yang isinya menyatakan bahwa kita memang akan menempuh studi di 

universitas tersebut dan pihak universitas bersedia menjadi sponsor dari pengajuan 

visa kita dengan memberikan nomer kode tertentu yang khusus untuk ajuan visa 

studi kita. CAS ini hanya dapat digunakan satu kali saja untuk mengajukan visa dan 

jika karena suatu hal ajuan visa kita ditolak dan perlu mengajukan lagi, maka kita 

memerlukan CAS baru lagi.  CAS ini dapat  kita minta dari universitas tujuan studi kita 

dan masing-masing universitas memiliki aturan dan persyaratan berbeda untuk 

dapat menerbitkan CAS ini, begitu juga lamanya waktu untuk menerbitkan CAS. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk memperhitungkan proses untuk mendapatkan CAS 

ini dalam persiapan pengajuan visa.  

b. Sertifikat IELTS (asli dan foto kopi) 

c. Ijazah sesuai jenjang pendidikan yang akan ditempuh dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris (asli dan foto kopi yang dilegalisir).  Jika akan menempuh jenjang S1 

maka perlu ijazah SMA, untuk studi S2 perlu ijazah S1 dan untuk studi S3 perlu ijazah 

S2, semuanya dalam bentuk asli dan foto kopinya. 

d. Transkrip akademik sesuai jenjang pendidikan yang akan ditempuh dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris (seperti ijazah, sesuai jenjang yang akan ditempuh). 

e. ATAS (Academic Technology Approval Scheme) yang diperlukan untuk beberapa 

jurusan tertentu. Keterangan tentang perlu atau tidaknya ATAS ini terdapat di dalam 

LoA/CAS. 

f. Surat keterangan yang terkait dengan pembiayaan studi dan biaya hidup selama 

studi, yang berupa: 

Bagi mahasiswa berbiaya sendiri (self-funded student) 

i. Surat keterangan pekerjaan orang tua bagi mahasiswa yang dibiayai orang 

tua (self-funded student). Surat keterangan ini dapat berupa SIUP/TDP bagi 

orang tua yang berwirausaha dan surat keterangan resmi berkop perusahaan 

https://www.gov.uk/tb-test-visa/overview
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bagi orang tua yang bekerja sebagai karyawan. Surat keterangan dari 

perusahaan/institusi tempat bekerja orang tua ini harus lengkap 

menjelaskan jabatan/posisi orang tua, gaji per bulan dalam rupiah yang 

dikonversi dalam GBP menggunakan OANDA http://www.oanda.com, dan 

menyertakan nama calon mahasiswa sebagai anak untuk keperluan 

pengurusan visa.  

ii. Surat sponsor dari orang tua (bagi self-funded student), yang berupa surat 

yang ditandatangani oleh orang tua yang menyatakan bahwa orang tua 

bersedia menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk keperluan studi 

dan biaya hidup selama studi. Surat ini dibuat dalam bahasa Inggris. 

iii. Dokumen bank yang berupa bank reference dan bank account statement 

(bagi self-funded student).   

 Bank reference adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak 

bank yang didalam surat tersebut harus memuat informasi tentang nama 

pemilik rekening (atas nama sendiri atau orang tua), nomer rekening, 

nama bank dan logo resmi (dicetak dengan kertas berkop bank), jumlah 

uang dalam rekening dan tanggal penerbitan surat (tidak boleh lebih dari 

31 hari dari penerbitan surat sampai penyerahan dokumen ajuan visa).  

 

Jumlah uang yang tersimpan dalam rekening harus memenuhi jumlah 

yang disyaratkan dan berada disana sekurang-kurangnya selama 28 hari 

sampai diterbitkannya surat.  Hitungan 28 hari ini harus dipenuhi dan 

lebih baik jika dilebihkan. 

 Bank Account Statement adalah rekening koran yang yang disahkan bank  

yang harus memuat informasi:  nama dan logo bank, nama pemilik 

rekening dan nomer rekening, jumlah uang dalam rekening dan arus 

transaksi selama 28 hari. 

Bagi mahasiswa dengan beasiswa, misalnya dari Dikti, LPDP, IDB atau sumber 

beasiswa lainnya memerlukan dokumen berikut:  

i. Guarantee Letter (GL) dari pemberi beasiswa yang menjelaskan tentang 

komponen, rentang waktu dan besaran beasiswa yang akan diterima 

mahasiswa bagi yang studi dengan beasiswa. Bagi penerima beasiswa, GL 

ini sudah cukup untuk menggantikan surat sponsor dan dokumen bank 

yang harus disiapkan oleh pengaju visa studi yang berbiaya mandiri (self-

funded student).  

ii. Support Letter, yaitu surat yang dikeluarkan oleh institusi asal tempat 

bekerja bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Surat ini menyatakan bahwa 

yang bersangkutan memang bekerja di insitusi tersebut dan diijinkan untuk 

sekolah dengan beasiswa tertentu dan akan kembali ke institusi tersebut 

setelah selesai studi. 

 

http://www.oanda.com/


27 
 

g. Informasi tentang akomodasi yang akan ditinggali selama di Inggris (sangat 

disarankan). Akan lebih baik jika calon mahasiswa sudah memiliki alamat tempat tinggal 

di Inggris, baik berupa akomodasi rumah atau kamar yang disewa ataupun tempat tinggal 

sementara jika belum mendapatkan tempat tinggal tetap. Salah satu solusi jika belum 

mendapatkan akomodasi yang tetap adalah dengan meminta bantuan saudara atau teman 

atau kenalan yang sudah tinggal di kota tujuan untuk membuatkan surat keterangan 

bahwa mereka bersedia menyediakan akomodasi sementara sebelum kita mendapatkan 

akomodasi yang permanen.  Surat ini dilampirkan dalam dokumen ajuan visa kita sebagai 

pengganti surat kontrak tempat tinggal namun jika sudah mendapatkan akomodasi tetap, 

surat kontrak lebih baik dilampirkan. 

h. Bukti pesan tiket pesawat (tidak harus namun akan sangat menguntungkan jika 

disertakan sehingga pihak UKVI tahu kapan rencana keberangkatan kita ke Inggris). 

Sementara itu bagi yang akan mengurus visa bagi keluarga (suami/istri dan anak-anak) yang 

akan mendampingi selama studi di UK, persyaratan dokumen yang harus disiapkan adalah 

sebagai berikut: 

i. Passport (baru dan lama jika ada). 

ii. Foto sesuai ketentuan 

iii. Dokumen pernikahan (buku nikah) dan terjemahannya (halaman depan saja). 

iv. Bank statement tentang uang deposit (sama seperti bagi mahasiswa dengan biaya 

sendiri keterangannya). 

v. Sertifikat bebas TBC (sama dengan mahasiswa). (catatan: nomer i-v ini adalah wajib 

ada dan sangat perlu disertai dokumen lain, yaitu: 

vi. Surat dukungan dari instansi tempat kerja suami/istri bahwa yang bersangkutan 

memang bekerja di sana dan sudah diijinkan cuti, dan nanti sekembalinya dari UK 

akan kembali kesana. Atau bagi yang wirausaha sebaiknya disertai surat keterangan 

yang menjelaskan bahwa selama ditinggal ke UK, usaha tetap ada yang menjalankan 

dan akan kembali diurus saat kembali dari UK. 

vii. Kartu keluarga (KK) asli dan terjemahan. 

viii. Kartu tanda penduduk (KTP) asli dan foto copy. 

 

Sedangkan untuk dependant anak, dokumen yang perlu disiapkan adalah: 

i. Passport (baru dan lama jika ada). 

ii. Foto sesuai ketentuan 

iii. Akta kelahiran asli dan terjemahan dalam bahasa Inggris.  

iv. Bank statement tentang uang deposit 

v. Sertifikat bebas TBC (mengacu pada link di bagian sebelumnya). 

vi. Kartu keluarga (asli dan terjemahan dalam bahasa Inggris). 
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vii. Surat keterangan dari sekolah di Indonesia bahwa ybs adalah siswa disekolah 

tersebut, dalam bahasa Inggris (bukan syarat prinsip tetapi lebih baik jika ada). 

 

5. Berapa lama waktu pengurusan visa? 

Secara normal waktu pengurusan visa UK adalah sekitar 2 minggu namun jika musim puncak 

pengurusan, misalnya bulan Juli-Agustus atau bulan November waktu pengurusan bisa menjadi 

sangat lama. 

Salah satu solusi yang disiapkan oleh UK Embassy untuk yang ingin mengurus dengan lebih 

cepat adalah melalui priority service, dengan membayar sejumlah biaya tertentu  maka waktu 

pengurusan dapat diperpendek menjadi sekitar 5 hari kerja bahkan kurang. Namun dalam masa 

peak season, priority service pun kadang bisa agak lama, lebih dari 1 minggu. 

 

 

6. Apakah pengajuan visa selalu diterima? 

Jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak.Kita dapat mengantisipasi penolakan dengan 

menyiapkan dokumen yang diminta selengkap mungkin dan membaca panduan secara 

teliti.Sebaiknya kita berusaha untuk menyediakan dokumen selengkap mungkin dan mengikuti 

panduan dengan cermat dan teliti sehingga tidak memberi alasan bagi UKVI untuk menolak 

aplikasi kita. 

 

7. Bagaimana tahap-tahap pengurusan visa? 

Proses pengajuan visa UK ini adalah sebuah proses yang cukup panjang dan menyita waktu. 

Tahap-tahap yang  dilalui adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan dokumen 

Persiapan dokumen ini sebenarnya dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita 

melakukan aplikasi visa UK, yaitu: 

i. menerjemahkan semua dokumen yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris, misalnya ijazah, kartu keluarga dan dokumen lainnya. Penerjemahan 

dapat dilakukan oleh penerjemah swasta bersumpah atau menggunakan 

layanan resmi yang biasanya diberikan oleh pusat bahasa dari beberapa 

universitas.  Proses penerjemahan ini biasanya memerlukan waktu agak lama 

sehingga sebaiknya tidak mendadak.  

ii. Foto kopi semua dokumen yang diperlukan, termasuk legalisir ijazah dan 

transkrip akademik yang diperlukan. 

iii. Menyiapkan dokumen bank bagi yang sekolah dengan biaya sendiri dan GL bagi 

yang sekolah menggunakan beasiswa. 
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b. Registrasi online termasuk membayar dan membuat perjanjian untuk biometric dan 

penyerahan berkas.Registrasi online dilakukan dengan mengisi berkas pendaftaran 

yang tersedia secara online di http://www.ukba.homeoffice.gov.uk /visas-

immigration/studying/adult-students/apply-outside-uk/.Dalam proses tersebut kita 

harus mengikuti langkah-langkah yang diberikan termasuk langkah pembayaran 

biaya pengajuan visa dan membuat janji untuk penyerahan berkas dan biometrik.  

Bagi aplikasi visa studi maka kita juga perlu membuat janji untuk melakukan 

wawancara dengan pihak UKVI yang berada di UK.Pada saat musim puncak 

pengajuan visa studi, slot untuk wawancara ini biasanya juga penuh sehingga 

memerlukan waktu dan kesabaran tersendiri untuk mendapatkan slotnya. 

c. Biometrik dan penyerahan berkas di VFS dan wawancara bagi pengaju visa studi. 

Harus diingat bahwa kita hanya bisa datang untuk menyerahkan berkas sesuai 

dengan slot waktu yang kita dapatkan dan akan ditolak di luar waktu itu. Kita juga 

harus membawa form registrasi online dan bukti appointment yang sudah dicetak 

beserta berkas-berkas kita. Tanpa mencetak form registrasi dan bukti appointment 

ini kita akan ditolak masuk ke area VFS untuk menyerahkan berkas dan biometrik dan 

akibatnya harus  membuat janji ulang.  

d. Masa menunggu hasil 

Setelah menyerahkan semua dokumen aplikasi visa kita, kita harus menunggu 

hasilnya dikeluarkan. Masa penantian ini terkadang menjadi masa yang penuh 

kecemasan karena kita tidak dapat mengetahui perkembangan dari aplikasi kita sama 

sekali. Yang dapat kita lakukan hanyalah berdoa agar visa dapat kita dapatkan. Namun 

jika waktu pengurusan sudah melebihi batas waktu yang seharusnya (15 hari), kita 

dapat menanyakan tentang aplikasi kita melalui link UKVI. 

 

8. Tips untuk mengurus visa studi dan keluarga 

a. Buatlah rencana secara detil tentang proses pengajuan visa, termasuk alternatif-

alternatif solusi jika rencana kita tidak berjalan sempurna. 

b. Baca panduan secara teliti dan ikuti semua petunjuk dengan cermat. 

c. Sediakan dokumen secara lengkap, jika perlu dilebihkan sehingga pejabat yang 

mengurus dokumen kita tidak memiliki lagi pertanyaan untuk aplikasi kita. 

d. Buatlah daftar seluruh dokumen yang kita siapkan, cetak dan sertakan saat 

penyerahan berkas. Daftar ini akan sangat membantu kita dan petugas saat 

pengecekan berkas. 

Demikianlah panduan mengurus visa UK baik bagi mahasiswa maupun bagi keluarga yang 

akan mendampingi. Yang perlu diperhatikan, mulai 6 April 2015 semua yang mengajukan visa 

PBS tier 4 dikenai biaya asuransi kesehatan sebesar £150/orang/tahun. Keterangan lengkap 

tentang hal ini dapat dilihat melalui link berikut: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-

application/when-you-need-to-pay.  

https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/when-you-need-to-pay
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/when-you-need-to-pay
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Berdasarkan pengalaman saya mengurus visa studi maupun visa keluarga, sesungguhnya 

jika kita mengikuti panduan dengan teliti dan menyediakan semua dokumen dengan tertib 

termasuk yang sangat penting adalah masalah deposit bank, maka kemungkinan bahwa aplikasi 

kita akan diterima sangatlah besar. Tentu saja, doa juga sangat penting dalam usaha kita ini. Akhir 

kata, selamat mengurus visa bagi teman-teman yang akan bernagkat ke UK, semoga berhasil. 
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Membawa keluarga, Daycare, dan Pekerjaan 

Findra Setianingrum, University of Manchester 

 

Membawa keluarga 

Belajar di luar negeri merupakan pengalaman yang unik dan tentunya sangat berharga. Selain 

tantangan akademis, hal-hal lain seperti pengurusan visa, pencarian akomodasi dan persiapan 

membawa keluarga merupakan hal yang tidak kalah penting untuk diketahui dan dipersiapkan 

dengan matang.  

Tempat tinggal idealnya sudah dipikirkan sebelum tahap pengurusan visa, kurang lebih minimal 

4 bulan sebelum keberangkatan.Harga sewa rumah/flat di UK sangat variatif tergantung kotanya. 

London, Birmingham dan Manchester adalah 3 kota dengan harga sewa akomodasi yang lebih 

tinggi dibanding kota lain di UK. Jika Anda membawa keluarga, ada beberapa pilihan yang dapat 

dipertimbangkan sebagai tempat tinggal yaitu university accommodation yang membolehkan 

membawa keluarga atau private accommodation (rumah, flat atau asrama). 

University accommodation yang membolehkan membawa keluarga biasanya jumlahnya 

terbatas.Berdasarkan pengalaman saya di Manchester, akomodasi kampus ini harganya mahal 

dengan fasilitas yang kurang optimal.Kelebihannya adalah letaknya dekat atau bahkan di tengah-

tengah kampus.Sebagai contoh, untuk two bedflat di salah satu university accommodation 

harganya berkisar GBP 188/minggu (sebulan GBP 752) untuk ruangan yang sempit untuk ukuran 

keluarga (apalagi jika ada anak-anak).Bila £752 dipakai untuk mencari sewa rumah atau flat 

sudah lebih dari cukup untuk mencari yang kategori bagus plus membayar listrik, air, internet, 

dll. Namun, sekali lagi ini sangat spesifik untuk satu kota yaitu Manchester, lain kota mungkin lain 

faktanya. Setiap Universitas biasanya memiliki web khusus mengenai harga akomodasi yang 

mudah dicek dan dibandingkan dengan harga tempat tinggal di kota tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari kedua tipe akomodasi untuk keluarga. 

 

 

 

 

Daycare 

City council UK memberikan fasilitas 15 jam/minggu gratis untuk daycare anak berusia 3-5 

tahun.Hal ini tidak berlaku jika anak Anda tidak memenuhi syarat umur tersebut.Prosedur 

pendaftarannya cukup mudah namun harus sabar mengantre jika kebetulan antrean daycare 

sedang panjang.Hal pertama yang dilakukan adalah survey daycare yang berada di sekitar rumah 

anda. Persiapakan copy akta kelahiran dan paspor-visa ketika datang mendaftar, isi formulir di 

tempat dan anda akan diminta menunggu hingga dihubungi oleh pihak daycare bahwa anak Anda 

mendapat tempat.  

Bagi anak yang berusia di bawah 3 tahun, terdapat “stay and play” dengan jadwal variatif 

(umumnya 2 kali/minggu @2 jam).Stay and play ini anak bebas bermain menggunakan fasilitas 

daycare seperti mewarnai, merangkai balok, memasak, story telling bersama, lunch time, dan 

bernyanyi bersama namun harus didampingi oleh orang tua masing-masing. Terdapat guru 

pembimbing yang mengarahkan kegiatan anak-anak dalam kegiatan ini.Stay and play tidak 

mengikat bebas datang ketika kita sempat asal sesuai jadwal yang ditentukan.  
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Pekerjaan 

Sebagai syarat memperoleh pekerjaan di UK dibutuhkan National Insurance Number (NINO). 

Langkah pertama mendapatkan NINO adalah menghubungi job centre UK untuk 

memberitahukan perihal data-data visa dan meminta dikirimakan formulir NINO. Sekitar 2 

minggu setelah itu akan dikirimakan formulir NINO melalui pos ke alamat anda. Formulir ini telah 

dilengkapi amplop untuk mengirimkan formulir yang telah diisi, Anda tinggal mendatangi kantor 

pos untuk mengirimkan formulir Anda, semuanya gratis bebas biaya. Maksimal sebulan setelah 

itu, anda akan mendapatkan NINO via pos. Beberapa teman menyebutkan bahwa sebelum NINO 

dikirimkan pihak City Council akan menghubungi via telephon untuk memastikan kebenaran 

data-data yang anda isikan di formulir. Namun beberapa tidak mendapatkan telephone. 

Bermodalkan NINO tersebut anda dapat membuat akun bank dan mendatangi job centre plus 

dengan membawa CV untuk mendapatkan saran terkait lowongan pekerjaan yang sesuai untuk 

anda. 
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Biaya hidup di UK 

Aldo Marchiano Kaligis, University of Manchester 

 

Salah satu kekhawatiran utama mahasiswa Indonesia yang akan menempuh masa studi di 

Britania Raya adalah biaya hidup. Hal tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh harga berbagai 

barang maupun jasa yang begitu tinggi ketika kita mengonversi besaran Poundsterling ke Rupiah. 

Hal ini pula yang membuat tidak sedikit calon pelajar Indonesia yang mengurungkan niat untuk 

melanjutkan studi ke Britania Raya. 

Namun, menurut pengalaman pribadi saya, lagi-lagi permasalahan ini dapat diatasi apabila 

para calon mahasiswa memiliki strategi yang tepat. Tidak perlu menjadi seorang rocket scientist 

untuk menanggulanginya, karena yang anda perlukan sesungguhnya hanyalah pertimbangan 

sederhana: cost and benefit.Namun pertama-tama, perlu kita ketahui terlebih dahulu beberapa 

informasi perihal dinamika biaya hidup di Britania Raya. 

 

1. Kota Besar ≠ Biaya Hidup Tinggi 

Kota besar akan selalu identik dengan biaya hidup yang tinggi, bukan? Belum tentu. Tidak 

selamanya jika anda hidup di kota-kota besar di Britania Raya maka biaya hidup anda pun tinggi. 

Namun tidak selamanya pula kehidupan di kota-kota kecil berarti biaya hidup yang rendah. 

Sepertinya premis bahwa kota besar ekuivalen dengan biaya hidup yang tinggi hanya terjadi 

di London. Seperti yang rekan-rekan telah ketahui, London merupakan ibu kota negara sekaligus 

kota terpadat di Britania Raya. Tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, London juga 

merupakan pusat perdagangan dan industri hiburan Britania Raya. Tidak mengherankan apabila 

biaya hidup mahasiswa Indonesia di London sangatlah tinggi. Rata-rata biaya hidup yang 

dikeluarkan mahasiswa Indonesia di London per bulan adalah sekitar £1.100-£1.200. 

Namun biaya hidup yang tinggi tersebut tidak dinikmati oleh Birmingham sebagai kota dengan 

populasi tertinggi kedua di Britania Raya. Dengan total penduduk kurang lebih satu juta orang, 

Birmingham memiliki standar biaya hidup yang cukup ‘terjangkau’. Para pelajar masih bisa 

menikmati hidangan makanan yang lengkap (full course) hanya dengan biaya £5-£7. Rata-rata 

biaya hidup yang dikeluarkan oleh pelajar Indonesia yang hidup di Birmingham setiap bulannya 

adalah sekitar £700-£800. 

Anomali lain yang terlihat secara jelas terdapat di Lancaster. Mungkin teman-teman 

menganggap bahwa Lancaster adalah kota yang tidak terlalu besar, tidak terlalu ramai, dan 

dengan demikian harga barang dan jasa pun akan cenderung rendah. Asumsi bahwa Lancaster 

adalah kota kecil mungkin benar, karena populasi kota ini hanya 135.000 orang. Namun jangan 
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salah, biaya hidup di kota ini hampir sama dengan biaya hidup di Birmingham. Setiap bulannya 

pelajar Indonesia di Lancaster mengeluarkan uang sebanyak £700-£800. Hal ini dikarenakan 

biaya bahan pokok dan tempat makan di Lancaster sangat tinggi dengan hidangan full course 

mencapai £10-£12 setiap kali anda makan. 

 

2. Variasi Pasar Menentukan Tingkat Biaya Hidup 

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan harga di masing-masing kota tersebut salah 

satunya adalah karena kompetisi para pemilik usaha. Asumsi sederhana saya adalah semakin 

banyak kompetitor di suatu komoditas dagang, maka biaya hidup per bulan pun akan secara 

relatif lebih rendah. Tentu saja dengan London sebagai pengecualian disini. 

Kita bisa menggunakan transportasi publik di Manchester sebagai contoh. Kota ini memiliki 

berbagai penyedia jasa transportasi publik mulai dari bis, taksi, hingga tram. Salah satu contoh 

paling konkrit dapat dilihat dari penyedia bis. Bis di Manchester disediakan oleh beberapa 

perusahaan diantaranya adalah Magic Bus, Stage Coach, First, dan Arriva. Tingginya kuantitas 

penyedia jasa transportasi ini menyebabkan tidak adanya satu perusahaan yang dapat 

memonopoli pasar. Para perusahaan tersebut pun harus memasang harga yang kompetitif demi 

menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa mereka. Alhasil, harga perjalanan tunggal 

(single) jika anda menaiki bis di Manchester paling tinggi adalah £2,5. Jika anda membeli tiket 

sepanjang hari (all day/daily) maka biayanya adalah £4. Paket lainnya adalah perjalanan 

mingguan (weekly) atau tiket terusan selama satu tahun (annual) dengan harga yang variatif. 

Kompetisi semacam ini tidak terjadi di Lancaster. Saya akan menggunakan tempat makan 

sebagai contoh untuk kota ini, lebih khusunya rumah makan Tiongkok. Tidak begitu banyak 

rumah makan Tiongkok yang berada di Lancaster. Berbeda tentunya dengan London ataupun 

Manchester yang bahkan memiliki distrik China Town tersendiri di masing-masing kota. 

Kelangkaan rumah makan Tiongkok tersebut membuat masing-masing rumah makan dapat 

memanipulasi harga sesuai dengan kepentingan mereka. 

Lalu, bagaimana kiranya strategi yang dapat ditempuh untuk menanggulangi permasalahan 

biaya hidup tersebut? 

 

3. Prioritaskan Skala Prioritas 

Saya percaya bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kelangsungan hidup 

(survival). Dalam upaya kita memenuhi kebutuhan tersebut maka pemenuhan kebutuhan primer 

menjadi target utama. Maka, prioritas utama yang harus anda dahulukan adalah untuk mencari 

akomodasi dan konsumsi. 
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Terdapat banyak sekali opsi akomodasi yang disediakan oleh Britania Raya mulai dari 

akomodasi universitas (student accommodation) atau akomodasi swasta (private 

accommodation). Namun saran saya adalah jangan pernah memilih akomodasi universitas. 

Akomodasi universitas biasanya dipatok dengan harga yang sangat tinggi namun fasilitas yang 

ditawarkan sangat terbatas. Misalnya saja salah satu akomodasi universitas yang disediakan oleh 

University of Manchester. Dengan kamar yang tidak terlalu luas, kasur single, internet 

menggunakan kabel ethernet dan mahasiswa hanya dapat menggunakannya di satu komputer 

jinjing saja, serta kamar mandi yang sangat sempit dihargai sebesar £122 per minggu. Padahal 

jika anda mencari akomodasi swasta, anda bisa mendapatkan fasilitas serupa dengan harga £80-

£90 per minggu. 

Dengan mencari akomodasi swasta, tentu saja harga yang ditawarkan jauh lebih variatif dan 

terjangkau. Terdapat banyak sekali website yang menyediakan jasa pencarian akomodasi di kota 

yang anda inginkan. Tentu saja anda harus sangat tekun dalam mencarinya. Salah satu skenario 

yang paling ideal terjadi di Nottingham, dimana beberapa rekan saya menyewa satu rumah 

dengan empat kamar dengan harga sewa £140 per bulan untuk masing-masing kamar. Namun, 

lagi-lagi, jangkauan biaya ini tergantung pada di kota mana anda tinggal. 

Hal lain selain akomodasi adalah perihal keberlangsungan pangan pelajar. Jika anda adalah 

seseorang yang malas memasak maka perhitungkanlah pengeluaran anda untuk makan di rumah 

makan. Namun saya sarankan anda untuk mencoba memasak, karena selain dapat menekan 

pengeluaran, anda juga belajar untuk mempertahankan diri secara mandiri. 

Terdapat banyak sekali pusat perbelanjaan yang menyediakan kebutuhan pangan sehari-

hari seperti ALDI, LIDL, ASDA, dan Tesco. Anda dapat membeli berbagai bahan makanan di pusat-

pusat perbelanjaan tersebut seperti sayur, buah, daging, bumbu masak, dan lain-lain. Tiga orang 

rekan saya yang tinggal di satu rumah di Leeds menghabiskan sekitar £90 per bulan untuk 

membeli bahan-bahan makanan. Artinya setiap orang mengeluarkan dana sebesar £30 per bulan 

untuk memasak di rumah. Bandingkan dengan pengeluaran anda apabila setiap harinya anda 

makan di rumah makan. Minimal £10 akan anda keluarkan per harinya dengan asumsi anda 

makan dua kali dalam satu hari. Bagaimana jika pengeluaran tersebut dikalikan dengan 30 hari? 

 

4. Pertimbangkan Aksesibilitas 

Hal lain yang dapat anda jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk hidup di Britania Raya 

adalah aksesibilitas anda sehari-hari. Yang saya maksud disini adalah bagaimana anda harus 

memperhitungkan pula secara efisien mobilitas anda dari akomodasi menuju kampus ataupun 

dari akomodasi menuju pusat perbelanjaan. 

Tentu saja kita semua mengimpikan akomodasi yang murah dan bagus, berada dekat dengan 

pusat kota dan pemberhentian bis, dekat pula dengan kampus, dan hal-hal lainnya. Namun pada 
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kenyataannya tentu saja hal tersebut sangatlah sulit mengingat keterbatasan biaya yang harus 

kita akali. Namun anda tidak perlu khawatir karena di Britania Raya tersebar banyak sekali pusat-

pusat perbelanjaan satelit yang memudahkan anda untuk berbelanja kebutuhan pokok. Belum 

lagi jarak antar pemberhentian bis yang mayoritas tidak sampai 5 menit jika ditempuh dengan 

berjalan kaki. 

Sebagai contoh di Manchester. Target utama wilayah akomodasi pelajar di kota ini adalah 

wilayah sekitar kampus utama, pusat kota, Deansgate, atau Rusholme. Di lokasi-lokasi inilah 

pusat keramaian mahasiswa terpusat. Berbagai pusat perbelanjaan dan rumah makan terdapat 

di lokasi tersebut. Namun, sesungguhnya terdapat wilayah lain yang memiliki fasilitas yang tidak 

jauh berbeda seperti Levenshulme. Di Levenshulme terdapat pula pusat perbelanjaan seperti 

ALDI dan Tesco. Banyak pula rumah makan Timur Tengah hingga rumah makan mainstream 

sepert McDonalds ataupun KFC. Walaupun jarak dengan kampus cukup jauh, yakni sekitar 10 

menit menggunakan bis, namun kawasan seperti Levenshulme dapat dijadikan alternatif bagi 

para pelajar untuk mencari akomodasi. 

 

5. Jangan Mudah Tergoda 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelajar Indonesia yang menempuh studi di Britania Raya ingin 

sekaligus mengisi masa studinya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Mengunjungi 

berbagai kota, melihat keindahan alam di Peak District atau Lake District, menyaksikan tim 

sepakbola kesayangan secara langsung, atau hanya sekedar berbelanja di Primark dapat 

dijadikan sebagai aktivitas untuk mengisi hari-hari anda. 

Belajar sambil bersenang-senang tidaklah salah. Namun pesan saya adalah agar anda 

mengetahui kapan harus bersenang-senang dan kapan harus mengencangkan ikat pinggang. 

Pesan ini khususnya bagir rekan-rekan yang suka melakukan transaksi jual-beli secara online. 

Saat pertama kali rekan-rekan sampai di Britania Raya, salah satu hal pertama yang akan teman-

teman lakukan adalah membuka akun bank. Terdapat berbagai pilihan bank yang menyediakan 

jasa pembukaan akun bagi pelajar internasional seperti Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, atau 

Natwest. Setelah teman-teman membuka akun bank tersebut, godaan untuk melakukan transaksi 

online pun sangat besar. Apalagi setelah rekan-rekan mendaftarkan akun bank yang dimiliki ke 

situs Paypal. Acapkali pendaftaran akun bank ke Paypal tersebut diikuti dengan membuka laman 

Ebay untuk sekedar ‘mencuci mata’. Namun hati-hati, intensi tersebut bisa terekskalasi dan 

berakhir pada membeli barang yang sesungguhnya tidak terlalu dibutuhkan. 

 

6. Carilah Beasiswa 
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Ini adalah strategi terakhir yang paling ampuh untuk menjawab kekhawatiran para calon 

pelajar Indonesia. Terdapat beragam beasiswa yang tersedia bagi rekan-rekan pelajar mulai dari 

Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 

(LPDP), Chavening yang disediakan oleh pemerintah Inggris, beasiswa DIKTI, dan lain-lain. 

Saya akan menjelaskan sedikit perihal BPI (karena kebetulan saya adalah salah satu 

penerima beasiswa ini). Persyaratan yang dibutuhkan antara lain adalah tiga surat rekomendasi 

(referensi akademik, referensi profesional, dan referensi tokoh masyarakat), dua buah esai yang 

topiknya berkisar perihal nilai-nilai kebangsaan, rencana studi, ijazah, transkrip, dan beberapa 

dokumen lain. Silahkan rekan-rekan cek ke laman resmi LPDP untuk persyaratan baru di tahun 

ini. 

Kemudian dilanjutkan hingga seleksi Tahap Kedua yakni seleksi wawancara. Seleksi Tahap 

Kedua ini dibagi ke dalam dua sub-proses, yakni wawancara dan Leaderless Group Discussion 

(LGD). Berbagai pertanyaan diajukan oleh pewawancara, mulai dari alasan memilih UoM, alasan 

memilih International Politics sebagai jurusan S2, rancangan riset untuk disertasi, relevansi 

Pancasila dengan kondisi Indonesia kontemporer, visi dan misi untuk Indonesia, hingga isu-isu 

yang sifatnya sangat personal seperti keluarga. Tahapan berikutnya adalah mengikuti LGD. Disini 

saya dipertemukan dengan kurang lebih 10 kandidat lainnya, kemudian kami membahas isu yang 

diberikan oleh pihak LPDP. Tanpa aturan apapun, tanpa penunjukan moderator atau pemimpin 

diskusi, maka kami diwajibkan untuk berinisiatif menghasilkan suatu perbincangan yang hangat 

namun memiliki hasil. Dalam tahapan ini saya tidak banyak memberikan pandangan karena 

sebagian besar waktunya telah habis digunakan oleh rekan-rekan yang lain untuk memberikan 

pendapat. Dan setelah LGD selesai, maka berakhir pula seleksi Tahap Kedua dari program BPI 

ini.Dan saya pun menunggu hingga bulan Juli 2014 untuk dinyatakan lolos seleksi Tahap Kedua. 

Langkah berikutnya adalah mengikuti Program Kepemimpinan (PK). 

Dana yang disediakan oleh BPI sendiri sangat tergantung di kota mana anda akan menempuh 

studi. Setahu saya, setidaknya terdapat dua kota yang diberikan dana hidup tertinggi oleh LPDP 

adalah London dan Birmingham dengan £1.100 per bulan. Kota-kota lain seperti Manchester, 

York, Leeds, Hull, Southampton, Exeter, Nottingham, Leicester, Bristol, dan Liverpool diberikan 

sebesar £900 per bulan. 

Anda dapat pula mencari beasiswa lain yang diberikan oleh pihak universitas. Walaupun 

dana yang diberikan tidak terlalu besar, namun tentu dapat membantu anda untuk menambah 

tabungan. Rekan-rekan dapat pula mengakses website Perhimpunan Pelajar Indonesia di United 

Kingdom (PPI UK) untuk mengetahui beasiswa apa saja yang mayoritas diterima oleh pelajar 

Indonesia yang menempuh studi di Britania Raya. 
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Sewa Flat / Rumah vs. Akomodasi Sekolah: Keunggulan dan Kekurangan 

Nira Adela, University of Bradford 

 

Salah satu hal yang paling penting dalam mempersiapkan diri untuk studi di luar negeri adalah 

akomodasi.Calon pelajar mempertimbangkan segala hal dalam mencari akomodasi, seperti jarak 

dengan kampus, harga, jangka waktu kontrak, lingkungan, keamanan, kemudahan transportasi, 

luas, kebersihan, sampai teman se-flat.Di UK terdapat beberapa pilihan akomodasi dari flat, 

rumah, asrama, atau akomodasi sekolah / halls (seperti di University of Cambridge).  Menetukan 

akomodasi adalah hal yang sangat penting karena akan membantuk kenyamanan dan menunjang 

semangat selama studi di UK. 

Banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jenis akomodasi yang akan dipilih. 

Pertama adalah harga dan jarak. Hampir semua pelajar selalu memperhatikan dana, tidak 

terkecuali pelajar yang mendapatkan beasiswa. Pelajar biasanya ingin mendapatkan akomodasi 

dengan harga seminim mungkin, terkadang sampai lupa memperhatikan lokasi yang dapat 

mengakibatkan dia mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi. Flat/rumah kontrakan apabila 

berbagi dengan beberapa teman lain akan jauh lebih murah, namun banyak flat/rumah 

kontrakan yang tidak dekat dengan sekolah/kampus sehingga harus berjalan ckup jauh (waktu 

musim dingin hal ini sering menjadi alasan malas ke sekolah/kampus) atau menggunakan 

transportasi umum lainnya, yang berarti biaya extra. Akomodasi sekolah biasanya lebih mahal 

apabila dibandingkan dengan kontrak flat/rumah tetapi lokasinya berdekatan dengan 

sekolah/kampus akan meminimalisir biaya transportasi extra. Namun, jangan lupa 

memperhatikan lokasi sekolah/kampus dan akomodasi sekolah karena banyak sekolah/kampus 

yang memiliki lebih dari 1 (satu) kampus. 

Perlu diperhatikan bahwa kebanyakan biaya sewa flat/rumah kontrakan belum termasuk listrik, 

air dan gas. Sebagai informasi, di daerah West Yorkshire (Leeds, Bradford, Huddersfield, York) 

biaya tagihan 1 (satu) kamar tidur flat untuk musim panas (tidak memerlukan pemanas ruangan) 

adalah sekitar GBP 40 sampai GBP 80 per bulan, sedangkan untuk musim dingin adalah sekitar 

GBP 150 sampai GBP 180 per bulan. Jumlah tagihan tergantung dari pemakaian listrik, air dan 

gas serta perusahaannya.Apabila ingin lebih murah carilah flat/rumah kontrakan yang 

menggunakan kompor, pemanas air dan ruangan dari gas karena gas jauh lebih murah dari 

listrik.Selain itu, apabila flat/rumah kontrakan menggunakan lampu, gunakanlah lampu LED 

yang hemat listrik namun memberikan penerangan yang cukup.Sebagai tambahan biaya listrik, 

air dan gas, penting untuk dicatat bahwa untuk akomodasi flat/rumah kontrakan privat (bukan 

akomodasi sekolah) terdapat biaya tambahan yaitu Council Tax (pajak daerah atas properti yang 

ditinggalin). Untuk pelajar full-time atau tinggal dengan pelajar full-time  lain tidak akan 

dikenakan Council Tax, namun jika ada satu penghuni yang bukan merupakan pelajar full-time, 

maka seluruh penghuni harus membayar Council Tax. Internet juga merupakan suatu yang 

esensial yang tidak terdapat di semua flat/rumah kontrakan sehingga harus berlangganan 
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internet minimal 1 (satu) tahun.Apabila hal ini terlalu memusingkan, maka akomodasi sekolah 

adalah pilihan yang tepat karena biaya sudah termasuk semua tagihan. 

Jangka waktu kontrak juga merupakan hal yang perlu diperhatikan.Biasanya flat/rumah 

kontrakan minimal kontrak 1 (satu) tahun (atau minimal 6 (enam) bulan dengan biaya yang lebih 

tinggi dan terkadang pembayaran semua di muka karena tidak ada penjamin di UK). Sedangkan 

akomodasi sekolah biasanya 9 (sembilan) bulan karena untuk tingkat undergraduate dan 

program doktor terdapat liburan musim panas selama 3 (tiga) bulan sehingga banyak pelajar 

yang pulang ke kota atau negaranya masing-masing atau liburan panjang. Oleh karena banyak 

pelajar yang tidak menggunakan akomodasinya selama 3 (tiga) bulan tersebut maka kontrak 

hanya 9 (sembilan) bulan. Hal ini seringkali menjadi masalah bagi pelajar untuk program studi 

master yang hanya 1 (satu) tahun. Mereka harus meminta untuk perpanjangan 3 (tiga) bulan 

(apabila diberikan) atau mencari akomodasi jangka pendek lain hanya untuk 3 (tiga) bulan. 

Solusinya apabila tidak mendapatkan perpanjangan, tinggal di tempat pelajar lain di flat/rumah 

kontrakannya dengan sharing costs. 

Tidak sedikit pelajar Indonesia yang membawa serta keluarga di UK karena program studi yang 

cukup panjang. Pilihan flat/rumah kontrakan menjadi pilihan yang lebih tepat untuk mereka yang 

membawa keluarga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh luas dan lingkungan. Akomodasi sekolah 

biasanya hanya untuk 1 (satu) orang walaupun ada yang berbentuk share flat sehingga bisa 

membawa 2 (dua) orang (apabila hanya suami istri). Selain itu, tidak di UK tidak diperbolehkan 

1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang ditempati oleh 2 (dua) orang. Tentu saja hal ini membuat 

tidak nyaman.Apalagi penghuni akomodasi sekolah sangat beragam dari berbagai tingkat studi, 

latar belakang, kebangsaan, budaya dan karakter.Kita tidak dapat memilih semua dengan siapa 

teman 1 (satu) flat atau halls kita. Jika kita memilih untuk akomodasi sekolah, kita harus siap 

untuk selalu membicarakan masalah pembagian tugas kebersihan common room, kamar mandi 

(apabila akomodasi kamar mandi di luar kamar) dan dapur; penggunaan bahan makanan dan 

peralatan dapur; pembagian penyimpanan makanan di lemari dan lemari es. Banyak kejadian 

perselisihan hanya karena tidak ada yang mencuci peralatan makan setelah menggunakan 

sehingga piring kotor menumpuk atau menyimpan suatu makanan di lemari es lalu tiba-tiba 

hilang. Di UK, kita harus membersihkan tempat kita sendiri dan disarankan mempunyai peralatan 

memasak dan makan sendiri. Tips tambahan, bisa belanja peralatan murah di supermarket 

(Morrison, Asda, Tesco, B&M, Aldi atau Lidl), IKEA atau Wilko, ataupun mencari di student center 

dan PPI apabila ada peralatan dari pelajar yang sudah kembali ke negaranya. Namun bagi pelajar 

yang suka bersosialiasi, akomodasi sekolah bisa menjadi pilihan yang bagus karena lebih banyak 

kesempatan bersosialiasi dan menemukan banyak teman dari berbagai negara. 

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dapat menemukan akomodasi sekolah atau 

flat/rumah kontrakan? Akomodasi sekolah mudah untuk ditemukan karena sekolah/kampus 

akan menawarkan untuk tinggal di sana dan informasinya tersedia di website 

sekolah/universitas (walaupun ada beberapa yang pengelolanya bukan dari pihak 

universitas/sekolah). Terkadang ada beberapa pilihan akomodasi sehingga disarankan untuk 
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bertanya lebih lanjut mengenai keadaan dan fasilitas akomodasi-akomodasi yang ditawarkan 

kepada teman-teman atau pelajar Indonesia yang studi di sekolah/universitas tersebut.Hal ini 

disarankan karena terkadang akomodasi yang ditawarkan ternyata lokasinya tidak terlau 

strategis, lebih mahal atau tidak sesuai dengan yang diinformasikan oleh pihak 

universitas/sekolah. 

Mencari flat/rumah kontrakan lebih sulit karena calon pelajar belum ada di tempat tersebut 

untuk melihat keadaan, kecuali mencari share flat dengan pelajar Indonesia lain. Jika ingin 

mencari flat/rumah kontrakan sendiri harus rajin untuk melakukan riset terlebih dahulu di 

internet/google untuk flat/rumah yang disewakan melalui agen properti lokal atau website 

seperti www.unipol.org.uk (untuk Leeds, Bradford dan Nottingham) selain itu harus disesuaikan 

dengan membuka GoogleMaps sehingga mengetahui letak flat/rumah tersebut. Perhatikan 

apakah flat/rumah kontrakan sudah atau belum termasuk perabotan dan furniture, keadaan 

pipa, mesin cuci, pengering baju, penghangat ruangan, keadaan kamar mandi dan dapur. Apabila 

ada beberapa pilihan dapat menghubungi agen properti melalui email dan meminta tolong teman 

di UK untuk viewing atau melakukan viewing ketika sudah sampai di UK. Sebagai alternatif, dapat 

juga melalui transfer kontrak flat/rumah kontrakan dari pelajar Indonesia yang sudah selesai 

masa studinya dan akan kembali ke Indonesia. Mencari flat/rumah kontrakan melalui agen 

properti akan lebih mudah dari segi proses (karena banyak landlord yang merupakan 

perusahaan) dan banyak pilihan, namun agen properti akan mengenakan biaya kepada penyewa 

sebesar GBP 100 sampai GBP 300. Tentu akan menjadi lebih murah apabila kita dapat menyewa 

langsung dari individu landlord, tetapi perlu riset dan mengetahui keadaan kota masing-masing. 

Apabila ingin melihat dan memastikan flat/rumah kontrakan yang sudah dipilih atau baru akan 

mencari ketika sampai, maka perlu diperhitungkan paling tidak 1 sampai 2 minggu untuk tinggal 

di penginapan atau tempat pelajar lain. Hal lain yang penting diperhatikan adalah kontrak dengan 

landlord. Pastikan anda membaca dan mengetahui isinya, paling tidak untuk butir-butir mengenai 

tanggung jawab dan hak, bagaimana mendapatkan uang deposit kembali serta kontak apabila 

memerlukan perbaikan. 

Pada akhirnya, pilihan akomodasi yang mana yang lebih anda sukai kembali lagi kepada diri 

masing-masing. Pada dasarnya akomodasi sekolah memiliki keunggulan seperti lebih terpercaya, 

terletak di dekat sekolah/kampus, merasa lebih aman, kesempatan sosisaliasi yang lebih tinggi, 

lebih mudah menjangkau fasilitas sekolah/kampus dan dapat memesan akomodasi sebelum tiba 

di UK. Sedangkan flat/rumah kontrakan lebih nyaman, murah dan mendapatkan pengalaman 

tinggal seperti lokal di UK dan belajar lebih mandiri untuk mengurusi urusan flat/rumah sendiri. 

Hanya anda perlu memastikan apa mau anda, memiliki pilihan yang jelas dan mengetahui 

keuntungan dan kerugian masing-masing pilihan.  

Semoga tulisan singkat ini berguna sebagai bahan pertimbangan awal untuk memilih akomodasi 

selama studi di UK. 

http://www.unipol.org.uk/
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Strategi Menulis Tugas Akhir 

Narendi Muhandri, Cranfield University 

 

1. Pendahuluan 

Tahap penulisan tugas akhir merupakan tahapan yang menantang dalam perjalanan studi 

akademik seorang mahasiswa. Tugas akhir menjadi sarana seorang mahasiswa untuk 

mengaplikasikan keilmuan yang telah dipelajari melalui materi perkuliahan, baik itu berupa 

laporan magang atau penelitian. Pada akhirnya, tugas akhir merupakan kontribusi keilmuan 

seorang mahasiswa. Sayangnya, masih banyak mahasiswa yang mengalami kendala dalam proses 

penyusunan tugas akhir ini, baik itu sebelum memulai penelitian maupun saat tahap penyusunan. 

Tidak jarang mahasiswa masih memiliki ketidaktahuan langkah untuk memulai penelitian 

maupun memiliki keraguan dalam melanjutkan penelitian. 

Artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam menulis tugas akhir yang 

terstruktur dan sistematis secara umum dalam masa perkuliahan di Inggris. Penjabaran 

dilakukan dengan memberikan gambaran kegiatan dan langkah-langkah yang harus diperhatikan 

dalam setiap tahapan penelitian dimulai dari tahap memulai riset, melakukan penelitian,  dan 

menulis laporan tugas akhir. 

 

2. Memulai Riset 

Menulis tugas akhir tidak hanya melibatkan kemampuan akademik dan berbahasa Inggris 

yang baik, namun juga membutuhkan motivasi dan disiplin yang tinggi. Memulai riset penelitian 

tugas akhir hendaknya dimulai sejak awal sehingga mahasiswa mempunyai banyak waktu untuk 

menulis ide dan melakukan persiapan. Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian mahasiswa 

sejak awal masa perkuliahan adalah mengetahui kalender akademik, bidang studi yang menjadi 

minat, serta mengenali dosen akademik maupun research centre yang ada di kampus. 

Setidaknya terdapat empah langkah penting yang dilakukan dalam tahap awal ini, yaitu: 

a. Pemahaman 

Sebagai langkah pertama, mahasiswa harus memahami maksud dari penulisan tugas akhir, 

tujuan yang ingin dicapai, apa saja yang disyaratkan oleh universitas dan program studi (course), 

serta kebutuhan apa saja selama penelitian. Tugas akhir ini biasanya dapat berupa laporan 

magang di perusahaan, proyek penelitian yang ditawarkan oleh kampus, penelitian yang diminta 

oleh lembaga donor untuk mahasiswa pemegang beasiswa, maupun topik yang diajukan oleh 
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mahasiswa itu sendiri. Tidak jarang, format penelitian antar departemen dalam satu universitas 

bisa berbeda sehingga penting untuk memahami kriteria tugas akhir dari masing-masing course. 

b. Pemilihan Topik 

Topik riset tugas akhir merupkan elemen penting. Pilihlah topik yang sesuai dengan minat 

serta bidang keilmuan yang telah dipelajari dan kenali permasalahan. Topik penelitian ini yang 

akan menjadi basis dari penelitian yang akan dilakukan. Pembimbing dan penguji biasanya akan 

terus menanyakan “what’s the rationale behind your topic?” 

c. Pemilihan Supervisor 

Setelah mahasiswa telah menentukan garis besar topik penelitian, segera temui supervisor 

atau dosen pembimbing. Dalam tahap ini, mahasiswa bisa mengajukan topik penelitian yang ingin 

didalami, maupun menanyakan supervisor untuk mengembangkan penelitian yang telah 

dilakukan terdahulu menjadi sebuah penelitian tugas akhir. Pilihlah supervisor yang memang 

telah menjadi pakar di bidangnya dan segera hubungi. Apabila supervisor telah memberikan 

persetujuan, mahasiswa dapat mulai mengatur jadwal pertemuan. Mahasiswa harus bisa 

menjalin komunikasi yang baik dengan supervisor, saling memahami ekspektasi masing-masing, 

dan mulai mengidentifikasi kebutuhan yang diberikan dari supervisor dan staf akademik 

universitas baik dari sisi pengetahuan, fasilitas, maupun resources lain yang dapat mendukung 

kelancaran penelitian. Sepakati jenjang waktu untuk memberi progres dan meminta  feedback 

selama masa tugas akhir. 

d. Perumusan Masalah 

Tahap perumusan masalah ini terkait dengan tahap pemilihan topik di mana supervisor akan 

menanyakan rationale dilakukannya penelitian. Setelah permasalahan berhasil diketahui, 

ketahuilah arah dan tujuan (aim and objectives) serta lingkup dan batasan penelitian. Lingkup 

penelitian ini berguna untuk menjaga penelitian berjalan mencapai target pencapaian tujuan. 

Batasan penelitian ini juga membantu untuk memberikan pemahaman kepada pembaca untuk  

mengetahui fokus yang menjadi perhatian. 

e. Menyusun Rencana 

Tahap penyusunan rencana penulisan tugas akhir ini tidak hanya menyangkut jangka waktu 

penelitian, namun juga hal-hal yang bersifat teknis,  seperti cara melakukan penelitian karena 

banyak mahasiswa yang menggunakan periode tugas akhir ini untuk bepergian ke luar kota. 

Mulailah menyusun rencana dengan mengetahui metodologi untuk menentukan strategi 

penelitian dan pendekatan yang akan diambil. Penyusunan rencana penelitian dapat dibantu 

dengan membuat project plan yang berisi tahapan-tahapan penulisan tugas akhir mulai dari kick 

off sampai dengan tanggal pengumpulan dan presentasi beserta durasinya. Project plan ini dapat 

pula dibuat lebih detail dengan mengidentifikasi deliverables dari setiap tahapan dan 

mengidentifikasi tahapan-tahapan yang menjadi critical path penelitian. Lebih jauh lagi, apabila 
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risiko yang mungkin terjadi selama penulisan tugas akhir telah dapat diidentifikasi bersama 

dengan rencana mitigasinya, tahap penulisan tugas akhir akan dapat menjadi lebih lancar. 

 

3. Melakukan Penelitian 

a. Studi literatur 

Tahap studi literatur ini merupakan salah satu tahap krusial untuk memberikan fondasi 

kepada mahasiswa tentang permasalahan yang ada berdasarkan penelitian terdahulu. Literatur 

yang dimaksud terutama dapat berupa jurnal akademik, buku referensi, maupun artikel baik ikut 

dari informasi digital maupun media tercetak. Studi literatur ini tidak hanya sekadar menyajikan 

rangkuman dari penelitian, tetapi mahasiswa ditekankan untuk dapat mengkritisi literatur-

literatur yang ada misalnya dalam menjabarkan kelebihan, kekurangan, maupun celah yang 

masih dapat diisi. Studi literatur dimulai dengan menekankan motivasi penelitian berdasarkan 

rumusan masalah, mendefinisikan pertanyaan penelitian (research question), menentukan kata 

kunci, serta memilih sumber database pencarian seperti Scopus, Google Scholar, dan Science 

Direct. Untuk dapat memperoleh hasil pencarian literatur yang akurat dan sesuai dengan topik 

penelitian, perhatikan dan gunakan boolean operator (seperti AND dan OR) pada search string. 

Dalam melakukan studi literatur ini terdapat pula beberapa tools yang dapat membantu 

manajemen referensi seperti Mendeley dan RefWorks. Tools ini dapat mendokumentasikan 

literatur yang telah tersimpan dan meng-generate daftar pustaka (references) berdasarkan daftar 

tersebut. Mahasiswa juga dapat menghubungi staf perpustakaan kampus karena biasanya 

mereka telah memiliki panduan pencarian maupun informasi akses database journal. 

Perpustakaan antar kampus di Inggris umumnya juga telah tergabung untuk memberikan akses 

bersama yang memudahkan akses bagi para anggotanya untuk dapat menggunakan  fasilitas di 

kampus lain, seperti akses Sconul. 

b. Pengisian celah 

Setelah tahap studi literatur dilakukan, mahasiswa dapat mengidentifikasi research gap. 

Beberapa hal yang dapat dievaluasi untuk dapat mengisi celah penelitian antara lain apakah 

terdapat ringkasan pertanyaan research questions dan tujuan, konteks penelitian, serta saran 

untuk penelitian selanjutnya. Pendefinisian research gap ini juga berfungsi sebagai “validasi” 

penelitian bukan hanya karenabelum pernah dilakukan, tetapi juga dari kepentingan 

dilakukannya penelitan dan bentuk kontribusi yang akan diberikan. 

 

c. Analisis dan Evaluasi 

Tahap analisis dan evaluasi penelitian yang umumnya menjadi bab discussion merupakan 

tahapan penting yang menunjukkan hasil penelitian. Dalam bagian ini, hendaknya mahasiswa 

memberikan argumen dan insight secara ringkas yang dihasilkan dari penelitian, baik apabila 

penelitan berhasil dilakukan maupun apabila hasil tidak dapat menjawab hipotesis awal atau 
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research questions. Apapun hasilnya, analisi dan evaluasi ini akan diapresiasi karena dapat 

menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. 

 

4. Menulis Laporan Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhirharus mendapat perhatian karena seringkali mahasiswa tidak 

memiliki waktu untuk menyelesaikan laporan penulisan secara rapi dan terstruktur akibat telah 

disibukkan oleh kegiatan penelitian. Selain dengan mengikuti panduan penulisan yang diberikan 

universitas, mahasiswa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kosakata dan Bahasa 

Penggunaan kosakata dan bahasa akan menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa yang 

belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris. 

b. Penulisan Kutipan dan Referensi 

Pada umumnya setiap universitas di Inggris akan mensyaratkan mahasiswanya untuk 

memeriksa tingkat plagiarism setiap kali akan mengumpulkan tugas. Penulisan kutipan serta 

referensi yang tepat akan menjadi pelindung mahasiwa. Terdapat beberapa referensi tentang 

gaya penulisan yang diharapkan, namun The Harvard Style dapat menjadi acuan salah satunya 

umum dan mudah dipahami. Tata cara penulisan kutipan dan referensi ini penting untuk 

mengetahui sumber literatur yang dikutip dan memberi gambaran evaluasi. 

c. Proofreader  

Salah satu bagian penting di akhir penulisan yang dapat melengkapi tugas akhir adalah 

dengan melakukan review dan revisi tugas akhir, baik itu dengan teman mahasiswa lain maupun 

dengan menyewa jasa professional. Informasi tentang keberadaan proofreader ini biasanya akan 

tersebar di sekitar area organisasi mahasiswa maupun di perpustakaan dan di staf akademik 

seperti admin. Jasa proofreader ini juga dapat ditemui dalam situs pencarian seperti Fiverr. Pada 

umumnya jasa proofreader ini juga dapat berbeda tergantung dengan jumlah halaman tugas 

akhir, batas waktu, serta lingkup pengerjaan, baik itu hanya berupa mengoreksi kata dan kalimat 

sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar (grammar) maupun memberikan rekomendasi 

untuk memperbaiki konten dari tugas akhir. 
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Kiat-kiat sukses dalam menulis tugas akhir 

Darius Erlangga, University of York 

 

1. Apa itu Essay? Thesis? Dissertation? Report? 

Penulisan report atau laporan ditujukan sebagai bentuk presentasi dan analisis temuan dalam 

penelitian praktis. Penulisan laporan dimulai dengan adanya tujuan penulisan report dan 

terkadang hipotesis yang ingin diuji dalam riset yang dilakukan. Laporan cenderung bersifat 

deskriptif, hanya melaporkan rangkaian kejadian secara runut, seperti tahap-tahap eksperimen 

atau hasil temuan dari sebuah survei. Namun, laporan tetap melibatkan proses evaluasi di tahap 

kesimpulan atau rekomendasi. Laporan umumnya memiliki struktur yang tetap atau fixed. 

Struktur dari sebuah laporan akan sangat tergantung dari tujuan laporan dan preferensi dari 

departement ataupun tutor modul.  

Essay dimulai dengan sebuah pertanyaan dan mencoba untuk menjawab pertanyaan 

berdasarkan riset ke dalam teori yang berkembang saat ini dan melalui evaluasi subjektif si 

penulis. Dalam penulisan essay, hasil dari riset praktis hanya dipakai sebagai bahan untuk 

mendukung kesimpulan si penulis. Essay bisa bersifat deskriptif, diskursif (melompat-lompat), 

evaluatif, argumentatif, dll, tergantung konteks dalam pertanyaan essay. Isi dari essay umumnya 

melibatkan sintesis ilmu pengetahuan dari material yang telah dibaca dan opini dan argumen dari 

si penulis.  

Bagaimana dengan disertasi dan tesis? Di sebagian besar universitas di UK, disertasi merupakan 

persyaratan untuk mendapatkan level Master dan tesis untuk level Doktoral, agak terbalik 

definisinya dengan Indonesia. Definisi tesis dan disertasi di Indonesia mirip dengan definisi di 

sebagian besar universitas di US. Tapi, tidak usahlah kita berdebat istilah mana yang paling benar. 

Saat ini hal yang penting adalah bagaimana menyelesaikan tesis atau disertasi sesuai harapan.  

Sesungguhnya perbedaan antara disertasi dan tesis sangatlah tipis. Perbedaan yang cukup 

mencolok adalah ketebalannya. Pada umunya, disertasi memiliki jumlah kata berkisar antara 

12.000 sampai 20.000 kata, sedangkan tesis dapat mencapai minimal 60.000 kata untuk Ilmu 

Sains atau 80.000 kata untuk Ilmu Sosial. Angka ini saya dapatkan dari universitas saya, jadi 

sebaiknya jangan dijadikan bahan referensi mutlak. Teman-teman sebaiknya merujuk pada 

peraturan di department masing-masing untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.  

Jika dilihat dari segi isi, ada perbedaan tipis yang mencolok secara historis. Penulisan disertasi 

umumnya dilakukan dengan cara menelaah masalah yang sudah pernah dibahas dan tidak 

memerlukan sintesis ilmu pengetahuan yang baru. Di sisi lain, thesis memerlukan beban kerja 

yang lebih berat untuk dapat menghasilkan sintesis ilmu pengetahuan yang baru dan jika perlu 

menantang teori yang sudah ada dan merumuskan teori baru sebagai alternatifnya.  
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Lalu, apa sebenarnya yang termuat dalam tesis dan disertasi? Pada intinya, keduanya merupakan 

hasil riset yang dilakukan secara mandiri. Keduanya cenderung memiliki struktur yang sama. 

Secara ringkas, pembagiannya adalah sebagai berikut: 

1. Latar Belakang (Introduction) 

2. Studi Literatur (LIterature Review) 

3. Metodologi Penelitian (Methodology) 

4. Hasil Penelitian (Results) 

5. Diskusi (Discussion) 

6. Kesimpulan (Conclusion) 

7. Daftar Pustaka (Bibliography) 

 

Pertama-tama, si penulis menjabarkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab disertai dengan 

latar belakang mengapa pertanyaan tersebut dianggap penting untuk ditelusuri. Lalu, di bab 

berikutnya si penuils menjabarkan hasil studi literatur yang telah ada untuk mengeksplorasi ide 

dan pemikiran yang telah beredar terkait dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, metodologi 

penelitian dijabarkan secara rinci di bab metodologi, hasil dari penelitian diungkapkan secara 

deskriptif di bab hasil penelitian, dan selanjutnya didiskusikan di bagian diskusi. Terakhir, si 

penulis merumuskan sebuah kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian. Tidak lupa 

dicantumkan daftar referensi yang telah dibaca dan digunakan selama penelitian untuk 

menghargai kerja keras peneliti terdahulu.  

 

B. Tips sukses menulis tugas akhir 

 

Menjaga hubungan baik dengan supervisor 

Dialog dengan supervisor harus tetap terjaga. Untuk mahasiswa doktoral, umumnya pertemuan 

tiap bulan dianggap sebagai batas minimal. Dapat lebih sering tergantung kebutuhan. Jangan 

merasa takut-takut untuk mengutarakan pendapat atau bertanya sesuatu kepada supervisor. 

Budaya barat sedikit berbeda dengan budaya timur di mana kita terbiasa merasa sangat sungkan 

dalam mengungkapkan pendapat ke seseorang yang lebih senior. Pada umumnya orang British 

lebih egaliter dalam hubungan profesional. Jika ada masalah, sebaiknya dibicarakan langsung 
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dengan supervisor, jangan diam-diam saja. Thomas (2000)1 tidak menganjurkan keterlibatan 

pihak ketiga dalam konflik antara supervisor dan mahasiswa jika mahasiswanya belum pernah 

membicarakan masalah tersebut ke supervisor. Jika dipaksakan, justru tidak akan memberikan 

solusi di akhir dan mahasiswa selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Di sisi lain, mahasiswa 

hendaknya jangan diam-diam saja jika merasa tidak puas dengan kinerja supervisor. Hal yang 

paling buruk yang dapat terjadi adalah kegagalan mahasiswa dalam melanjutkan studinya dan 

drop-out di tengah-tengah.  

 

Pengambilan tema yang menarik namun tetap feasible 

Ide untuk tulisan akhir dapat datang dari berbagai sumber. Jika beruntung, depertment sudah 

mengumpulkan kumpulan judul yang sudah tersedia  beserta supervisor yang akan membimbing. 

Meskipun sudah tersedia, terkadang akan ada skala prioritas berdasarkan minat dan popularitas, 

jadi dari sekarang sebaiknya sudah dipikirkan tema besar apa yang ingin diambil.  

Untuk yang belum beruntung, jangan khawatir. Pikirkan passion kamu di area apa, apapun itu, 

lalu coba gabungkan antara passion tersebut dengan degree yang sedang diambil. Sebagai contoh, 

teman saya orang British sangat menyukai cokelat dan bahkan bekerja part-time sebagai 

chocolatier (koki cokelat) di kedai cokelat terkenal di sini. Sebagai bahan disertasinya, dia 

memilih untuk membahas konsumsi cokelat dalam aspek sosiologis. Bicarakan dengan 

supervisor mengenai ide unikmu dan usahakan persiapkan argumen yang meyakinkan kenapa 

ide itu layak untuk dijadikan tulisan sekaliber disertasi atau thesis.  

Tema penelitian yang berkenaan dengan Indonesia akan sangat menarik untuk diangkat sebagai 

bahan karya akhir, terutama dalam bidang sosial. Hal yang paling mudah untuk diangkat adalah 

studi komparasi Indonesia dengan negara lain. Indonesia butuh lebih banyak dipelajari oleh 

orang sendiri. Kita-kita yang beruntung dapat mengenyam pendidikan di luar negeri dengan 

segudang sumber daya yang mungkin tidak tersedia di negara sendiri sudah selayaknya 

memanfaatkan momen ini untuk kepentingan Indonesia.  

Untuk bidang sains, mungkin harus dilihat iklim teknologi yang sedang berkembang di tanah air. 

Tiidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menjadi pioneer dalam bidang tersebut! Akan 

tetapi, antara mimpi dan kenyataan harus ada keseimbangan dan kita sebaiknya bisa menemukan 

titik temu antara keduanya. Berkonsultasi dengan senior yang lebih ahli amat disarankan karena 

mereka sudah lebih dulu berkiprah dan kemungkinan besar bisa memberikan pandangan yang 

berbeda terhadap ide kita.  

                                                             
1 Thomas, S. (2002). How to write health sciences papers, dissertations and theses. Elsevier-Churchil 
Livingston.  
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Susunlah kerangka karangan (outline) sejak awal 

Penyusunan kerangka karangan (outline) adalah langkah berikutnya yang sangat penting untuk 

dilakukan. Hal ini sudah berulang-ulang diajarkan di kursus menulis, tapi seringkali kita 

melupakannya. Meskipun terlihat sangat mendasar, outline tersebut bisa menjadi petunjuk arah 

kita dalam mencari bahan bacaan sebagai persiapan dalam menulis. Outline bisa dipakai untuk 

memetakan argumen utama dan argumen pendukung dalam tulisan kita. Temukan strategi 

penulisan outline yang cocok dengan gaya menulis kamu. Hal yang bisa saya sarankan adalah 

coba biasakan menulis di kertas coretan (bisa hanya selembar kertas HVS kosong) sebelum mulai 

mengetik. Ini adalah strategi yang sering saya pakai karena saya bisa lebih leluasa mengutarakan 

ide tanpa bantuan keyboard (maksudnya pakai alat tulis biasa). Kadang kala saya juga 

menggunakan papan tulis besar yang tersedia di perpustakaan untuk menulis diagram atau 

outline tulisan yang ingin saya tulis. Ketika mencoba mencari ide di depan komputer, saya 

cenderung merasa canggung dan bahkan mengerjakan hal lain (misalnya cek media sosial!). 

Dengan menyusun outline di media lain selain komputer, kita bisa lebih fokus dalam menulis.  

 

Baca dulu, baru nulis!  

Kesalahan yang sering dilakukan, bahkan saya masih melakukannya beberapa kali, adalah 

kebiasaan kita menulis sambil membaca. Maksudnya kita cenderung tidak sabaran dalam 

menulis sebelum kita selesai membaca seluruh material yang ditargetkan untuk dibaca. Langkah 

yang sebaiknya diambil adalah membaca literatur sesuai arahan outline yang telah disusun. Coba 

rangkum argumen utama atau kesimpulan atau hal menarik dari literatur yang telah dibaca. 

Setelah terkumpul semuanya, cobalah untuk merangkai satu cerita yang runut. Mulailah menulis 

setelah terangkai alur ceritanya yang rapi. Jika tidak dilakukan, biasanya kita cenderung merasa 

stagnan di tengah-tengah dan melemahkan motivasi kita untuk terus menulis.  

 

Manfaatkan E-resources yang tersedia!  

Sayang kan jika sudah jauh-jauh ke UK, tapi tidak memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

dengan baik. Toh, kita sudah membayar (atau dibayarin) uang kuliah dengan penuh, jadi sudah 

sepantasnya kita memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan sebaik mungkin. Berikut adalah 

beberapa e-resources yang umumnya digunakan oleh mahasiswa di sini. 

 



50 
 

a. e-library 

Jangan sungkan-sungkan untuk memanfaatkan fasilitas e-library yang disediakan oleh 

perpustakaan kampus masing-masing. Pada umumnya, setiap perpustakaan 

berlangganan koleksi jurnal-jurnal dari berbagai bidang yang bisa diakses secara gratis 

selama status kita masih aktif menjadi mahasiswa. Terkadang ada beberapa universitas 

yang memberikan akses khusus kepada alumnus-nya meskipun jumlah koleksi yang 

tersedia jauh lebih kecil.  

Selain itu, setiap kampus memiliki variasi koleksi jurnal yang berbeda-beda, tidak ada 

satu perpustakaan yang memiliki akses untuk semua jurnal yang tersedia di internet saat 

ini. Ada berbagai cara yang tersedia untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu yang sering 

dilakukan adalah dengan menggunakan jasa interlending and document supply. Dengan 

menggunakan jasa ini, kita dapat meminta pepustakaan kita untuk mendapatkan jurnal 

atau buku yang tidak tersedia di universitas tempat kita belajar, tapi tersedia di 

perpustakaan di universitas lain. Sejauh sepengetahuan saya, jangkauannya masih dalam 

area UK saja, tidak sampai universitas lain di Eropa atau Amerika Serikat. Namun, 

umumnya tiap jurnal atau buku yang ingin dipinjam kita akan dikenai biaya yang 

besarannya dapat berbeda-beda di masing-masing universitas. Sebagai contoh, di 

University of York biaya untuk interlending loan adalah 2 pounds, tapi saya tahu beberapa 

universitas lain yang mengenakan biaya sampai 5 pounds per jurnal/buku. Ada juga yang 

tidak mengenakan biaya jika hanya jurnal elektronik saja, tapi tetap mengenakan biaya 

untuk jurnal atau buku fisik. Jadi, jangan lupa untuk mencari tahu kebijakan di universitas 

masing-masing sebelum menggunakan jasa interlending loan. Untuk mahasiswa doktoral, 

terkadang ada beberapa department yang menyediakan akses gratis terhadap 

interlending loan, meskipun tidak tak terbatas jumlahnya. Jangan lupa untuk mengecek 

hal tersebut di department masing-masing.  

b. Citation manager 

Menyusun referensi adalah salah satu momok bagi sebagian besar penulis. Bukan berarti 

kita tidak ingin menghargai kerja keras pendahulu kita, tapi lebih karena beban kerja yang 

bertambah dari mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya lalu menyusun semua 

referensi di akhir dan tidak lupa mencek formatnya agar tetap konsisten. Beruntunglah 

kita sudah hidup di zaman teknologi maju di mana sudah banyak tersedia program-

program citation manager yang dapat menolong kita menyusun daftar pustaka dan 

bahkan menjamin format kutipan kita sudah sesuai dengan format yang harus diikuti. Ada 

beberapa pilihan program citation manager di luar sana, tapi saya akan membahas 

beberapa yang cukup banyak dipakai di kalangan akademia: 
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i. Endnote 

Endnote merupakan salah satu pioneer dalam dunia citation manager. Namanya 

sudah cukup terkenal di kalangan dunia peneliti dan akademis. Fiturnya sangat 

lengkap dan memungkinkan beberapa pengaturan manual yang tidak tersedia di 

program lainnya. Kekurangan endnote yang paling besar adalah harganya yang 

cukup mahal. Beberapa universitas memberikan fasilitas cuma-cuma kepada 

mahasiswanya selama masih terdaftar aktif sebagai mahasiswa, tapi setelah lulus 

pada umumnya akses gratis untuk Endnote juga akan berakhir.  

Endnote tersedia dalam dua jenis: Endnote Desktop - software yang harus diinstall 

di komputer (Windows, Mac, Linux) dan Endnote Online - berbasis web-online; 

tidak perlu install program tambahan. Perbedaan yang mencolok dari endnote 

online dan endnote desktop adalah kapasitas penyimpanan Endnote online yang 

terbatas “hanya” 10,000 judul, sedangkan Endnote Desktop bisa mencapai 999.999 

judul. Tapi, mengingat status kita sebagai mahasiswa yang hanya beberapa tahun 

saja, saya pikir Endnote online sudah lebih dari cukup untuk mendukung 

kebutuhan kita dalam menyusun daftar pustaka. Endnote SANGAT populer di UK 

sampai-sampai universitas menyediakan pelatihan khusus kepada mahasiswanya 

mengenai penggunaan Endnote. Rajin-rajin lah mencari tahu kapan ada pelatihan 

Endnote sehingga bisa belajar serba-serbi mengenai Endnote secara langsung. 

Saya sendiri lebih suka belajar langsung dari manusia dibandingkan belajar jarak 

jauh via website.  

ii. Refworks 

Refworks cukup terkenal di Kanada dan Amerika Serikat, tapi jarang dipakai di 

UK. Sama seperti Endnote, Refworks tidak bisa didapatkan secara gratis. Namun 

demikian, salah satu kelebihan Refworks dibandingkan Endnote adalah Alumni 

Program di mana seorang alumnus dari universitas yang memberikan akses 

Refworks gratis kepada mahasiswanya masih dapat menggunakan Refworks 

dengan menggunakan alamat email alumninya. Selain itu, kelebihan dari 

Refworks lainnya adalah fasilitas RefGrab-It yang dapat menangkap informasi 

website dan memasukkannya sebagai sumber daftar pustaka yang dapat diolah 

kemudian sebagai kutipan.  

iii. Mendeley 

Mendeley adalah salah satu program citation manager yang dapat diakses secara 

cuma-cuma dan tersedia dalam berbagai versi (Windows, Mac, Linux, bahkan 

iPhone/iPad). Fitur yang ditawarkan juga tidak jauh berbeda dengan Endnote 

ataupun Refworks. Mendeley sendiri sudah di-endorse oleh beberapa universitas 
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kelas dunia, terutama di Amerika Serikat. Sekali lagi, program ini tidak populer di 

kalangan akademia di UK. Sepertinya pasar UK cukup kuat dikuasai oleh Endnote.  

iv. Zotero  

Zotero merupakan alternatif lainnya jika kita tidak ingin mengeluarkan uang untuk 

membeli program. Sayang sekali penggunaannya masih belum luas dan tidak banyak 

universitas yang mendukung pemakaian Zotero. Dalam konteks UK, saya rasa 

pembahasan Zotero tidak perlu dikembangkan lebih jauh. Jika penasaran, dapat 

mencek serba-serbi mengenai Zotero dari internet.  

c. Plagiarism check software (Turnitin) 

Jika beruntung, universitas tempat teman-teman belajar juga akan menyediakan 

software pendeteksi plagiarisme. Salah satu yang cukup terkenal di UK adalah Turnitin. 

Software ini memiliki database essay yang dikumpulkan secara voluntary dari berbagai 

universitas dan jurnal online yang tersedia di internet. Cara kerjanya adalah kita 

mengunggah essay kita ke Turnitin ini lalu program tersebut akan melakukan 

pengecekan terhadap database yang ia punya dan memberitahu persentase dan bagian 

essay mana yang terdeteksi memiliki kemiripan dengan sumber yang ada di database. 

Patut diingat database yang ada di sebagian besar softare sejenis hanya yang tersedia 

secara online; buku fisik yang tidak ada versi online-nya tidak akan mungkin 

dimasukkan ke database sehingga plagiarisme dari buku tidak dapat terdeteksi.  

 

Istirahat sejenak dari menulis 

Untuk terus memotivasi dalam menyelesaikan tulisan yang sedang dikerjakan, sebaiknya kita 

terus memberikan hadiah setelah selesai dalam menyelesaikan satu bagian atau satu bab. Dengan 

memberi insentif terhadap pencapaian yang feasible, kita akan merasa terus merasa ingin cepat 

selesai supaya bisa mendapatkan insentifnya secepat mungkin.  

 

Edit setelah ditinggal  

Kalau sudah selesai menulis, jangan lupa untuk mengedit tulisannya akan kesalahan-kesalahan 

penulisan yang mungkin terjadi. Kita juga sebaiknya mengecek apakah alur cerita tulisan yang 

kita buat sudah cukup jelas untuk dibaca oleh orang lain selain kita. Salah satu strategi yang patut 

dicoba adalah meminta bantuan teman untuk membaca karya tulis kita dan memberikan saran 

apa saja yang bisa dirubah supaya hasilnya lebih baik. Terkadang jika kita saja yang membaca, 

kita cenderung membaca apa yang ingin kita baca; kita jadi buta akan kesalahan kita sendiri.  



53 
 

 

The last but not the least, hindari Academic Misconduct!!!   

Patut diingat kebijakan mengenai academic misconduct bisa berbeda antar negara dan bahkan 

antar institusi. Apa yang lumrah dilakukan di Indonesia bisa saja diartikan terlarang di UK. Mari 

kita lihat apa saja yang tergolong academic misconduct di UK secara umum yang berhubungan 

dengan penulisan tugas akhir. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman wajib berkonsultasi dengan 

universitas masing-masing. 

a. Plagiarisme di UK 

Isu plagiarisme adalah salah satu isu terpenting dalam dunia akademia. Plagiarisme 

sendiri diartikan sebagai penggunaan karya orang lain, baik sudah diterbitkan maupun 

belum, tanpa memberikan pengakuan secara tepat. Plagiarisme dapat terjadi secara sadar 

maupun tidak dan terkadang batasnya tidak sejelas siang dan malam. Seringkali 

plagiarisme terjadi karena kurangnya pemahaman kita mengenai tindakan apa saja yang 

tergolong plagiarisme. Plagiarisme akan lebih mudah dihindari apabila kita paham hal-

hal apa saja yang dapat dilakukan ketika kita ingin menggunakan ide orang lain dalam 

tulisan kita. Plagiarisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang mungkin terdengar 

biasa saja di telinga kita padahal konsekuensinya bisa fatal jika terjadi di UK. Beberapa 

diantaranya adalah: 

 Copy-paste tulisan dari buku atau artikel atau jurnal tanpa diedit sedikitpun 

 Poor parahprasing: hanya mengganti beberapa kata, terutama kata kerja dengan 

sinonimnya 

 Menggunakan gambar atau foto dari internet tanpa menyebutkan sumbernya 

 Menggunakan dataset orang lain tanpa menyebutkan sumbernya 

 Menggunakan kode komputer yang dikembangkan oleh orang lain dan membuat 

kesan seolah-olah kitalah yang mengembangkannya 

 Menggunakan karya tulis kita terdahulu dalam tugas saat ini tanpa mencantumkan 

sumber yang tepat 

 

Hal paling krusial yang dapat kita lakukan untuk menghindari plagiarisme adalah SELALU 

mencantumkan sumber ketika kita mengungkapkan pendapat orang lain dan usahakan 

selalu paraphrase dengan baik, tidak hanya gonta-ganti kata dengan sinonim. Usahakan 

mencari inti dari sumber yang akan dipakai dan gunakan kata-kata sendiri dalam menulis. 

Jika kita takut mengubah kata-kata per kalimat akan mengubah esensi dari material 

tersebut, sebaiknya kita mengkutip secara langsung kalimat yang akan dipakai dan 

membubuhkan tanda petik. Intinya jangan membuat kesan bahwa ide yang disampaikan 

adalah buah ide pemikiran kita sendiri padahal sebenarnya berasal dari orang lain.  
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b. Kolusi  

Kolusi terjadi ketika kita bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam mengerjakan tugas 

atau ujian padahal dosen sudah melarang adanya kerja sama dengan mahasiswa lainnya. 

Sebagai contoh: dalam menulis essay seringkali kita meminta bantuan teman yang lebih 

pintar dalam menyusun kerangka essay atau bahkan meminjam essay teman lain sebagai 

bahan “inspirasi”. Kolaborasi dalam menuntut ilmu sebenarnya sangat baik dan bahkan 

banyak jurnal atau penelitian yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang dan kita tahu hal 

tersebut karena mereka secara tepat menyebutkan nama-nama pihak yang terlibat. Akan 

tetapi, dalam pengerjaan tugas atau laporan untuk keperluan lulus mendapat gelar 

sarjana atau master atau doktoral, kita dituntut untuk bekerja sendiri. Kita tidak 

mengambil gelar untuk master kolektif, bukan? Mungkin lain ceritanya jika tugas atau 

ujian tersebut secara spesifik dan eksplisit memperbolehkan adanya kerjasama dengan 

mahasiswa lain. Bagi teman-teman yang masih penasaran dengan topik ini, teman-teman 

dapat membaca jurnal dari Sutherland-Smith (2013) yang membahas mengenai konsep 

kolusi dan kolaborasi dalam kehidupan universitas.  

 

c. Fabrication  

Fabrication adalah tindakan membohongi publik dengan cara memasukkan data fiktif 

atau memalsukan data atau keterangan dengan maksud mempengaruhi pandangan pubik 

terhadap karya kita. Contoh yang mungkn paling berat adalah memalsukan data 

eksperimen yang tidak pernah dikerjakan untuk memberikan kesan bahwa eksperimen 

tersebut berhasil atau memasukkan data survey dari responden fiktif untuk 

meningkatkan besar sampel. Namun, mencantumkan jurnal atau buku di daftar pustaka 

yang sebenarnya tidak pernah kita baca untuk memberikan kesan bahwa kita sudah 

membaca banyak referensi juga termasuk fabrication! 

d. Soliciting and Personation 

Soliciting adalah tindakan mahasiswa yang mencari bantuan dari pihak ketiga untuk 

mengerjakan tugas atau duduk dalam ujian alih-alih si mahasiswa tersebut. Tindakan ini 

bisa seekstrim membayar orang untuk duduk dalam ujian sampai membayar orang untuk 

mengerjakan essay untuk kita. Saya sudah melihat beberapa website yang menawarkan 

bantuan penulisan essay dan biasanya ditargetkan untuk mahasiswa internasional yang 

tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Meskipun terdengar menarik 

dan terkesan “aman”, saya sempat mendengar cerita mahasiswa yang terdeteksi memiliki 

essay yang serupa dengan mahasiswa lain yang telah mengerjakan tugas serupa beberapa 

tahun sebelumnya. Alhasil, dia mendapat nilai nol dan mendapatkan peringatan keras 

dari universitas.  
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Tips Menjaga Sholat Selama Jalan-Jalan 

Agustina Ari Murti Budi Hastuti, King’s College London 

 

Kewajiban sholat lima waktu bagi seorang muslim terkadang membuat kita ragu-ragu untuk 

jalan-jalan di negeri orang, terutama negeri non-muslim. Akan tetapi, sebenarnya tidaklah terlalu 

sulit menemukan tempat sholat di UK karena populasi muslim yang cukup banyak dan terus 

bertambah. Selama hampir setahun kuliah di UK, saya sudah sempat mengunjungi berbagai kota 

di Britania. Saya ingin berbagi pengalaman mencari tempat sholat selama berkunjung ke kota lain 

di UK.  

Tempat paling mudah untuk menemukan tempat sholat adalah di universitas. Hampir semua 

universitas mempunyai musholla, bahkan beberapa universitas mempunyai musholla di 

beberapa gedung kampus. Hal ini sangat menguntungkan karena universitas terkadang sebagai 

salah satu tujuan berkunjung dan dekat dengan pusat kota. Anda harus mempunyai kenalan 

pelajar di universitas tersebut untuk mendapat akses masuk karena semua tempat dilengkapi 

access card. Bisa juga dengan menunggu pelajar keluar dari ruangan untuk mendapat akses 

masuk, tetapi sebaiknya tetap minta izin supaya tidak dianggap mencurigakan. 

Tempat berikutnya adalah masjid. Masjid tersedia di kota-kota besar, seperti Manchester, Cardiff, 

dan Brighton. Tetapi masjid tidak dapat ditemui di kota kecil, terutama kota dengan populasi 

orang asing yang masih sedikit, seperti Canterbury dan Dover. Masjid biasanya berada di tengah-

tengah komunitas muslim sehingga biasanya dimana ada masjid, disitu mudah ditemui restauran 

halal. Di beberapa kota, masjid terletak agak jauh dari pusat kota. Seandainya tidak ada kenalan 

yang tinggal di kota tersebut, lebih baik kunjungan ke masjid sudah direncanakan sebelumnya, 

termasuk rute dan moda transportasi untuk sampai kesana. Perlu juga diketahui detail tentang 

masjid tersebut karena beberapa masjid hanya buka pada waktu tertentu atau hanya 

diperuntukkan untuk pria.  

Selama musim panas, waktu siang jauh lebih panjang daripada malam hari. Jika kita hanya 

berencana untuk pergi selama seharian, biasanya masih cukup waktu untuk sholat di rumah. 

Alternatifnya, sholat selama perjalanan di kereta atau bus. Tidak akan diperhatikan atau dilihat 

dengan tatapan aneh oleh orang-orang sekitar, tetapi sebaiknya pilih tempat duduk yang 

sendirian atau setidaknya tidak berhadap-hadapan dengan orang lain.  

Tempat terakhir yang saya dengar dari cerita teman-teman adalah di tempat ganti baju di mall, 

meskipun saya belum pernah mencoba. Beberapa tempat memang cukup representatif karena 

cukup luas, tertutup, dan tentu bersih. 
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Hal paling penting dalam melakukan perjalanan adalah rencana yang matang terutama saat 

musim dingin dimana waktu siang, dan tentu waktu sholat, sangat sempit. Bacalah beberapa 

review tempat sholat di website jalan-jalan seperti Google Review, TripAdvisor, atau Yelp 

sebelum berangkat. So, selamat jalan-jalan dan tetap jaga sholat. 
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Pentingnya Menyetarakan Ijazah Luar Negeri 

Ahmad Fathoni, University of Bath 

 

Mendengar istilah penyetaraan ijazah luar negeri bagi sebagian kita sebagai pelajar terutama di 

luar negeri mungkin sudah tidak asing lagi. Namun, bagi yang pertama kali mendengar istilah ini 

pasti akan bertanya-tanya ijazah kok disetarakan, apa maksudnya? Mengapa ijazah luar negeri 

perlu disetarakan?Dan bagaimana prosedurnya jika kita ingin menyetarakan ijazah luar 

negeri?Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang penyetaraan ijazah luar negeri ini 

namun saya berharap dengan uraian sekilas tentang tiga pertanyaan di atas dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas kepada rekan-rekan yang belum pernah melakukan penyetaraan 

ijazah luar negeri. 

Dalam tulisan ini saya akan berbagi pengalaman saat melakukan penyetaraan ijazah luar negeri 

setelah menyelesaikan studi master (S2) saya di Pukyong National University, Busan, Korea 

Selatan; tepatnya pada bulan Oktober 2010 silam. Well, pertama-tama mari kita telaah apa sih 

yang dimaksud dari penyetaraan ijazah? Meskipun ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar 

negeri perlu disetarakan, bukan berarti ijazah atau gelar yang kita peroleh dari luar negeri tidak 

diakui.Seperti yang disampaikan oleh Illah Sailah selaku Direktur Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjen DIKTI (2010) bahwa 

penyetaraan ijazah ini lebih menekankan kepada gelar yang kita peroleh dari luar negeri setara 

dengan ijazah yang berlaku di Indonesia atau sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku di 

Indonesia.Sehingga ada beberapa faktor yang dijadikan parameter dalam penilaian atau 

penyetaraan ijazah luar negeri ini seperti sistem pendidikan di universitas luar negeri, jumlah 

kredit, masa studi dan kualitas tugas akhir. 

Jadi, apakah setiap lulusan luar negeri wajib menyetarakan ijazahnya? Jawabnya “iya, wajib” jika 

rekan-rekan ada pada posisi saya lima tahun lalu dimana saya harus menyetarakan ijazah saya 

dahulu agar dapat digunakan untuk melamar pekerjaan dan seperti yang dipersyaratkan oleh 

institusi atau tempat dimana kita melamar pekerjaan terutama ketika kita melamar pekerjaan di 

institusi pemerintahan sebagai cpns. Pengalaman saya saat mendaftar cpns Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), sejak awal melakukan pendaftaran kita sudah diminta 

memasukkan nomor ijazah sementara ijazah yang saya peroleh dari Pukyong National University 

tidak menggunakaan sistem penomoran seperti format ijazah di Indonesia dan memang untuk 

lulusan luar negeri dipersyaratkan untuk menyetarakan ijazah. Sedangkan bagi rekan-rekan yang 

tugas belajar dari instansi pemerintah nantinya setelah lulus juga dipersyaratkan untuk 

mendaftarkan ijazah luar negeri sehingga datanya bisa dimasukkan dalam database lulusan luar 

negeri ditjen DIKTI. Namun jika rekan-rekan nantinya akan menggunakan ijazah luar negerinya 

untuk melamar pekerjaan di perusahaan swasta yang sepengetahuan saya tidak dipersyaratkan 

untuk menyetarakan ijazah maka tidak wajib juga untuk menyetarakan ijazah kita. Jadi 

penyetaraan ijazah ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan kita akan digunakan untuk apa, 
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namun saya pribadi lebih menyarankan agar kita menyetarakan ijazah luar negeri kita sehingga 

data kita tercatat dalam database lulusan luar negeri di ditjen DIKTI. Jadi dari sini kita sekarang 

sudah lebih jelas mengapa kita perlu menyetarakan ijazah yang kita peroleh di luar negeri. 

Dalam menyetarakan ijazah luar negeri, kita juga harus memastikan bahwa universitas tempat 

kita belajar di luar negeri berada dalam list universitas yang disetarakan oleh ditjen DIKTI. Saat 

ini terdapat sekitar 67267 lulusan luar negeri dari 93 negara diseluruh dunia yang  sudah ada 

dalam list ditjen DIKTI. Dan dari United Kingdom sendiri terdapat 4793 lulusan dari 201 

universitas yang telah menyetarakan ijazahnya dimana lulusan terbanyak dari University of 

Birmingham (400 lulusan) diikuti oleh University of London (397 lulusan). Dan terdapat ratusan 

lulusan luar negeri dari seluruh dunia yang setiap bulannya memasukkan berkas penyetaraan 

ijazah luar negeri. Jika rekan-rekan penasaran ada berapa lulusan dari universitas dimana rekan-

rekan belajar sekarang, silahkan kunjungi website berikut: 

 http://ijazahln.dikti.go.id/rekap_per_pt.php. 

Setelah mengetahui pentingnya penyetaraan ijazah luar negeri, lalu bagaimana cara atau 

prosedurnya jika kita hendak menyetarakan ijazah kita? Saat ini pemerintah terus berusaha 

meningkatkan pelayanan terkait penyetaraan ijazah ini karena semakin banyak jumlah lulusan 

luar negeri yang ingin melakukan penyetaraan ijazah. Di sini saya tidak akan menuliskan detail 

tentang panduan atau persyaratan tentang penyetaraan ijazah karena semua itu sudah tercakup 

semuanya di website ditjen DIKTI berikut http://ijazahln.dikti.go.id/ 

Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih lengkap dalam mempersiapkan dokumen-

dokumen yang diperlukan, silahkan langsung akses website di atas. Jika dulu untuk pendaftaran 

harus datang ke kantor ditjen DIKTI yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, 

Jakarta Pusat, saat ini pendaftaran sudah bisa dilakukan secara online (mudahkan?). Jadi langkah 

pertama adalah melakukan pendaftaran online yang nanti kita akan mendapatkan ID yang kita 

gunakan untuk akses ke website sehingga bisa memonitor sampai dimana aplikasi kita karena 

harus melewati beberapa proses. Selain itu, karena banyaknya aplikan yang memasukkan berkas 

setiap hari atau bulannya, sehingga kita perlu menentukan atau mencari waktu yang masih 

kosong sehingga kita bisa datang dan memasukkan berkas kita. Pada saat penyerahan berkas 

nanti, rekan-rekan akan diberikan surat tanda terima seperti berikut dibawah; 

 

 

 

 

 

http://ijazahln.dikti.go.id/rekap_per_pt.php
http://ijazahln.dikti.go.id/
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Gambar 1. Contoh surat tanda terima setelah pengumpulan berkas penyetaraan ijazah luar 

negeri di Ditjen DIKTI.   
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Seperti yang disebutkan dalam surat tanda terima bahwa hasil penilaian nantinya bisa diakses 

online di website dengan menggunakan userID yang kita peroleh pada saat pendaftaran. Kenapa 

kita perlu cek online? Karena bisa jadi proses administratif sudah selesai dan nomer SK ijazah 

kita sudah keluar namun berkas fisik belum bisa diambil karena masih menunggu tanda tangan 

pejabat yang berwenang. Hal ini sangat membantu jika rekan-rekan harus mendaftar 

menggunakan nomor ijazah seperti yang saya alami sendiri.Dimana saya harus melakukan 

pendaftaran dengan nomor ijazah dan hingga hari terakhir pendaftaran berkas penyetaraan 

ijazah saya belum bisa diambil.Namun beruntungya, nomer ijazah sudah keluar dan bisa dicek 

online. Dan benar saja setelah saya cek online, 6 jam sebelum pendaftaran cpns ditutup saya baru 

mendapatkan nomor ijazah yang saya perlukan dan Alhamdulillah perjuangan yang tidak sia-sia 

karena ada akhirnya saya lolos tes cpns dan diterima di LIPI. Perlu diketahui bahwa no ijazah 

yang digunakan adalah no SK seperti yang tertera di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh hasil pengecekan secara online di website http://ijazahln.dikti.go.id/ 

 

Pada saat pengambilan berkas ijazah kita yang sudah selesai, kita juga bisa langsung melakukan 

legalisir dokumen sehingga kita punya lebih dari satu copy.Untuk lebih jelasnya nanti bisa 

langsung ditanyakan dengan bagian administrasi dan bahkan jika kita berhalangan untuk 

mengambil langsung ke Jakarta, kita bisa menggunakan jasa layanan pengiriman ke daerah 

domisili kita. Semoga uraian pengalaman saya dalam mengurus penyetaraan ijazah luar negeri 

ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang mau lulus dan menyiapkan penyetaraan ijazah. 

Berikut saya sertakan juga contoh dokumen SK penyetaraan ijazah yang akan kita peroleh. 
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Ibadah islami, makanan halal, dan khas Indonesia 

Donny A. Hudiansyah. 

 

Bab ini akan menjelaskan bagaimana beribadah secara Islam dan mendapatkan makanan halal di 

UK, baik makanan jadi (jajanan) atau bahan makanan halal. Selain itu, akan dijelaskan juga 

bagaimana mendapatkan makanan dan bahan khas Indonesia. Dalam membaca tulisan ini, 

diharapkan sikap bijaksana dari pembaca. Penjelasan di dalam bab ini adalah berdasarkan 

pengetahuan dan pendapat pribadi penulis, yang mungkin berbeda dengan pembaca.  

Beribadah Secara Islam 

Islam merupakan agama yang cukup banyak pemeluknya di UK. Berdasarkan sensus tahun 2011 

oleh ONS (badan statistic nasional UK), Islam menduduki peringkat ke-2 sebagai agama yang 

paling banyak pemeluknya di UK, setelah  agama Kristen, dengan populasi sekitar 4,5% dari 

penduduk UK. Dengan cukup banyaknya pemeluk agama Islam, penulis merasakan kondisi 

menjalankan ibadah Islam di UK tidaklah sesulit yang dibayangkan sebelumnya. 

Ibadah yang akan selalu menjadi perhatian utama adalah Shalat. Perhatian pertama mengenai 

shalat adalah tempat kita bisa melakukan ibadah ini.Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan 

kondisi di Indonesia, sudah mulai banyak tempat keramaian seperti lingkungan kampus dan 

pusat perbelanjaan yang menyediakan prayer room. Selain itu, cukup banyak masjid tersedia di 

berbagai kota di UK. Untuk membantu kita menemukan lokasi masjid atau prayer room terdekat, 

cukup banyak aplikasi di smartphone dan website yang bisa kita andalkan, misalnya 

www.mosquedirectory.co.uk. 

Satu hal yang perlu kita pegang dalam mencari lokasi untuk shalat adalah bahwa shalat bisa 

dilakukan di manapun, kecuali di kuburan dan kamar mandi/toilet.Hal ini penting untuk diingat, 

karena besar kemungkinan kita tidak bisa menemukan prayer room atau masjid pada saat 

tertentu.Penulis mengatasi hal ini dengan selalu membawa perlengkapan shalat berupa sajadah 

lipat dan sandal lipat, serta air dalam botol yang bisa dipergunakan untuk berwudhu, lalu mencari 

tempat yang cukup tersembunyi dan terhindar dari lalu lalang orang pada saat melaksanakan 

shalat.Untuk wanita, ada baiknya untuk selalu membawa perlengkapan shalat seperti mukena 

yang mudah untuk dilipat. 

http://www.mosquedirectory.co.uk/
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Gambar: sajadah lipat dan sandal lipat 

 

Selain lokasi, yang perlu diperhatikan dalam beribadah shalat adalah waktu.Mengingat waktu 

shalat melalui pendengaran adzan tidak dimungkinkan, karena di UK tidak ada masjid yang 

mengeraskan adzan keluar masjid. Apalagi mengingat waktu shalat berdasarkan jam di 

Indonesia, hal ini harus ditinggalkan. Satu-satunya cara mengetahui waktu shalat adalah dengan 

selalu memiliki tabel jadwal shalat. Penting diketahui waktu shalat di UK sangat bergantung pada 

musim. Rentang waktu antara subuh dan magrib pada musim panas/summer lebih panjang lebih 

kurang dua kali lipat dibandingkan musim dingin/winter. Hal ini berpengaruh pula pada lamanya 

waktu berpuasa, baik puasa wajib di bulan Ramadhan, maupun di puasa sunah di bulan lainnya. 

Dan adanya Daylight Saving Time juga akan mempengaruhi waktu shalat. Untuk mendapatkan 

tabel jadwal shalat, pembaca bisa memintanya di masjid terdekat, melalui website, atau 

menggunakan aplikasi prayer times di smartphone. Yang perlu diperhatikan adalah perbedaan 

metode perhitungan yang dipakai oleh aplikasi prayer times dapat menghasilkan jadwal shalat 

yang jauh berbeda. Saat ini penulis menggunakan aplikasi Muslim Pro, dengan metode 

perhitungan London Unified Islamic Prayer Timetable dan perhitungan Asar Hanafi, yang 

memberikan hasil perhitungan tabel jadwal shalat yang mendekati dengan tabel yang diberikan 

oleh masjid yang dekat dengan tempat tinggal penulis. 

Selain jadwal waktu shalat, perlu diperhatikan juga jadwal waktu shalat berjamaah.Setiap masjid 

memiliki kebijakan masing-masing untuk menentukan jadwal waktu shalat berjamaah, yang 

mana umumnya tidak tepat langsung setelah masuk waktu shalat.Hal ini penting diperhatikan 

jika hendak melakukan shalat berjamaah baik shalat fardhu maupun shalat Jum’at di masjid. 
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Khusus shalat Jum’at, beberapa masjid mengadakan shalat Jum’at dalam dua shift, untuk 

memberikan kesempatan jama’ah menyesuaikan waktu shalat dengan kegiatan lainnya. 

Bahan Masakan Halal 

Kebutuhan akan makanan halal merupakan kebutuhan pokok bagi pemeluk agama Islam. Sangat 

penting mengetahui kehalalan makanan yang kita makan.Cara paling aman untuk menjamin 

kehalalan makanan adalah dengan memasak sendiri.Dengan demikian, kita mengetahui bahwa 

bahan makanan, alat memasak, dan alat makan semuanya halal dan tidak tercampur dengan 

bahan-bahan yang tidak halal.Penulis beranggapan pembaca sudah memahami definisi dan 

kriteria makanan halal, sehingga diskusi tentang hal ini tidak perlu dilakukan di dalam tulisan ini. 

Bahan baku pertama yang penting kita perhatikan kehalalannya adalah daging, baik daging yang 

berasal dari binatang berkaki empat (misal sapi, kambing, rusa) ataupun unggas (misal ayam). 

Penting untuk memastikan kehalalan daging tersebut karena metode penyembelihan yang 

digunakan rumah penyembelihan hewan di UK sebagian besar tidak memenuhi persyaratan 

penyembelihan secara syariah.Hanya sebagian kecil yang melakukan penyembelihan secara 

syariah.Di UK terdapat beberapa lembaga sertifikasi kehalalan; yang terbesar adalah Halal 

Monitoring Committee (HMC) dan Halal Food Authority (HFA). Lembaga-lembaga ini bertugas 

memastikan kehalalan proses penyembelihan hewan di rumah penyembelihan hewan yang halal. 

Untuk mendapatkan daging yang halal, kita bisa membelinya melalui berbagai toko daging di UK 

yang khusus menyediakan daging halal.Toko daging ini mendapatkan daging yang telah 

disembelih oleh rumah penyembelihan yang telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi halal.Cara 

menemukan toko ini cukup mudah. Melalui Google bisa dilakukan query “halal butcher” untuk 

mendapatkan daftar toko daging halal yang terdekat dengan lokasi kita. Di luar ini, mungkin juga 

terdapat toko-toko yang tidak terdaftar di Google yang juga menjual daging halal. 

Selain daging, yang perlu diperhatikan adalah bumbu olahan.Karena sudah dalam bentuk olahan, 

kita harus jeli memperhatikan komposisi bahan, terutama kemungkinan adanya campuran 

daging yang tidak halal.Paling aman adalah melihat adanya sertifikasi halal tertera di bungkus 

bumbu olahan tersebut.Jika tidak ada, beberapa produk mencantumkan logo atau keterangan 

“vegetarian”.Produk ini bisa dijadikan alternatif pilihan karena paling tidak, produk tersebut 

bebas dari segala jenis bahan yang berasal dari binatang.Setelah itu, perlu diperhatikan 

komposisi bahan lainnya, apakah mengandung minuman beralkohol.Dan juga, perhatikan pula 

kandungan zat aditif yang digunakan. Zat aditif diklasifikasikan dengan kode angka, ada yang 

berawalan E (disebut E-number) atau yang tanpa awalan.Sebaiknya kita menghindari produk 

yang mengandung zat aditif selain yang sudah dipastikan halal. Daftar zat aditif bisa dilihat di 

berbagai website, salah satunya kami salinkan di dalam lampiran buku ini. 
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Jajanan Halal 

Kesibukan kuliah atau aktivitas harian yang padat kadang membuat kita tidak memiliki cukup 

waktu untuk memasak makanan sendiri.Ada kalanya jajan di luar merupakan pilihan untuk 

efisiensi waktu.Jajan di luar juga merupakan pilihan pada saat kita baru saja tiba di UK, 

seandainya kita belum mempunyai bahan dan peralatan yang cukup lengkap untuk memasak 

makanan sendiri. 

Di UK, jajanan baik makanan panas atau kudapan bisa kita beli di restoran untuk makan di tempat 

atau bawa pulang. Ada juga penyedia jajanan yang tidak menyediakan tempat untuk makan, 

sehingga makanan harus dibawa pulang. Penyedia jajanan seperti ini umumnya 

menginformasikan apabila makanan yang mereka sajikan halal, melalui label halal ataupun 

keterangan sejenis di tempat yang mudah dilihat oleh calon pembeli (misalnya di kaca depan 

etalase). Jika kita tidak menemukan informasi mengenai kehalalal makanan, silakan dan jangan 

sungkan untuk menanyakannya kepada penjual atau pelayan. 

Selain restoran, jajanan berupa makanan dingin (seperti sandwich) atau kudapan juga bisa kita 

beli di supermarket atau minimarket yang banyak tersedia di UK.Seperti halnya makanan panas, 

kita dapat pula mengetahui kehalalan jajanan yang tersedia di supermarket dengan mencari logo 

halal pada bungkus jajanan tersebut. 

Jikapun tidak ada waktu untuk pergi ke luar untuk membeli makanan, jangan takut.Banyak 

restoran yang menyediakan jasa pesan antar.Ada juga agregator layanan pesan antar online, 

seperti just-eat.co.uk, yang menyediakan layanan pemesanan makanan dari berbagai restoran. 

Satu hal yang perlu kita perhatikan, penting untuk memastikan kehalalan bahan yang digunakan 

untuk membuat jajanan yang akan kita konsumsi. Jangan berasumsi halalnya sebuah makanan 

hanya dari tidak adanya daging babi pada makanan tersebut. Untuk makanan dari daging seperti 

ayam atau sapi, perlu kita pastikan bahwa daging yang digunakan adalah halal (disembelih sesuai 

syariah). Jika tidak ada informasi mengenai hal ini, sebaiknya kita hindari untuk mengkonsumsi 

makanan tersebut. Selain itu, jangan berasumsi bahwa makanan dari seafood pun pasti halal. 

Berikut beberapa faktor yang membuat pengolahan masakan menjadi tidak halal: 

 Penggunaan minyak atau kaldu dari daging yang tidak halal. Contoh: minyak babi atau 

kaldu ayam yang tidak halal. 

 Penggunaan bahan masakan yang mengandung alkohol, misalnya anggur atau bir. 

Contoh: banyak restoran yang menyediakan fish&chip (makanan tradisional Inggris), 

menggunakan bir pada campuran tepungnya. 

 Penggunaan alat masak yang sama untuk memasak makanan lain yang tidak halal. 

 

 



66 
 

 

Jajanan dan Bahan Makanan Indonesia 

Kangen akan makanan khas Indonesia adalah hal wajar yang akan dialami saat kita merantau ke 

negeri asing. Rasa kangen ini timbul akibat perbedaan cita rasa makanan yang ada di UK, 

meskipun banyak penjual makanan dari berbagai bangsa di dunia.Berikut beberapa kiat untuk 

mengobati rasa kangen ini. 

Yang pertama, adalah mencari jajanan khas Indonesia.Di UK ada beberapa, walaupun memang 

belum terlalu banyak, restoran yang menyajikan jajanan khas Indonesia, baik makanan panas 

maupun kudapan.Namun sebenarnya banyak masyarakat Indonesia di UK yang memiliki usaha 

penyediaan makanan Indonesia. Biasanya mereka akan membuka stall makanan di berbagai 

acara yang diadakan oleh PPI atau persatuan keluarga Indonesia. Daftar di laman 

http://atdikbudlondon.com/indonesian-students/seputar-tinggal-di-uk/restoran-indonesia/ 

dapat dijadikan acuan untuk mencari jajanan khas Indonesia. 

Memasak makan sendiri tentunya merupakan pilihan utama untuk mendapatkan makanan khas 

Indonesia. Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan bahan masakan yang diperlukan, asalkan kita 

tahu di mana harus mencarinya. Beberapa masyarakat Indonesia membuka toko bahan-bahan 

masakan Indonesia yang biasanya kita bisa dapatkan informasinya melalui laman mereka di 

Facebook. Pembaca dapat menanyakan informasi mengenai toko-toko ini kepada PPI atau 

masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di UK.  Biasanya toko-toko ini membuka stall 

penjualan di acara-acara PPI atau persatuan keluarga Indonesia. Selain itu, beberapa bahan 

makanan dan bumbu olahan khas Indonesia juga bisa kita dapatkan di toko-toko yang ada di 

Chinatown di berbagai kota di UK.  

Di UK juga banyak terdapat toko-toko kelontong yang menjual berbagai bahan dan sayuran segar 

yang bisa kita manfaatkan untuk memasak makanan khas Indonesia. Yang perlu kita ketahui 

adalah padanan kata dalam bahasa Inggris untuk bahan-bahan ini.Banyak pula bahan masakan 

khas Indonesia yang tidak dijual di UK, sehingga perlu dicari penggantinya.Beberapa padanan 

kata dan pengganti telah penulis masukan ke dalam daftar padanan kata yang terdapat pada 

lampiran buku ini. 

Sebagai tambahan informasi, banyak bahan masakan yang sering dipakai dalam membuat 

makanan khas Indonesia tetapi sulit sekali ditemukan di UK.Ada pula yang bisa ditemukan 

sesekali namun harganya cukup mahal. Misalnya kencur, daun salam, dan kapula, ataupun 

bumbu-bumbu yang biasa dipakai untuk masakan khas daerah. Bahan seperti ini sebaiknya 

dibawa dari Indonesia untuk persediaan dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, beberapa 

bahan masakan berupa sayuran akan ditemui dengan harga yang cukup tinggi, misalnya 

kangkung. Untuk bahan seperti ini, ada baiknya kita melakukan aktivitas regrow, yaitu 

menyisakan sebagian dari batang lalu menanam kembali pada media air (untuk menumbuhkan 

akar) dan tanah atau kompos (untuk menumbuhkan tanaman). Tidak terlalu sulit untuk 

http://atdikbudlondon.com/indonesian-students/seputar-tinggal-di-uk/restoran-indonesia/
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melakukan regrow; yang terpenting adalah adanya sinar matahari yang cukup dan seringnya 

penggantian media air. Keuntungan regrow selain untuk berhemat, juga dapat berfungsi sebagai 

media penyimpanan sayuran agar kita selalu memiliki persediaan sayuran segar, karena sayuran 

cepat busuk walaupun disimpan di kulkas. 

 

 

Gambar: regrow (kiri ke kanan) daun seledri, daun ketumbar, kangkung di tanah, kangkung di 

air, daun bawang, dan daun mint 
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Lampiran 

Daftar Zat Aditif 

Daftar ini diambil dari website: http://www.alahazrat.net/islam/e-numbers-listing-halal-o-

haram-ingredients.php pada bulan Mei 2015. Ada baiknya pembaca melihat websitenya 

langsung untuk mengetahui daftar yang paling baru. 

FOOD INGREDIENTS NUMBERS WITH E-PREFIX 

Number Name Description Halal status 

E100 Curcumin Color Halal if pure grind turmeric 

E101 Riboflavin Color 

Mushbooh (haram if from pork 

liver & kidney, halal if 100% plant 

material 

E102 Tartrazine Color Mushbooh 

E103 Quinoline yellow Color Mushbooh 

E110 Sunset yellow fcf/ orange yellow s Color Mushbooh 

E120 Cochineal/carminic acid Color 
Haram according to ulama from 

uk & south africa 

E122 Carmoisine/azorubine Color Mushbooh 

E123 Amaranth Color 
Halal if 100% plant material w/o 

alcohol 

E124 Ponceau 4r/cochineal red a Color Mushbooh (synthetic) 

E127 Erythrosine bs Color Mushbooh 

E131 Patent blue v Color Mushbooh 

E132 Indigo carmine/idigotine Color 
Haram according to ulama from 

uk & south africa 

E140 Chlorophyll Color Halal if not extracted with alcohol 

E141 Copper complex of chorophyll Color Halal if not extracted with alcohol 

E142 Green s/acid brilliant green bs Color 
Halal if synthetic material are 

halal 
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E150 
Caramel color/with chemicals (e-

150 a-d) 
Color Halal 

E151 Black pn/brilliant black bn Color 
Halal if synthetic material are 

halal 

E153 
Carbon black/vegetable carbon 

(charcoal) 
Color 

Mushbooh, halal if 100% 

vegetable derived 

E160a Alpha, beta, gamma Color - carotene Mushbooh 

E160b Annatto, bixin, norbixin Color - carotene 
Mushbooh, may be mixed with 

gelatin 

E160c Capsanthin/capsorbin Color - carotene 
Mushbooh, may be mixed with 

gelatin 

E160d Lycopene Color - carotene 
Mushbooh, may be mixed with 

gelatin 

E160e Beta-apo-8-carotenal Color - carotene 
Mushbooh, may be mixed with 

gelatin 

E160f 
Ethylester of beta-apo-8-cartonoic 

acid 
Color - carotene 

Mushbooh, may be extracted with 

alcohol 

E161a Flavoxanthin Color 
Mushbooh, may be extracted with 

alcohol 

E161b Lutein Color 
Mushbooh, may be extracted with 

alcohol 

E161c Cryptoxanthin Color 
Mushbooh, may be extracted with 

alcohol 

E161d Rubixanthin Color 
Mushbooh, may be extracted with 

alcohol 

E161e Violaxanthin Color 
Mushbooh, may be extracted with 

alcohol 

E161f Rhodoxanthin Color 
Mushbooh, may be extracted with 

alcohol 

E161g Canthaxanthin Color 
Mushbooh, haram if from animal 

source (retinal) 

E162 Beetroot red/betanin Color Halal if not extracted with alcohol 

E163 Anthocyanins Color Halal if not extracted with alcohol 
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E170 Calcium carbonate (chalk) Color - inorganic 
Mushbooh, haram if from animal 

bones, halal if from rock mineral 

E171 Titanium dioxide Color - inorganic Halal 

E172 Iron oxides and hydroxides Color - inorganic Halal 

E173 Aluminium Color - inorganic Halal 

E174 Silver Color - inorganic Halal 

E175 Gold Color - inorganic Halal 

E180 Pigment rubine/lithol rubine bk Color - inorganic Mushbooh 

E200 Sorbic acid Preservative Halal 

E201 Soduim sorbate Preservative Halal 

E202 Potassium sorbate Preservative Halal 

E203 Calcium sorbate Preservative Halal 

E210 Benzoic acid Preservative Halal 

E211 Soduim benzoate Preservative Halal 

E212 Potassium benzoate Preservative Halal 

E213 Calcium benzoate Preservative Halal 

E214 Ethyl 4-hydroxybenzoate Preservative Halal, if no alcohol is used 

E215 
Ethyl 4-hydroxybenzoate, sodium 

salt 
Preservative Halal, if no alcohol is used 

E216 Propyl 4-hydroxybenzoate Preservative Halal, if no alcohol is used 

E217 
Propyl 4-hydroxybenzoate, sodium 

salt 
Preservative Halal, if no alcohol is used 

E218 Methyl 4-hydroxybenzoate Preservative Halal, if no alcohol is used 

E219 
Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium 

salt 
Preservative Halal, if no alcohol is used 

E220 Sulphur dioxide Preservative Halal 
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E221 Sodium sulphite Preservative Halal 

E222 Sodium hydrogen sulphite Preservative Halal 

E223 Sodium metabisulphite Preservative Halal 

E224 Potassium metabisulphite Preservative Halal 

E226 Calcium sulphite Preservative Halal 

E227 Calcium hydrogen sulphite Preservative Halal 

E230 Biphenyl/diphenyl Preservative Halal, if no alcohol is used 

E231 2-hydroxybiphenyl Preservative Halal, if no alcohol is used 

E232 Sodium biphenyl-2-yl oxide Preservative Halal, if no alcohol is used 

E233 2-(thiazol-4-yl) benzimidazole Preservative Halal, if no alcohol is used 

E239 Hexamine Preservative - other Halal 

E249 Potassium nitrate Preservative Halal 

E250 Sodium nitrate Preservative Halal 

E251 Sodium nitrate Preservative Halal 

E252 Potassium nitrate (saltpetre) Preservative Halal 

E260 Acetic acid Miscellaneous - acids Halal 

E261 Potassium acetate Miscellaneous - acids Halal 

E262 Potassium hydrogen diacetate Miscellaneous - acids Halal 

E263 Calcium acetate Miscellaneous - acids Halal 

E270 Lactic acid Miscellaneous - acids Halal 

E280 Propionic acid Preservative - acids Halal 

E281 Sodium propionate Preservative - acids Halal 

E282 Calcium propionate Preservative - acids Halal 

E283 Potassium propionate Preservative - acids Halal 



72 
 

E290 Carbon dioxide Miscellaneous Halal 

E300 L-ascorbic acid (vitamin c) Antioxidants - vitamin c Halal 

E301 Sodium-l-ascorbate 
Antioxidants - vitamin c 

and derivatives 
Halal 

E302 Calcium-l-ascorbate 
Antioxidants - vitamin c 

and derivatives 
Halal 

E304 Ascorbyl palmitate 
Antioxidants - vitamin c 

and derivatives 
Mushbooh 

E306 Natural extracts rich in tocopherols Antioxidants - vitamin e Mushbooh 

E307 Synthetic alpha-tocopherol Antioxidants - vitamin e 
Halal only if it is made with all 

halal synthetic materials 

E308 Synthetic gamma-tocopherol Antioxidants - vitamin e 
Halal only if it is made with all 

halal synthetic materials 

E309 Synthetic delta-tocopherol Antioxidants - vitamin e 
Halal only if it is made with all 

halal synthetic materials 

E310 Propyl gallate Antioxidants - other Halal 

E311 Octyl gallate Antioxidants - other Mushbooh 

E312 Dodecyl gallate Antioxidants - other Mushbooh 

E320 Butylated hydroxyanisole (bha) Antioxidants - other 

Mushbooh, halal if vegetable oil is 

used as a carrier, haram if animal 

fat is used as carrier. They are not 

100% bha which is a chemical 

E321 Butylated hydroxytoluene (bht) Antioxidants - other 

Mushbooh, halal if vegetable oil is 

used as a carrier, haram if animal 

fat is used as carrier. They are not 

100% bha which is a chemical 

E322 Lecithin 
Emulsifiers and 

stabilizers 

Mushbooh, halal if it is from soy 

fat or egg yolk, haram if it is from 

animal fat 

E325 Sodium lactate 
Miscellaneous - salts of 

lactic acid 
Halal 
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E326 Potassium lactate 
Miscellaneous - salts of 

lactic acid 
Halal 

E327 Calcium lactate 
Miscellaneous - salts of 

lactic acid 
Halal 

E330 Citric acid 
Miscellaneous - citric 

acid and its salts 
Halal 

E331 Sodium citrates 
Miscellaneous - citric 

acid and its salts 
Halal 

E332 Potassium citrates 
Miscellaneous - citric 

acid and its salts 
Halal 

E333 Calcium citrates 
Miscellaneous - citric 

acid and its salts 
Halal 

E334 Tartaric acid 
Miscellaneous - tartaric 

acid and its salts 

Halal, if not from wine by-product, 

in usa it is halal 

E335 Sodium tartrate 
Miscellaneous - tartaric 

acid and its salts 

Halal, if not from wine by-product, 

in usa it is halal 

E336 Potassium tartrate (cream of tartar) 
Miscellaneous - tartaric 

acid and its salts 
Halal, if not from wine by-product 

E337 Potassium sodium tartrate 
Miscellaneous - tartaric 

acid and its salts 
Halal, if not from wine by-product 

E338 Orthophosphoric acid 

Miscellaneous - 

phosphoric acid and its 

salts 

Halal 

E339 Sodium phosphates 

Miscellaneous - 

phosphoric acid and its 

salts 

Halal 

E340 Potassium phosphates 

Miscellaneous - 

phosphoric acid and its 

salts 

Halal 

E341 Calcium phosphates 

Miscellaneous - 

phosphoric acid and its 

salts 

Halal 

E400 Alginic acid 
Emulsifiers and 

stabilizers - alginates 
Halal 

E401 Sodium alginate 
Emulsifiers and 

stabilizers - alginates 
Halal 

E402 Potassium alginate 
Emulsifiers and 

stabilizers - alginates 
Halal 

E403 Ammonium alginate 
Emulsifiers and 

stabilizers - alginates 
Halal 
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E404 Calcium alginate 
Emulsifiers and 

stabilizers - alginates 
Halal 

E405 Propane-1, 2-diol alginate 
Emulsifiers and 

stabilizers - alginates 
Halal 

E406 Agar 

Emulsifiers and 

stabilizers - other plant 

gums 

Halal 

E407 Carrageenan 

Emulsifiers and 

stabilizers - other plant 

gums 

Halal 

E410 Locust bean gum (carob gum) 

Emulsifiers and 

stabilizers - other plant 

gums 

Halal 

E412 Guar gum 

Emulsifiers and 

stabilizers - other plant 

gums 

Halal 

E413 Tragacanth 

Emulsifiers and 

stabilizers - other plant 

gums 

Halal 

E414 Gum acacia (gum arabic) 

Emulsifiers and 

stabilizers - other plant 

gums 

Halal 

E415 Xanthan gum 

Emulsifiers and 

stabilizers - other plant 

gums 

Halal 

E420 Sorbitol Sugar alcohols Halal 

E421 Mannitol Sugar alcohols Halal 

E422 Glycerol Sugar alcohols 

Mushbooh, called glycerin in usa, 

halal if it is from plant, haram if it 

is from animal 

E440a Pectin 

Emulsifiers and 

stabilisers - pectin and 

derivatives 

Halal 

E440b Amidated pectin 

Emulsifiers and 

stabilisers - pectin and 

derivatives 

Halal 

E450 a,b,c 
Sodium and potassium phoshates 

and polyphosphates 
Miscellaneous Halal 

E460 
Microcrystalline / powdered 

cellulose 

Emulsifiers and 

stabilisers - cellulose and 

derivatives 

Halal 

E461 Methylcellulose 

Emulsifiers and 

stabilisers - cellulose and 

derivatives 

Halal 
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E463 Hydroxypropylcellulose 

Emulsifiers and 

stabilisers - cellulose and 

derivatives 

Halal 

E464 Hydroxypropyl-methylcellulose 

Emulsifiers and 

stabilisers - cellulose and 

derivatives 

Halal 

E465 Ethylmethycellulose 

Emulsifiers and 

stabilisers - cellulose and 

derivatives 

Halal 

E466 Carboxymethylcellulose, sodium salt 

Emulsifiers and 

stabilisers - cellulose and 

derivatives 

Halal 

E470 
Sodium, potassium and calcium salts 

of fatty acids 

Emulsifiers and 

stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is from plant 

fat, haram if it is from animal fat 

E471 Mono-and diglycerides of fatty acids 

Emulsifiers and 

stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is from plant 

fat, haram if it is from animal fat 

E472 
Various esters of mono-and 

diglycerides of fatty acids 

Emulsifiers and 

stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is from plant 

fat, haram if it is from animal fat 

E473 Sucrose esters of fatty acids 

Emulsifiers and 

stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is from plant 

fat, haram if it is from animal fat 

E474 Sucroglycerides 

Emulsifiers and 

stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is from plant 

fat, haram if it is from animal fat 

E475 Polyglycerol esters of fatty acids 

Emulsifiers and 

stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is from plant 

fat, haram if it is from animal fat 

E477 
Propane-1, 2-diol esters of fatty 

acids 

Emulsifiers and 

stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is from plant 

fat, haram if it is from animal fat 

E481 Sodium stearoyl-2-lactylate 

Emulsifiers and 

stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is from plant 

fat, haram if it is from animal fat 

E482 Calcium stearoyl-2-lactylate 

Emulsifiers and 

stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is from plant 

fat, haram if it is from animal fat 
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E483 Stearyl tartrate 

Emulsifiers and 

stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is from plant 

fat, haram if it is from animal fat 

 

FOOD INGREDIENTS NUMBERS WITH NO E-PREFIX 

Number Name Description Halal status 

107 Yellow 2g Colors Mushbooh 

128 Red 2g Colors Mushbooh 

133 Brilliant blue fcf Colors Mushbooh 

154 Brown fk Colors Mushbooh 

155 Brown ht Colors Mushbooh 

234 Nisin Preservative - other Mushbooh 

262 Sodium acetate Miscellaneous - acids and their salts Halal 

296 Malic acid Miscellaneous - acids and their salts Halal 

297 Fumaric acid Miscellaneous - acids and their salts Halal 

350 Sodium malate Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

351 Potassium malate Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

352 Calcium malate Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

353 Metataric acid Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

355 Adipic acid Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

363 Succinic acid Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

370 1, 4 - heptono lactane Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

375 Nicotinic acid Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

380 Triammonium citrate Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

381 Ammonium ferric citrate Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

385 Calcium disodium edta Miscellaneous - salts of malic acid Halal 

416 Karaya gum Emulsifiers and stabilisers Halal 

430 Polyoxyethane (8) stearate 
Emulsifiers and stabilisers - fatty acid 

derivatives 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

431 Polyoxyethane (40) stearate 
Emulsifiers and stabilisers - fatty acid 

derivatives 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 
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haram if it is from animal 

fat 

432 
Polyoxyethane (20) sorbitan / 

polysorbate 20 

Emulsifiers and stabilisers - fatty acid 

derivatives 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

433 
Polyoxyethane (20) sorbitan 

mono-oleate / polysorbate 80 

Emulsifiers and stabilisers - fatty acid 

derivatives 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

434 

Polyoxyethane (20) sorbitan 

monopalmitate / polysorbate 

40 

Emulsifiers and stabilisers - fatty acid 

derivatives 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

435 
Polyoxyethane (20) sorbitan 

monostearate / polysorbate 60 

Emulsifiers and stabilisers - fatty acid 

derivatives 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

436 
Polyoxyethane (20) sorbitan 

tristearate / polysorbate 65 

Emulsifiers and stabilisers - fatty acid 

derivatives 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

476 

Polyglycerol esters of 

polycondensed esters of caster 

oil 

Emulsifiers and stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

478 
Lactylated fatty acid esters of 

glycerol and propane-1, 2-diol 

Emulsifiers and stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

491 Sorbitan monostearate 
Emulsifiers and stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

492 Sorbitan tristearate 
Emulsifiers and stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

493 Sorbitan monolaurate 
Emulsifiers and stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

494 Sorbitan mono-oleate 
Emulsifiers and stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

495 Sorbitan monopalmitate 
Emulsifiers and stabilisers - salts or 

esters of fatty acids 

Mushbooh, halal if it is 

100% from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 



78 
 

500 
Sodium carbonate / sodium 

bicarbonate 

Miscellaneous - acids and salts: 

carbonates 
Halal 

501 
Potassium carbonate / 

potassium bicarbonate 

Miscellaneous - acids and salts: 

carbonates 
Halal 

503 Ammonium carbonate 
Miscellaneous - acids and salts: 

carbonates 
Halal 

504 Magnesium carbonate 
Miscellaneous - acids and salts: 

carbonates 
Halal 

507 Hydrochloric acid 
Miscellaneous - acids and salts: 

hydrochloric acid and its salts 
Halal 

508 Potassium chloride 
Miscellaneous - acids and salts: 

hydrochloric acid and its salts 
Halal 

509 Calcium chloride 
Miscellaneous - acids and salts: 

hydrochloric acid and its salts 
Halal 

510 Ammonium chloride 
Miscellaneous - acids and salts: 

hydrochloric acid and its salts 
Halal 

513 Sulphuric acid 
Miscellaneous - acids and salts: 

sulphuric acid and its salts 
Halal 

514 Sodium sulphate 
Miscellaneous - acids and salts: 

sulphuric acid and its salts 
Halal 

515 Potassium sulphate 
Miscellaneous - acids and salts: 

sulphuric acid and its salts 
Halal 

516 Calcium sulphate 
Miscellaneous - acids and salts: 

sulphuric acid and its salts 
Halal 

518 Magnesium sulphate 
Miscellaneous - acids and salts: 

sulphuric acid and its salts 
Halal 

524 Sodium hydroxide Miscellaneous - alkalis Halal 

525 Potassium hydroxide Miscellaneous - alkalis Halal 

526 Calcium hydroxide Miscellaneous - alkalis Halal 

527 Ammonium hydroxide Miscellaneous - alkalis Halal 

528 Magnesium hydroxide Miscellaneous - alkalis Halal 

529 Calcium oxide Miscellaneous - alkalis Halal 

530 Magnesium oxide Miscellaneous - alkalis Halal 

535 Sodium ferrocyanide Miscellaneous - other salts Halal 

536 Potassium ferrocyanide Miscellaneous - other salts Halal 

540 Dicalcium ferrocyanide Miscellaneous - other salts Halal 

541 Sodium aluminium phosphate Miscellaneous - other salts Halal 

542 
Edible bone phosphate (bone-

meal) 
Miscellaneous - anti-caking agents Haram 

544 Calcium polyphosphates Miscellaneous - anti-caking agents 

Mushbooh, halal if it is 

from minerals, haram if it 

is from animal bones 
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545 Ammonium polyphosphates Miscellaneous - anti-caking agents Halal 

551 Silicon dioxide (silica salt) Mscellaneous - silicon salts Halal 

552 Calcium silicate Miscellaneous - silicon salts Halal 

553 
Magnesium silicate / 

magnesium trisilicate (talc) 
Miscellaneous - silicon salts Halal 

554 Aluminium calcium silicate Miscellaneous - silicon salts Halal 

556 Aluminium calcium silicate Miscellaneous - silicon salts 

Mushbooh, halal if it is 

from minerals, haram if it 

is from animal bones 

558 Bentonite Miscellaneous - silicon salts Halal 

559 Kaolin (aluminium silicate) Miscellaneous - silicon salts Halal 

570 Stearic acid Miscellaneous - other compounds 

Mushbooh, halal if the 

source is from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

572 Magnesium stearate Miscellaneous - other compounds 

Mushbooh, halal if the 

source is from plant fat, 

haram if it is from animal 

fat 

575 Glucono delta-lactone Miscellaneous - other comounds Halal 

576 Sodium gluconate Miscellaneous - other compounds Halal 

577 Potassium gluconate Miscellaneous - other compounds Halal 

578 Calcium gluconate Miscellaneous - other compounds Halal 

620 L-glutamic acid Miscellaneous - flavour enhancers 

Mushbooh, halal if it is 

from plant protein, haram 

if it is from animal protein 

621 Monosodium glutamate (msg) Miscellaneous - flavour enhancers 

Mushbooh, halal if all 

ingredients including 

culture media to grow 

culture from halal source, 

haram if media is from 

pork fat 

622 Monopotassium glutamate Miscellaneous - flavour enhancers 

Mushbooh, halal if all 

ingredients including 

culture media to grow 

culture from halal source, 

haram if media is from 

pork fat 

623 Calcium glutamate Miscellaneous - flavour enhancers 

Mushbooh, halal if all 

ingredients including 

culture media to grow 

culture from halal source, 

haram if media is from 

pork fat 
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627 Sodium guanylate Miscellaneous - flavour enhancers Halal 

631 Sodium inosinate Miscellaneous - flavour enhancers Mushbooh 

635 Sodium5 - ribonucleotide Miscellaneous - flavour enhancers Mushbooh 

636 Maltol Miscellaneous - flavour enhancers 

Mushbooh, halal if no 

alcohol is used in the 

process 

637 Ethyl maltol Miscellaneous - flavour enhancers 

Mushbooh, halal if no 

alcohol is used in the 

process 

900 Dimethylpolysiloxane Miscellaneous - flavour enhancers 

Mushbooh, halal if no 

alcohol is used in the 

process 

901 Beeswax Miscellaneous - glazing agents Halal 

903 Carnauba wax Miscellaneous - glazing agents Halal 

904 Shellac Miscellaneous - glazing agents 

Mushbooh, under 

consultation with islamic 

scholars, a gummy 

secretion material from the 

pores of an insect coccus 

lacca that feed on palas 

trees in india and south 

asia. This gummy material 

is called lac. 

905 Mineral hydrocarbons Miscellaneous - glazing agents Halal if no alcohol is used 

907 Refined microcrystalline wax Miscellaneous - glazing agents 
Mushbooh, halal if 

obtained from halal source 

920 L-cysteine hydrochloride 
Miscellaneous - compounds used to 

treat flour 

Mushbooh, haram if it is 

obtained from human hair, 

halal if it is made from 

halal synthetic material. No 

opinion if it is made from 

chicken feathers 

924 Potassium bromate 
Miscellaneous - compounds used to 

treat flour 
Halal 

925 Chlorine 
Miscellaneous - compounds used to 

treat flour 
Halal 

926 Chlorine dioxide 
Miscellaneous - compounds used to 

treat flour 
Halal 

927 Azodicarbonamide 
Miscellaneous - compounds used to 

treat flour 
Halal 
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Daftar Padanan Kata Bahan Makanan 

Berikut daftar padanan kata bahan makanan yang dapat ditemukan di UK. Selain itu, ada 

beberapa bahan pengganti untuk bahan khas Indonesia yang tidak dapat ditemukan di UK. 

Bahan Padanan atau Pengganti 

Asam jawa Tamarind 

Bawang bombai Onion  

Bawang merah Shallot/red onion 

Bawang putih Garlic  

Bayam Spinach 

Biji nangka Jackfruit seed 

Cabai Chili 

Cabai rawit Bird chili 

Cengkeh Clove  

Daun bawang Spring onion  

Daun jeruk Kaffir lime leaf 

Daun salam Bay leaf 

Jahe Ginger  

Jantung pisang Banana blossom 

Jeruk nipis Lime 

Jinten Cumin 

Kapulaga Cardamom 

Kangkung Chinese morning glory 

Kayu manis Cinnamon/cassia stick 

Kecap asin Soy sauce 

Kecap manis Sweet soy sauce 

Kelapa Coconut 

Kemangi Basil/sweet basil/lime basil 

Kembang kol Cauliflower 

Kemiri Hazelnut 

Kentang Potato 

Ketan Sticky rice 

Ketumbar Coriander  

Kol Cabbage 

Kunyit Turmeric  

Laos Galangal  

Lobak Radish 

Merica/lada Pepper  

Minyak samin Butter ghee 

Minyak sayur Vegetable oil 
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Minyak zaitun Olive oil 

Nangka matang Green jackfruit 

Nangka muda Raw/young jackfruit 

Pala Nutmeg  

Petai Bitter bean 

Pisang Banana 

Santan Coconut milk 

Seledri Celery 

Sereh Lemon grass 

Singkong Cassava 

Tauge Bean sprout 

Tepung Flour/starch 

Tepung aci Tapioca flour/cassava flour 

Tepung beras Rice flour 

Tepung maizena Corn starch 

Tepung roti Bread crumbs 

Tepung terigu Plain flour/wheat flour 

Terasi udang Shrimp paste 

Terong Aubergine 

Timun Cucumber 

Tomat Tomato 

Ubi Sweet potato 

Wijen Sesame 

Wortel Carrot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 


	Mendaftar Kuliah di UK
	Memilih Kampus di UK
	Memilih Perguruan Tinggi yang Tepat
	College System
	Proses Aplikasi dan Manfaat Visa Inggris
	Mengurus Visa Studi dan Keluarga
	Membawa Keluarga, Daycare, dan Pekerjaan
	Biaya Hidup di UK
	Sewa Flat / Rumat vs Akomodasi Sekolah
	Strategi Menulis Tugas Akhir
	Kiat-Kiat Sukses dalam Menulis Tugas Akhir
	Tips Menjaga Sholat
	Menyetarakan Ijazah Luar Negeri
	Ibadah Islami & Makanan Halal



