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Anda dianjurkan mencari informasi mengenai kesempatan studi di Jerman dan
mempersiapkan rencana studi Anda sebaik mungkin sebelum mengajukan permohonan
visa!
Pertukaran internasional dalam bidang pengetahuan dan pengalaman memerlukan penelitian dan
pembelajaran. Perguruan tinggi Jerman terbuka bagi mahasiswa asing. Hampir semua perguruan
tinggi Jerman dapat disejajarkan dengan standar tertinggi tingkat pendidikan internasional. Daftar
nama-nama perguruan tinggi Jerman yang diakui dapat dilihat di website
www.hochschulkompass.de.
Studi di luar negeri merupakan sebuah tantangan, tidak hanya dari segi bahasanya saja. Para
calon mahasiswa harus mencari informasi selengkap mungkin mengenai kesempatan studi,
sebelum mengajukan permohonan visa dan memastikan apakah Anda dapat memenuhi
persyaratan akademis maupun bahasanya. Kedutaan dan imigrasi Jerman yang berwenang akan
memeriksa aplikasi permohonan izin tinggal dengan seksama. Biaya studi akan ditanggung
negara, oleh karena itu tempat studi hanya tersedia bagi calon mahasiswa yang memiliki
kemampuan untuk menyelesaikan studinya dengan sukses.

Penerimaan ke perguruan tinggi
Ijazah sekolah menengah di Indonesia (SMA / MA) tidak secara langsung bisa digunakan untuk
melamar studi di Jerman. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi Jerman, sebelumnya
harus mengikuti Studienkolleg dan ujian penyetaraan.
Apabila sudah diterima atau sudah menyelesaikan perguruan tinggi di Indonesia, kemungkinan
proses penerimaan dapat dipermudah. Informasi terperinci mengenai semua ijazah dapat dilihat di
ANABIN, pusat informasi mengenai penyetaraan ijazah pendidikan asing (www.anabin.kmk.org).
Studienkolleg Indonesia di BSD City, dekat dengan Jakarta, bekerjasama dengan Studienkolleg
Niedersachsen Universitas Hannover dan menawarkan Studienkolleg di bidang teknik (T-Kurs),
ekonomi (W-Kurs) dan kedokteran / ilmu pengetahuan alam (M-Kurs). Ujian penyetaraan yang
dilakukan di sini diakui oleh seluruh perguruan tinggi di Jerman. Jadi, kemungkinan untuk dapat
memenuhi persyaratan masuk ke perguruan tinggi untuk program studi tersebut bisa dilakukan
dari Indonesia (www.Studienkolleg-indonesia.de).
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Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD (www.daad.de) dan perwakilannya di Jakarta
(www.daadjkt.org) dapat memberikan informasi lengkap seputar studi di Jerman, juga informasi
mengenai penyetaraan ijazah asing. Tautan berikut ini memberikan akses langsung ke daftar
ijazah di Indonesia:
https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/voraussetzungen/de/6017-hochschulzugangund-zulassung/?id=3&ebene=2&submit=Anzeigen+%C2%BB.
UNI-ASSIST, Arbeits- und Servicestelle für Internationale Studienbewerber pusat pelayanan bagi
pelamar studi internasional (www.uni-assist.de) berfungsi sebagai perantara antara calon
mahasiswa asing dengan perguruan tinggi. Sekitar 100 perguruan tinggi bekerja sama dengan
uni-assist. Pusat pelayanan ini memeriksa, apakah berkas-berkas calon mahasiswa sudah
lengkap dan apakah persyaratan formil untuk perguruan tinggi telah terpenuhi. Jika sudah
terpenuhi, uni-assist akan menyalurkan berkas-berkas tersebut ke perguruan tinggi yang
diinginkan oleh calon mahasiswa. Bukti konfirmasi penyaluran berkas ini merupakan salah satu
dokumen yang penting untuk aplikasi permohonan visa. Pelayanan uni-assist akan dikenakan
biaya.

Visa diberikan atas persetujuan dari imigrasi setempat yang berwenang di Jerman.
Prosesnya diajukan melalui kedutaan.

Persyaratan umum
Harap terlebih dahulu membaca informasi secara lengkap mengenai
persyaratan yang diperlukan untuk semua pengajuan visa nasional:
https://jakarta.diplo.de/blob/1893006/b9e08110cdc9271d96449d87dd81720a/visa-nasionaldata.pdf
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Berkas-berkas lainnya
Daftar riwayat hidup berbentuk tabel

 2 fotokopi

Pembiayaan selama tinggal di Jerman
Pembiayaan selama tinggal di Jerman dapat dibuktikan melalui rekening di bank Jerman yang
diblokir.
Geldeingangsbestätigung (bukti
penerimaan uang) untuk rekening yang
 asli
 1 fotokopi
diblokir dari bank di Jerman
Informasi lebih lanjut mengenai rekening yang diblokir:
https://jakarta.diplo.de/blob/1892998/5aebcdad5dfde391f990b71eec962e4a/merkblattsperrkonto-data.pdf
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Berikut ini perbedaan antara

mahasiswa dan pelamar studi

Berkas-berkas lainnya bagi mahasiswa
Pemohon yang bestatus sebagai mahasiswa, pada saat proses permohonan visa, adalah
pemohon yang memiliki dokumen-dokumen sebagai berikut
Konfirmasi penerimaan (Zulassungsbescheid)
sebuah perguruan tinggi atau Studienkolleg

 2 fotokopi

atau

Reservasi tempat studi (Studienplatzvormerkung)

 2 fotokopi

atau

Konfirmasi penerimaan bersyarat (Bedingte Zulassung)
Persyaratan yang tertera di lembar konfirmasi penerimaan
bersyarat harus dipenuhi.

atau

Konfirmasi dari perguruan tinggi atau Studienkolleg, yang
 2 fotokopi
menyatakan bahwa, penerimaan calon mahasiswa hanya
dapat diputuskan apabila pemohon menghadap sendiri. Lembar konfirmasi ini harus
menegaskan, bahwa berkas permohonan telah diperiksa dan ada kemungkinan untuk
diterima

atau

Konfirmasi sebagai pelamar (Bewerberbestätigung) dari
perguruan tinggi mengenai lamaran yang sudah lengkap untuk
studi

 2 fotokopi

atau

Pemberitahuan terakhir („Endgültige Mitteilung“) dari UNIASSIST. Konfirmasi ini dapat menggantikan konfirmasi
sebagai pelamar bagi perguruan tinggi yang ikut serta dalam
UNI-ASSIST

 2 fotokopi

 2 fotokopi
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Berkas-berkas bagi pelamar studi
Pemohon yang berstatus sebagai pelamar studi, pada saat proses permohonan visa, adalah
pemohon yang belum memiliki berkas-berkas yang telah disebutkan di atas. Pemeriksaan seluruh
persyaratan studi, mengenai keseriusan dan prospek keberhasilan yang plausibel untuk dapat
melanjutkan studi di Jerman harus dilakukan oleh kedutaan dan imigrasi yang berwenang.

Ijazah yang diakui
Berkas-berkas dibawah ini juga harus diterjemahkan ke bahasa Jerman!

Bagi lulusan S1 (Sarjana Strata Satu)
Sarjana 1, fotokopi legalisir dari dekan
fakultas perguruan tinggi

fotokopi legalisir

Transkrip Nilai, fotokopi legalisir dari dekan
fakultas perguruan tinggi

fotokopi legalisir

1
1

Bukti dari ANABIN (www.anabin.kmk.org) dengan hasil „sesuai
(„entspricht“) atau „setara“ („gleichwertig“)

 1 fotokopi
 1 fotokopi
 2 fotokopi

Bagi lulusan SMA (Sekolah Mengenah Atas)
Ijazah / STTB, fotokopi legalisir dari sekolah

1
fotokopi legalisir

SKHUN / NEM, fotokopi legalisir dari sekolah
Rapor kelas 3 SMA, fotokopi legalisir dari
sekolah

 1 fotokopi
 2 fotokopi

1
fotokopi legalisir

 1 fotokopi

Bagi lulusan DIII (Diploma III)
Berkas-berkas bagi lulusan SMA
DITAMBAH:





(lihat diatas)

(lihat diatas)

Diploma III, fotokopi legalisir dari dekan
fakultas perguruan tinggi

fotokopi legalisir

Transkrip Nilai, fotokopi legalisir dari dekan
fakultas perguruan tinggi

fotokopi legalisir

Surat motivasi

1
1

 asli

 1 fotokopi
 1 fotokopi

 1 fotokopi

yang ditulis oleh pelamar studi sendiri, dengan keterangan mengenai rencana studi (alasan
pemilihan bidang studi dan perguruan tinggi, rencana studi yang konkrit atau rencana
mengenai persiapan studi), diutamakan dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris

Bukti korespondensi
dengan universitas / Studienkolleg atau UNI-ASSIST

 2 fotokopi
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Kemampuan bahasa Jerman
Bagi pelamar studi yang belum memiliki konfirmasi penerimaan dari perguruan tinggi atau Studienkolleg,
kemampuan berbahasa Jerman sangat penting untuk menunjukkan keseriusan studi di Jerman.
Kemampuan bahasa Jerman yang bagus untuk melanjutkan studi di Jerman sangat penting. Untuk dapat
diterima oleh Studienkolleg pengetahuan bahasa minimal tingkat B1, untuk beberapa bidang studi diperlukan
B2 (www.europaeischer-referenzrahmen.de). Selain itu, ujian bahasa juga harus sesuai standar ALTE
(Association of Language Testers in Europe).
Sejumlah institusi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia menawarkan kursus bahasa Jerman,
diantaranya Goethe-Institut di Jakarta (www.goethe.de/jakarta), Bandung (www.goethe.de/bandung) dan
Goethe-Zentrum di Surabaya (www.goethe.de/surabaya).
Persyaratan bahasa juga dapat dipenuhi dengan:







DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber
TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache
Ijazah SMA Jerman (contohnya di DIS Jakarta)
ZOP – Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe-Instituts
KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts
GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts

Bagi program studi internasional (contohnya Bachelor, Master, PhD), yang perkuliahannya tidak
menggunakan bahasa Jerman, maka persyaratan akan kemampuan bahasa Jerman tersebut tidak berlaku.

Kemampuan berbahasa
Sertifikat kemampuan bahasa Jerman B1

 asli

 2 fotokopi

Jika belum mempunyai sertifikat B1: tambahannya adalah
Pendaftaran sekolah bahasa di Jerman

1

 2 fotokopi

Persyaratan-persyaratan ini selalu diperbarui, tetapi tidak dijamin kelengkapannya dan
diumumkan tanpa jaminan

