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Gambaran Umum United Kingdom
Kerajaan Inggris Raya (atau United Kingdom, selanjutnya akan disebut Inggris) yang 
berpenduduk sekitar 62 juta jiwa, wilayahnya terdiri dari 4 negara, yaitu England, Skot-
landia, Wales dan Irlandia Utara. Di setiap negara memiliki ciri khas masing-masing, 
namun memiliki kesamaan bahasa resmi, yaitu Bahasa Inggris, mata uang dan zona 
waktu. Walaupun Inggris berada dibawah suatu pemerintahan yang berpusat di London, 
setiap negara memiliki kekuatan pemerintahan masing-masing, yaitu di Edinburgh (Skot-
landia), Cardiff (Wales) dan Belfast (Irlandia Utara). Sistem pendidikan di England, Wales 
dan Irlandia Utara cenderung secara garis besar sama, hanya Skotlandia yang memiliki 
beberapa perbedaan mendasar. 

England yang paling banyak penduduknya, mencapai 52 juta jiwa, 7.8 juta jiwa diantaran-
ya tinggal di London, ibukota negara. Umumnya kota di luar London lebih murah biaya 
hidupnya. Silakan mengunjungi www.visitengland.com untuk informasi lebih lanjut.  
Skotlandia, yang terletak di sebelah utara Inggris, berpopulasi 5 juta jiwa. Negara dengan 
banyak pegunungan tinggi ini memiliki daya tarik tersendiri, terlebih nuansa keindahan 
pemandangan dan margasatwanya. Bahasa daerahnya adalah Scots Gaelic, yang dipakai 
sehari-hari oleh minoritas masyarakat Skotlandia. Info lebih lanjutnya bisa dilihat di 
www.visitscotland.com. 

Skotlandia, yang terletak di sebelah utara Inggris, berpopulasi 5 juta jiwa. Negara dengan 
banyak pegunungan tinggi ini memiliki daya tarik tersendiri, terlebih nuansa keindahan 
pemandangan dan margasatwanya. Bahasa daerahnya adalah Scots Gaelic, yang dipakai 
sehari-hari oleh minoritas masyarakat Skotlandia. Info lebih lanjutnya bisa dilihat di 
www.visitscotland.com. 

Dengan populasi 3 juta jiwa dan nuansa pemandangan hijau berbukit dan lembah, Wales 
dikenal dengan warisan kebudayaannya. Walaupun bahasa Inggris merupakan bahasa 
utama, pemerintah Wales menggalakkan penggunaan bahasa Wales. Untuk referensi dapat 
melihat www.visitwales.com.  
Populasi terendah adalah Irlandia Utara. Dengan karateristik komunitas lokal, negara 
berpenduduk 2 juta jiwa ini dikenal dengan keindahan alamnya. Bahasa daerah yang digu-
nakan adalah Irish Gaeilge. Websitenya www.discovernorthernireland.com.  

hi!



Secara general, cara berpergian di UK dapat dicek di website http://www.traveline.in-
fo/ (mencakup bus, train, coach, ferry dan underground). Bagi yang tinggal di outer 
London, masing-masing kota memiliki sistem transportasinya sendiri, silahkan cek 
website kampus dimana info itu biasanya didapatkan. Khusus bagi London (karena 
saya tinggal disini), akan saya paparkan lebih detail mode of transportation nya.

Untuk merencanakan kita akan pergi dari satu titik ke titik yg lain, paling mudah 
menggunakan website http://www.tfl.gov.uk di London. Website itu akan dengan 
detail memberikan arahan kemana kita harus berjalan, menuju halte/stasiun mana, 
naik apa, berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan, dan pilihan transportasinya 
nya. London terbagi menjadi zona 1-6, semakin ke central semakin mahal pula harga 
akomodasinya, dan universitas-universitas ternama lokasinya berada di daerah 
central London. Untuk memahami peta transportasi London dapat di download di 
https://www.tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/standard-tube-map.pdf. Berikut 
adalah beberapa mode of transportation di London.

Sistem Transportasi

Di London waktu tunggu tube hanya berkisar 1-5 menit. Jadi tidak ada kisahnya 
lelah berdiri atau kepanasan untuk menunggu kereta datang. Tidak ada ceritanya 
pula harus berjubel-jubelan di dalam. Kalau memang sedang peak-hour, jika 
orang-orang Inggris melihat kereta penuh, maka mereka akan memilih untuk 
menunggu kereta selanjutnya datang. Berikut adalah penampilan di dalamnya.

Apa itu tube? Salah satu public transportation yang ramai digunakan di London 
adalah tube, sejenis kereta underground berkecepatan tinggi dan khusus beroperasi 
di kota London. Karena bernama underground, sudah tentu jalurnya berada di 
bawah tanah. Berikut adalah penampakan luarnya.

TUBE UNDERGROUND

Penampakan luar tube underground Inside the tube



Train overground adalah kereta atas tanah, layaknya KRL di Indonesia. Train ini 
menghubungkan dalam dan luar kota London. Jadi jika kita ingin berpergian ke luar 
kota dari London menuju Birmingham, Oxford, Cambridge, Newcastle, dan luar 
kota lainnya, kita bisa menggunakan train overground. Cara paling mudah untuk 
mengecek jadwal kereta dan membandingkan harga adalah melalui website 
http://www.thetrainline.com. Berikut adalah contoh penampakan train overground.

TRAIN OVERGROUND

Train overground in London

Bus yang banyak beroperasi di London adalah double decker (yang merupakan 
salah satu trademark UK). Bus 2 tingkat ini mampu memiliki kapasitas ± 55 kursi 
dan 40 orang lebih untuk berdiri. Supir bus berada dalam sebuah “ruang kecil” 
tertutup rapat oleh kaca dan ber-AC, dengan tempat duduk yang nyaman disertai 
monitor CCTV. Ketika hendak turun kita tinggal menekan tombol STOP ketika bus 
yang kita naiki mendekati shelter yang dituju. Dan yang pasti, naik turun penump-
ang hanya dilakukan di shelter-shelter tujuan, penting bagi kita mengecek di shelter 
mana bus yang kita tuju akan berhenti (bisa dilihat dari tfl.gov.uk).

BUSES

Bus double decker operated in London



DLR adalah kereta otomatis yang tidak memiliki masinis atau supir. Kereta ini 
secara otomatis dan terjadwal berangkat menghubungkan station-station tertentu. 
Kereta ini berjalan layaknya trem atau metro di negara lain. Dibuka sejak tahun 
1987, jalur DLR mencapai Stratford (utara London), Lewisham (selatan London), 
Tower Gateway (barat London), Bank dan City of London, serta Beckton, London 
City Airport dan Woolwich Arsenal di bagian timur London.

DOCKLAND LIGHT RAILWAY

DLR train in the station

Uniknya di London, seluruh sistem transportasinya terpusat, sehingga saat ini 
sudah tidak diperbolehkan lagi untuk membayar cash di dalam bus, semua terpusat 
dengan sistem OYSTER CARD. Saat pertama kali tiba di bandara London, segera 
pergi ke “London Travel Information Centres” yang juga berlokasi di London Heath-
row dan Gatwick Airport untuk mendapatkan standard Oyster Card. Setelah 
mendapatkan Oyster Card jangan lupa men-top up sebagai bekal/ongkos perjala-
nan ke depan (saran penulis sebesar £10). Maximum charge oyster dalam satu hari 
saat kita berpergian di zona 1-4 adalah £8 sedangkan jika zona 1-6 adalah £8.8. 
Oyster card ini akan kita butuhkan saat keluar masuk station dan bus dengan cara 
men-tap sensor oyster card di gerbang masuk station atau pintu masuk bus (lihat 
gambar).

OYSTER CARD

Touch in and touch out your oyster card



18+ STUDENT OYSTER PHOTOCARD 

Segera setelah sampai di UK, segeralah mendaftar 18+ Student Oyster Photocard, 
dimana jika kita student berusia 18 tahun ke atas akan mendapatkan discount sebe-
sar ±30% saat menggunakan oyster card. Caranya mudah:

• Buka website https://photocard.tfl.gov.uk/tfl/showLogon.do?selection=student 
• Buat akun dan isi form aplikasi 
•Pembayaran dilakukan menggunakan debit/credit card (saran penulis agar 
meminta tolong kepada teman yg sudah memiliki akun bank di London untuk mem-
bantu pembayaran sebesar £10 melalui debit cardnya) 
• Submit aplikasi dan menunggu verifikasi dari kampus 
• Setelah terverifikasi maka oyster akan dikirim ke alamat rumah kita
• Proses ini memakan waktu kurang lebih 1-2 minggu 
• Selama proses pembuatan 18+ oyster card, kita menggunakan standard oyster 
card yg kita miliki terlebih dahulu

Keuntungan menggunakan 18+ student oyster card adalah kita berhak mendapatkan 
potongan 30% dari harga standar transportasi di London. Setelah mendapatkan 
18+ student oyster card, saran penulis adalah membeli oyster card bulanan sesuai 
jarak antara zona tempat kita tinggal dengan kampus. Sebagai contoh, jika kita ting-
gal di zona 3 London, maka belilah monthly travel card seharga £101 per bulan 
(zona 1-3 dengan discount dari harga £144.8 jika tidak menggunakan oyster 18+). 
Tabel harga 18+ student oyster card dapat dilihat di https://www.tfl.gov.uk/cdn/stat-
ic/cms/documents/tube-dlr-lo-18-plus-student-fares.pdf

18+ STUDENT OYSTER PHOTOCARD 



Diambil dari (https://atdikbudlondon.files.wordpress.com/2014/05/-
buku-sistem-pendidikan-di-inggris-edisi-22.pdf)
Dalam sistem pendidikan pascasarjana, terdapat empat tipe utama kualifikasi:
1. Postgraduate Certificate
2. Postgraduate Diploma
3. Tingkatan Magister (mster degree)
4. Tingkat doctoral (doctorate)

Program Postraduate Certificate dan Postgraduate Diploma ini merupakan kualifika-
si akademis atau kualifikasi kejuruan. Umumnya diperlukan 9 hingga 12 bulan untuk 
menyelesaikan suatu program. Terdapat program studi yang sangat beragam yang 
biasanya dikaitkan dengan profesi khusus. Program studi yang dapat dipilih berupa 
program dengan bidang yang baru atau memilih bidang-bidang yang telah dipelajari 
di tingkat sarjana. Dalam penilaiannya terdapat empat klasifikasi yaitu:distinction, 
merit, pass,dan fail. Program postgraduate certificates atau postgraduate diplomas, 
selain dapat digunakan untuk bekerja, dapat juga digunakan untuk  melanjutkan 
jenjang pendidikan, seperti program tingkat master

Sistem Pendidikan  Tinggi 
Tingkat Pasca Sarjana

Program Magister adalah program dengan kualifikasi akademis. Program ini 
biasanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun dan biasanya terdiri dari 
kegiatan riset, kuliah dan kombinasi keduanya. Di akhir program master, pada 
umumnya mahasiswa diwajibkan membuat desertasi (dissertation). Klasifikasi 
penilaian yang digunakan adalah: distinction, merit, pass, dan fail. Beberapa 
program magister seperti magister dalam bidang bisnis administrasi atau hukum, 
lebih berfokus pada persiapan mahasiswa untuk terjun ke lapangan kerja sementara 
beberapa program magister yang lain lebih menekankan mahasiswanya untuk 
melakukan penelitian/melanjutkan ke tingkatan doctoral.

Program doktoral menekankan pada proses penelitian secara orisinil. Pada umumn-
ya program ini dapat diselesaikan paling tidak dalam jangka waktu tiga tahun. 
Selama proses studi, mahasiswa dituntut untuk bekerja mandiri dengan arahan 
dosen pembimbing dan tenggat waktu. Kualifikasi yang ditawarkan adalah Doctor of 
Philosophy (PhD atau DPhil). System penilaian yang digunakan hanya dua:lulus 
atau gagal.
 
Terdapat varian lain dari kualifikasi doctor di UK yang disebut Engineering Doctorate 
(EngD). Riset yang dilakukan melibatkan permasalahan bisnis yang actual dan meli-
batkan rekanan industry. Riset yang dilakukan berbasis industry, berfokus pada 
aktifitas bisnis dengan pembelajaran berupa aktifitas riset disertai dengan aktifitas 
kelas.



Persiapan

hi!

Pengalaman dan Tips 
Membuat Aplikasi Kuliah 

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 meng-
hindari 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: 

PROGRAM MASTER (OLEH: YULISA REBECCA )

•Kenali diri Anda 
Pengenalan diri adalah langkah pertama dan terpenting sebelum kita memilih 
perguruan tinggi dan jurusan yang ingin dituju. Pengenalan diri yang dimaksud 
di sini adalah memahami apa yang menjadi cita-cita kita, keunggulan dan 
kelemahan kita, bidang-bidang yang dapat kita pahami dan kuasai dengan baik, 
dan lain sebagainya. Hal ini akan sangat membantu dalam memilih perguruan 
tinggi dan jurusan yang sesuai dengan keadaan diri kita. Jadi, lihat dan 
kenalilah diri Anda dengan sebaik-baiknya.     
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• 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 men-
gambil jurusan Arsitektur. Singkatnya, kita harus mengetahui bidang yang 
menjadi ketertarikan kita. Langkah selanjutnya adalah kenali bakat atau poten-
si diri Anda. Minat dan ketertarikan yang kuat pada suatu jurusan studi 
didukung dengan kemampuan yang ada akan sangat menguntungkan kita 
sehingga dapat menghasilkan prestasi yang optimal.  

Bagaimana jika kita masih bingung apa yang menjadi minat kita? Malu 
bertanya, sesat di jalan. Oleh karena itu, cobalah untuk berdiskusi dengan 
teman, keluarga, atau senior yang kenal baik dengan kita. Pengalaman dan 
pengetahuan serta saran dan masukan yang mereka miliki mungkin dapat 
membantu kita untuk menemukan bidang yang menjadi minat kita. Lalu 
bagaimana jika kita 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 kita menginginkan jurusan tertentu 
tetapi tidak didukung dengan kemampuan yang ada, maka kita harus siap 
untuk bekerja lebih keras dan mengalokasikan waktu yang lebih banyak untuk 
belajar.
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• 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 kita, antara lain: reputasi 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. Kita juga dapat memper-
oleh informasi dengan menghadiri open house atau education fair untuk 
lebih mengenal perguruan tinggi yang ingin kita tuju. Selain itu, jika kita 
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 juru-
san yang dapat mengarahkan kita pada profesi atau karir yang memang 
sesuai dengan minat dan bakat kita.     
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• Prospek karir dan pekerjaan
Hal berikutnya yang penting untuk dipertimbangkan dengan matang adalah 
apakah jurusan yang ingin kita ambil dapat memberikan prospek karir dan 
pekerjaan yang baik nantinya setelah kita 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 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 kita tetap 
bergantung pada keunggulan dan kompetensi masing-masing pribadi.
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•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 juru-
sannya memiliki peringkat yang sama. 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 pering-
kat universitas, baik secara global maupun berdasarkan jurusan, dapat 
diperoleh dari website-website yang independen, seperti Times Higher 
Education atau QS World University Rankings. 
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• 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, prak-
tek/lab, dan lain-lain. Jika dana yang tersedia belum mencukupi, carilah infor-
masi sebanyak-banyaknya mengenai program beasiswa atau bantuan pen-
danaan 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, saat ini tersedia jalur beasiswa dari lemba-
ga-lembaga pemerintahan, seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia dari LPDP.     
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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. Jangan menyerah 
dan tetap semangat! 



Ingin ngelanjutin kuliah Master di Inggris? Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita 
lakukan untuk mempermudah atau membuat pengalaman kuliah kita jadi lebih indah. 
Hal-hal ini sebenarnya bisa kita lakukan jauh-jauh hari sebelum kita menjejakkan kaki di 
negri Ratu Elisabeth. Berikut tips-tips supaya masa studi kamu jadi lebih “mudah”.

PROGRAM MASTER (OLEH: DOROTHY FERRARI)

• Alumni Hunters!
Jika kamu sudah mantep dengan pilihan jurusan dan kampus, be an alumni 
hunters! Informasi dari alumni akan sangat membantu kamu untuk adjust 
ekspektasi kamu. Selain itu mereka juga bisa memberikan tips-tips yang lebih 
spesifik yang akan lebih banyak membantu kamu. Carilah alumni yang men-
gambil jurusan yang kamu akan kamu ambil. Dia bisa memberi gambaran 
tentang jurusan dan mata kuliah, preference-nya professor pada saat menilai 
tugas, bahkan kamu bisa minta list bacaan supaya kamu juga sudah bisa 
mulai membaca sebelum kelas di mulai! (Yep, it’s always good to be prepared 
way ahead!). 
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• Jurusan dulu, baru universitas
Pengalaman kamu di universitas sangat dipengaruhi oleh jurusan yang kamu ambil 
karena keseharian kamu tergantung pada mata kuliah, dosen yang mengajar, dan 
staf administrasi / student service-nya. Setiap universitas bisa saja mempunya 
jurusan yang sama, tapi kamu juga harus memperhatikan mata kuliah yang 
ditawarkan. Jurusan yang sama di universitas yang berbeda bisa menawarkan mata 
kuliah yang sangat berbeda.

Contoh: Msc. in Marketing Kampus A menawarkan pilihan mata kuliah tidak hanya 
fokus kepada Marketing theory, tapi juga mata kuliah fakultas lain yang contohnya 
visual design (skill ini penting untuk membuat advertisment). Sementara Kampus 
B juga menawarkan Msc. in Marketing, tapi benar-benar fokus pada praktek lapan-
gan, yang mana kamu diwajibkan melakukan consultancy project dengan klien 
sungguhan. 

Ambil jurusan dengan mata kuliah yang lebih cocok dengan kamu. Jangan sampai 
di akhir kamu menyesal dan befikiran “ih kok aku disuruh presentasi melulu 
yah…” atau “ih.. bosen amat theory melulu…”. 

Kalau kamu menemukan jurusan dengan mata pelajaran yang cocok, dan jurusan 
itu ada di beberapa universitas, barulah pertimbangkan universitasnya; fasilitas 
apa yang mereka berikan untuk pelajarnya, ranking universitasnya bagaimana, 
komunitas pelajaarnya bagaimana, dll. 

1 • Akomodasi 
Ada 2 pilihan: 
  • Student accommodation dari kampus
Plus: Tinggal datang dan langsung settle, tidak ada tagihan bulanan untuk 
listrik/internet/dll., sharing akomodasi dengan teman-teman satu kampus 
yang punya ritme belajar kurang lebih sama dengan kamu.
Minus: Terkadang harganya lebih mahal, tidak banyak pilihan untuk yang 
berkeluarga, dan terkadang lokasinya juga cukup jauh dari kampus. 
 
  •Private accommodation 
Plus: Kamu bisa menentukan sendiri akomodasi yang sesuai dengan budget 
dan preference kamu, bisa memilih tinggal dengan orang-orang yang kamu 
sudah merasa nyaman (keluarga atau teman), lebih bebas jika kedatangan 
tamu.
Minus: harus mencari informasi di internet dari jauh-jauh hari (ini bisa jadi 
proses yang sangat sulit, khususnya untuk kota London!), harus arrange view-
ing dengan landlord/agent-nya di London (sementara kamu masih di Indone-
sia), harus mencari UK guarantor untuk tanda tangan kontrak, membayar listr-
ik / tagihan lainnya setiap bulan, jika ingin memasang internet di rumah bisa 
harus menunggu sampe berminggu-minggu.

3



Apakah passion Anda saat ini?

Jika Anda ingin menjadi atau telah menjadi peneliti atau dosen, maka jenjang tertinggi 
dalam tingkat pendidikan yaitu S3 atau program doktoral adalah hal wajib yang harus 
kita lakukan. Faktanya adalah bercita-cita dan bermimpi untuk bisa melanjutkan 
program S3 di luar negeri adalah harapan dari banyak orang. Namun beberapa dari kita 
sudah merasa takut dan khawatir sebelum mencobanya, atau istilahnya kalah sebelum 
berperang.

Maka inilah tahap-tahap yang telah saya lakukan dari awal hingga saya diterima 
sebagai mahasiswa S3 di Imperial College London (http://www3.imperial.ac.uk/), 
sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia dan saat ini saya pun sudah mem-
ulai studi saya disini sejak awal Juni 2014.

PROGRAM DOKTORAL (OLEH: FADHILAH MUSLIM ) 

Tentukan topik riset yang Anda inginkan dan minati. Dalam menentu-
kan topik riset ini, kita tidak dituntut untuk mempersiapkan detail 
tentang apa yang akan kita lakukan. Akan tetapi, kita hanya memper-
siapkan gambaran secara umum tentang penelitian yang ingin kita 
lakukan. Tips : Bahwa akan lebih baik jika topik penelitian kita adalah 
sama atau setidaknya hampir sama dengan topik tesis kita di program 
S2 sebelumnya dan tugas akhir (skripsi) pada program S1. Ini mer-
upakan point lebih untuk meyakinkan supervisor bahwa kita sudah 
berpengalaman dalam bidang ini dan ingin mengembangkan peneli-
tian ini.

1

• Google is my best friend!
Cari tahu informasi tentang kota tempat kamu tinggal. Cari tahu tentang 
iklimnya, kebudayaannya, tempat-tempat penting (seperti kantor polisi, 
rumah sakit, stasiun kereta, dll), kebiasaan orang lokal, harga barang-ba-
rang kebutuhan di sana, dll. Hal ini supaya kamu lebih mudah beradapta-
si karena kamu sudah lebih tahu apa yang akan dihadapi. Kamu juga bisa 
cari informasi tentang PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) di kota yang 
kamu tuju untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang orang Indo-
nesia. 

4
Satu hal yang penting untuk kamu ingat adalah: Kamu akan berada di Inggris untuk 
waktu yang pendek, PERGUNAKANLAH WAKTU KAMU DENGAN SEBAIKNYA! Kalau 
ada hal-hal yang bisa kamu persiapkan dari awal, kenapa harus menunggu untuk 
sampai di Inggris untuk mempersiapkan diri, ya kan? Salam sukses! 



Carilah professor yang ahli di bidang yang kita inginkan ini. Untuk men-
cari pembimbing/supervisor, maka tipsnya adalah : membuat list 
nama-nama penulis (professor) dari jurnal-jurnal yang sesuai dengan 
topik yang kita inginkan. Carilah informasi sebanyak mungkin tentang 
track record dari professor tersebut. Usahakan bahwa pembimbing S3 
kita adalah yang telah dinobatkan sebagai guru besar dan sudah memili-
ki puluhan hingga ratusan mahasiswa bimbingannya. Hal ini tentu 
membuktikan bahwa calon supervisor kita adalah memang seseorang 
yang ahli di bidang yang kita inginkan dan tentunya kita bisa mendapat-
kan knowledge serta pengalaman sebanyak mungkin dari mereka.

2

Carilah perguruan tinggi yang menyediakan bidang yang kita minati. 
Sebagai contoh : Teknik Sipil. Dalam hal ini, maka langkah pertama 
yang saya lakukan adalah membuka situs-situs yang menampilkan 
rangking universitas di dunia. Seperti http://www.topuniversities.com/, 
THE  (http://www.timeshighereducation.co.uk/), dsb dan lihatlah rangk-
ing universitas berdasarkan subject atau bidang ilmu. Bagi saya, adanya 
rangking universitas ini sangat menentukan kualitas dari perguruan 
tinggi tersebut. Maka, setelah saya mendapatkan dan mengetahui urutan 
perguruan tinggi terbaik di dunia dalam bidang teknik sipil, maka saya 
pun memasang target untuk bisa diterima di Perguruan Tinggi terbaik, 
read: Imperial College London yang merupakan peringkat pertama

3

di dunia berdasarkan www.topuniversities.com tahun 2013 untuk 
bidang teknik sipil. Maka dengan optimis dan percaya diri, kampus ini 
yang akan menjadi pilihan utama saya. Menurut kebanyakan orang 
bahwa ketika ingin melanjutkan studi di program PhD, maka urutan 
rangking tidaklah menjadi poin yang penting, namun yang harus dilihat 
pertama kali justru keeksisan dan kualitas dari grup riset serta fasilitas 
laboratorium dimana kita akan melakukan penelitian. Namun tidak untuk 
saya. Menurut saya, bagaimanapun, rangking universitas juga menjadi 
poin terpenting yang harus dipertimbangkan selain yang disebutkan 
diatas. Karena dengan demikian ketika kita tampil menjadi pembicara 
dalam kegiatan apapun, sebut saja konferensi, menjadi pembicara 
talkshow, dll, maka universitas dimana kita berasal selalu akan menjadi 
penilaian dari khalayak umum, sehingga ketika kita berasal dari univer-
sitas terkemuka di dunia, apresiasi yang tinggi pun serta kepercayaan 
yang besar secara tidak lansung kita peroleh dengan mudah, dan ini 
sudah menjadi rahasia umum bahwa prestigious tetap menjadi pertim-
bangan dalam hidup.



.Menyelamlah di website perguruan tinggi dimana professor yang Anda 
inginkan berada disana. Lihat dan ceklah fasilitas laboratorium di pergu-
ruan tinggi tersebut.6
Pada tahap ini, saatnya Anda mempersiapkan satu hal penting dalam 
proses lamaran, yaitu letter of motivation. Persiapkan surat ini dengan 
sebaik-baiknya, perlihatkan siapa diri Anda dan tentunya merupakan 
pribadi yang memiliki banyak kelebihan. Persiapkan alasan-alasan 
terbaik kenapa Anda tertarik di bidang ini dan alasan kenapa Anda tertar-
ik melakukan riset dengan professor yang Anda tuju. Perlihatkan track 
record terbaik Anda. Faktanya adalah bahwa perguruan tinggi terbaik 
tentu akan menerima dan mencari kandidat dari  lulusan terbaik juga 
dalam program S2 dan S1. Maka akan menjadi point lebih bagi Anda 
jika Anda sebelumnya memang lulusan terbaik atau istilahnya peringkat 
5% dalam program S1 dan S2 pada perguruan tinggi terbaik juga. Saat 
bersamaan, maka Anda juga harus mempersiapkan Curriculum Vitae 
(CV) terbaik dari Anda dengan informasi lengkap dari pribadi Anda 
termasuk list prestasi dan penghargaan yang pernah Anda raih, serta list 
publikasi yang pernah Anda lakukan.

7

. Tentukan negara atau benua yang menjadi target Anda untuk melanjutkan S3 
selama 3-4 tahun ini. Sebagai mantan pelajar di Prancis, dan telah melihat 
suasana dan gambaran bagaimana sekolah di Eropa, maka saya pun menetap-
kan benua Eropa sebagai tempat dimana saya akan hidup selama 3-4 tahun 
kedepan. Memang saya akui bahwa Australia dan Amerika juga merupakan neg-
ara-negara yang memiliki ratusan perguruan tinggi terbaik  di dunia, akan 
tetapi, ini adalah tentang keinginan,cita-cita, dan prinsip. Maka saya bukanlah 
seorang pemimpi yang bercita-cita untuk bersekolah di kedua benua tersebut 
dengen beberapa alasan dan pertimbangan pribadi. Sehingga, melanjutkan 
point ketiga, ketika saya telah mengetahui urutan posisi perguruan tinggi yang 
terbaik di dunia untuk teknik sipil, maka satu persatu, perguruan tinggi yang 
bukan terletak di Eropa, saya hapuskan, dengan demikian pada tahap empat ini, 
pilihan saya sudah fokus, yaitu Eropa.

4

Tahap ini adalah tahap dalam memadukan nama professor yang sudah Anda list 
pada tahap kedua, dengan nama perguruan tinggi yang sudah Anda list pada 
tahap ketiga dan keempat. Pada tahap ini, saya sangat yakin bahwa Anda pasti 
akan melewatkan nama-nama professor yang harusnya adalah yang terbaik 
dalam bidang yang Anda geluti, dan merupakan pengajar di perguruan tinggi 
terbaik sesuai list Anda. Maka dalam tahap ini, ketika Anda mendapati adanya 
perguruan tinggi yang telah Anda list pada tahap keempat dan Anda belum 
mendapatkan supervisor yang ahli dibidang Anda pada tahap kedua, maka 
tipsnya adalah Anda bisa mencari informasi melalui website perguruan tinggi 
tersebut.

5



.Ini merupakan tahap pertama untuk berinteraksi dengan supervisor. 
Pada tahap ini, saatnya Anda mempersiapkan email kepada professor 
dengan tidak lupa melampirkan CV Anda dalam email tersebut, semen-
tara untuk letter of motivation bisa menjadi lampiran seperti halnya CV, 
atau menjadi isi dalam email Anda. Tipsnya adalah bahwa persiapkan 
satu saja template email terbaik Anda, kemudian siapkan list 
email-email professor yang Anda tuju, dan saatnya mengirimkan email 
ke mereka. Dan berdasarkan pengalaman saya bahwa terhitung bahwa 
saya mengirimkan lebih dari 5 email kepada professor di perguruan 
tinggi berbeda di seluruh Eropa dan termasuk Amerika walaupun saya 
tidak ingin kuliah di Amerika.

8

Saat yang bersamaan, ketika Anda menunggu respons dari email Anda, 
maka akan lebih baik jika Anda membuka masing-masing website, dan 
melihat serta mencatat persyaratan dan mempersiapkannya untuk 
mendaftar di perguruan tinggi tersebut. Dan syarat utama yang hampir 
ada di semua perguruan tinggi (PT) adalah bahwa untuk PT di Eropa, 
kususnya engineering sesuai dengan case saya, meminta sertifikat 
kemampuan bahasa Inggris dengan IELTS minimal 6.5 atau 7.0 overall 
band, dengan 6.0 atau 6.5 untuk writing dan speaking. Untuk GPA, seko-
lah top dunia biasanya meminta syarat minimal 3.25-3.50 (tergantung 
dari masing-masing universitas yang dituju).

9

Inilah tahap dimana Anda akan mendapatkan respons dari email Anda. 
Percayalah, ketika Anda mendapatkan respons positif bahwa ybs setuju 
dan tertarik dengan Anda, maka Anda sudah mengantongi 50 % 
(*menurut hemat saya) diterima sebagai calon mahasiswa doktoral di 
PT tsb. Faktanya, dari banyaknya email yang saya kirimkan, secara tak 
terduga, saya mendapatkan respons positif dari semua email yang saya 
kirimkan. 3 di UK, 1 di Belanda, 1 di Swiss, dan 2 di Kanada. Alhamdu-
lillah. Tipsnya adalah bahwa Anda wajib membalas satu persatu dari 
email positif yang Anda peroleh. Ini bukanlah tahap dimana Anda 
memutuskan satu professor dan satu universitas, sehingga mengab-
aikan email yang lain, akan tetapi ini merupakan langkah awal dimana 
Anda sudah mendapatkan gambaran dimana Anda ingin melakukan riset 
Anda. Dan percayalah, hampir 95 % (*menurut hemat saya) isi dari 
email tersebut jika mereka tertarik dengan Anda adalah bahwa Anda 
diundang untuk wawancara, baik diundang dengan harus datang 
lansung menemui mereka, atau via skype, atau dalam kata lain mereka 
ingin mengetahui Anda lebih jauh.

10



Mendaftar online di perguruan tinggi. Ikuti semua petunjuk pendaft-
aran. Ketika Anda memenuhi semua kriteria, maka dapat dipastikan 95 
% (*menurut hemat saya) bahwa Anda akan diterima. Karena salah 
salah satu hal yang membedakan proses pendaftaran S2 dan S3 
adalah, bahwa program S3 yang paling menentukan adalah persetu-
juan dari calon pembimbing S3. Ketika ini sudah didapatkan, maka 
proses pendaftaran online ini terlihat seakan-akan hanya sebagai 
formalitas untuk mendapatkan surat resmi dari perguruan tinggi yang 
menyatakan bahwa kita diterima sebagai mahasiswa disana atau yang 
disebut dengan letter of acceptance (LoA). Ketika semua persyaratan 
dokumen yang diperlukan universitas sudah kita penuhi, maka yakin-
lah bahwa peluang Anda semakin dekat untuk diterima di perguruan 
tinggi tersebut.

13
Tahap wawancara, tahap paling menentukan, dan tahap yang bikin jantung 
deg-degan. Persiapkan diri Anda sebaik-baiknya, biasanya dalam wawancara 
ini, adalah tahap dimana professor  ingin melihat bagaimana Anda telah men-
guasai bidang yang ingin Anda geluti, bagaimana pengalaman riset Anda sebel-
umnya, dan alasan kenapa Anda ingin melakukan riset disana. Pada tahap ini, 
ketika Anda selesai wawancara, hasil lanjut atau tidaknya bisa ditentukan seke-
tika setelah proses wawancara selesai, atau menunggu beberapa hari berikutn-
ya. Pada tahap ini, maka saya pun berpengalaman melakukan wawancara via 
skype maupun interview lansung dimana saya diundang oleh calon professor 
saya untuk tatap muka dengan mereka. Baik via skype maupun interview 
lansung, itu akan take your time sekitar satu jam lebih.

11

Accepted oleh supervisor. Alhamdulillah. Bagi saya ini bisa dibilang 
tahap mendekati final dan jika diterima, maka Anda akan mendapatkan 
email dari calon supervisor bahwa beliau bersedia menjadi pembimbing 
studi Anda, dan selanjutnya Anda pun diminta untuk melakukan registrasi 
online di website universitas. Hal berbeda mungkin akan Anda temui jika 
interview dilakukan tatap muka lansung dengan calon pembimbing Anda. 
Maka berdasarkan pengalaman saya yang lain, ketika saya menyelesaikan 
interview di Imperial, saya pun diminta keluar beberapa menit dari ruan-
gan, dan saat itulah calon supervisor saya berdiskusi dengan rekannya 
untuk memutuskan apakah saya diterima untuk melanjutkan PhD disana 
atau tidak. Dan Alhamdulillah saya pun dipanggil ke dalam ruangan seki-
tar 10 menit usai interview, dan beliau menyampaikan bahwa mereka 
bersedia dengan senang hati menerima saya dan akan menjadi supervi-
sors PhD saya. Alhamdulillaah.

12
eputusan akhir bahwa Anda dinyatakan lolos seleksi administrasi dan 
mendapatkan LoA. Alhamdulillah. Inilah tahap akhir dari proses 
pendaftaran untuk program S3. Faktanya bahwa berdasarkan pengala-
man saya, maka proses ini setidaknya membutuhkan waktu 2-3 bulan. 
Pada proses ini maka jangan heran jika Anda akan diminta mengirim-
kan semua dokumen asli Anda termasuk ijazah dan transkrip nilai 
serta sertifikat bahasa Anda.

14



Beasiswa? Inilah bagian yang krusial dari semua tahap diatas. Singkat 
kata, masalah funding akan menjadi satu hal yang penting dari sebuah 
aplikasi, namun menurut pengalaman saya jika kita memang qualified, 
maka untuk sementara waktu universitas akan mengeluarkan conditional 
offer kepada kita sampai kepastian masalah funding terselesaikan. 
Beruntung ketika kita diterima di grup riset yang sudah ada fundingnya, 
artinya kita tidak perlu lagi memikirkan masalah tuition fee dan biaya 
hidup. Sebaliknya jika tidak ada scholarship dari Universitas yang Anda 
tuju, dan Anda memang tidak sanggup untuk bayar sendiri, maka 
persiapkanlah, carilah, dan apply beasiswa untuk mendukung studi 
Anda. Teorinya ketika kita sudah mendapatkan beasiswa sebelum 
mendapatkan LoA, maka ini akan menjadi nilai plus bagi kita bahkan 
peluang kita sangat besar untuk diterima dan meyakinkan calon pem-
bimbing kita di universitas dan laboratorium terkemuka di dunia, bahwa 
kita akan melakukan penelitian di tempat tersebut. Lantas, bagaimana 
jika belum? Maka tipsnya yakinkanlah calon pembimbing Anda dengan 
bahasa yang sangat menjanjikan bahwa Anda pasti akan mendapatkan 
beasiswa untuk studi 3-4 tahun. Then, it's your time untuk menjadi 
pemburu beasiswa. :))
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Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan aplikasi visa ke UK. UK 
merupakan sebuah negara maju dan memiliki persyaratan migrasi yang berbeda dengan 
negara-negara Eropa lainnya. Berikut adalah beberapa langkah persiapannya.

Tes TB merupakan persyaratan wajib untuk mengajukan visa ke UK. UKBA telah bekerja 
sama dan telah menunjuk Rumah Sakit tertentu yang sertifikasi TB-nya diterima oleh 
UK, yaitu:
• RS Premier Jatinegara, Jl. Raya Jatinegara Timur No. 85-87, Jakarta 13310. Telp. 
(021) 2800-888
• RS Premier Bintaro, Jl. MH Thamrin Blok B3 No.1, Sektor 7 Kawasan Niaga – Bintaro 
Jaya, Tangerang 15224, Telp. (021) 745-5500/600
• BIMC Hospital Kuta, Jln. Bypass Ngurah Rai 100 X Kuta 80361, Bali. Telp. 
02361-761263
Cara mendapatkan TB screening test:
• Telepon ke Rumah Sakit yang dipilih, lalu buatlah appointment untuk TBC Screening 
Test dalam rangka pembuatan visa ke UK
• Setelah mendapatkan appointment, silahkan datang dengan membawa passport, 
KTP, dan foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 buah. Bagi yang membawa anak, ditam-
bahkan dengan membawa akte kelahiran.
• Sesuai dengan waktu appointment, silahkan datang ke RS, mengisi berkas, kemudian 
rongtsen TBC bagi dewasa sedangkan bagi anak-anak hanya diperiksa kesehatan oleh 
dokter setempat. Kurang lebih proses ini memakan waktu 1 jam per orang.
• Hasil sudah dapat diambil 2-3 hari kerja setelah tes dilakukan.
• Biaya TB screening test bagi orang dewasa adalah Rp 555.000 dan anak-anak Rp 
385.000 (Harga dapat berubah sewaktu-waktu).

KEIMIGRASIAN/ VISA

TBC SCREENING TEST



18+ STUDENT OYSTER PHOTOCARD 

a) Pengajuan visa ke UK dilakukan secara online ke VFS Indonesia melalui website 
http://www.vfsglobal.co.uk/indonesia/. Silahkan membaca detail persyaratan dan 
jenis visa yang digunakan di web tsb kemudian apply visa online di https://www.vi-
sa4uk.fco.gov.uk/

 b) Bagi pelajar memilih STUDY – PBS TIER 4 STUDENT (GENERAL), bagi 
pasangan (dependent) yang ikut ke UK memilih visa STUDY – PBS TIER 4 STU-
DENT/TIER 4 (GENERAL) DEPENDENT PARTNER dan bagi yang membawa anak 
memilih visa STUDY – PBS TIER 4 STUDENT/TIER 4 (GENERAL) DEPENDENT 
CHILD

 c) Setelah sign up (membuat akun aplikasi visa), dilanjutkan dengan mengisi form 
secara online yang kemudian form ini disubmit dan diprint untuk dibawa saat ke 
kantor VFS. Form dan guideline bagi student dapat dilihat di https://www.gov-
. u k / g o v e r n m e n t / p u b l i c a t i o n s / a p p l i c a -
tion-for-uk-visa-under-tier-4-general-form-vaf9-appendix-8 dan bagi dependent 
di https://www.gov.uk/government/publications/applica-
tion-for-uk-visa-for-pbs-dependant-form-vaf10.

APLIKASI VISA KE UK

d) Setelah mengisi formulir dan mendaftar secara online, pembayaran visa dilaku-
kan secara online. Biaya untuk visa student dan dependent adalah GBP 310 atau 
sekitar Rp 6,000,000 tahun 2014. Jadi jika apply visa untuk seorang student yang  
membawa pasangan (dependent) dan 1 anak (dependent child), biaya yang diperlu-
kan untuk aplikasi visa adalah 6 juta dikali 3 orang atau sekitar 18 juta rupiah.
 
e) Setelah membayar online, kemudian kita membuat appointment untuk pengam-
bilan biometrik (sidik jari, foto, dan wawancara). Untuk membuat appointment bisa 
dilakukan di http://www.vfsglobal.co.uk/indonesia/book_appointment.html

 f)  Alangkah baiknya jika perkuliahan dimulai sejak bulan September, aplikasi visa 
sudah dilakukan sejak 2-3 bulan sebelumnya karena bisa dipastikan jadwal 
appointment sudah akan penuh mendekati bulan September.

 g) Selanjutnya tinggal datang untuk pengambilan biometrik di kantor VFS Global, 
lokasinya adalah
    -   VFS Global visa application centre , Kuningan City Mall, 2nd Floor
        Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 – Setiabudi, Kuningan Jakarta – 12940
        Indonesia No. Telp. 00180 3020 8469 atau
    -   VFS Global visa application centre, 
        Benoa Square, 3rd Floor No. 7-9.3/A
        Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai No 21A
        Kedonganan Kuta, Bali – 80361, Indonesia



18+ STUDENT OYSTER PHOTOCARD 

h) Pastikan membawa seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk apply visa, yaitu
• Appointment letter
• Print out application online yg sudah diisi (baik student maupun dependent)
• Passport (student, partner dan anak), baik lama dan baru
• Akte lahir yang sudah diterjemahkan oleh sworn translator
• Kartu keluarga yang sudah diterjemahkan oleh sworn translator
• Guarantee Letter dari Sponsor, atau
• Bank statement/bukti rekening koran yang menunjukkan nominal minimal uang 
mengendap selama 28 hari. Jika Guarantee letter tidak menanggung keluarga (fami-
ly allowance), maka kita harus menunjukkan bukti uang mengendap sejumlah GBP 
615 x 9 bulan = GBP 5535 per orang untuk inner London. Sedangkan untuk outer 
London GBP 460 x 9 bulan = GBP 4140 per orang. Contoh: Jika seorang student 
membawa pasangan dan 1 anak ke London, maka student tsb memiliki 2 depen-
dent, dana yg diperlukan adalah 2 dependent x GBP 615 x 9 bulan = GBP 11.070 
atau Rp 213,700,000 mengendap minimal 28 hari di dalam tabungan. 
• LoA (Letter of Acceptance (bagi student), menyatakan waktu mulai studi dan 
course details.
• CAS (bagi student)
• ATAS Clearance Certificate (bagi mahasiswa S2 by research dan PhD)
• Bawalah seluruh dokumen asli maupun fotocopy-nya

APLIKASI VISA KE UK
 i) Pada saat hari appointment di VFS, kita akan mengantri dan seluruh dokumen akan 
dicek. Setelah mendapat giliran untuk biomentrik dan foto, kita akan diminta wawancara. 
Biasanya bagi yang membawa keluarga hanya student ybs yang diminta untuk mengikuti 
wawancara.

 j) Wawancara dilakukan secara online via skype. Akan ada seorang examiner yang 
menanyakan pertanyaan umum kenapa kita mau ke UK, kenapa memilih sekolah di UK, 
ambil jurusan apa, akan dengan siapa kesana, kapan selesai studi, dst. Intinya beliau 
hanya mereview kebenaran aplikasi visa kita untuk bersekolah di UK.

 k) Waktu penyerahan dokumen adalah Senin – Jum’at pukul 07.00 – 14.00 sedangkan 
waktu pengambilan visa adalah Senin – Jumat pukul 07.00 – 15.00.

 l) Aplikasi visa diproses selama 2 minggu hingga 1 bulan. Notifikasi jika visa kita sudah 
keluar juga akan dikirimkan via email.

m) Visa dapat diambil kembali di kantor VFS

n)  URGENT MATTER: Untuk student yang memiliki waktu yang sangat sempit untuk 
apply visa ke UK, dapat mencoba untuk mengambil opsi VISA PRIORITY. Apa itu Visa 
Priority? Visa priority adalah visa khusus dari UK yang sudah dapat keluar setelah 3-5 
hari kerja. Caranya adalah pada saat datang ke kantor VFS, saat pemeriksaan dokumen 
kita meminta untuk mengambil visa priority kepada petugas visa. Biayanya adalah 2,1 
juta per applicant dan harus dibayar cash di tempat. Visa priority ini memang menjamin 
kita mendapatkan visa secara cepat, namun perlu diingat bahwa seluruh dokumen asli 
baru dapat diambil setelah 2 minggu. 



18+ STUDENT OYSTER PHOTOCARD 

• Alamat Akomodasi
Saat mengisi formulir aplikasi visa, kita diminta untuk menyebutkan alamat tempat 
tinggal kita di UK. Jika memang saat keberangkatan, student belum memiliki tempat 
tinggal tetap (permanent address), tidak mengapa untuk mencantumkan alamat 
tempat tinggal sementara kita di UK.

• Bukti booking tiket pesawat 
Bukti booking tiket pesawat sudah tidak lagi dibutuhkan untuk aplikasi visa ke UK 
saat ini. Jadi boleh dilampirkan ataupun tidak.

• LoS dengan family allowance dari LPDP 
Bagi awardee yang merasa kesulitan untuk memberikan bukti uang mengendap di 
dalam akun bank nya selama 2 hari (utamanya yang memiliki 2 tanggungan keluar-
ga atau lebih), ada baiknya mengkomunikasikan hal tersebut kepada LPDP agar 
dapat dibuatkan LoS (Letter of Support) yang mencantumkan family allowance 
sebesar dana yang ditetapkan oleh UKBA, dengan catatan kita membuat surat 
pernyataan kepada LPDP bahwa apa yang tertulis di dalam LoS tersebut hanyalah 
bersifat membantu pembuatan visa saja

PERTANYAAN LAIN SEPUTAR APLIKASI VISA

Sebelum memulai proses pengajuan visa, setiap anggota keluarga yang akan berangkat 
ke UK sudah membuat paspor Indonesia, yang ketentuannya dapat dilihat dalam link 
berikut, http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/paspor-biasa#persyaratan.

Awardee dapat memulai proses apply visa keluarga dengan menggunakan login account 
yang sama pada saat awardee mengajukan visa untuk studi di UK via http://www.vfsglob-
al.co.uk/Indonesia/ di website https://www.visa4uk.fco.gov.uk/ untuk apply visa mandiri 
(tanpa melalui agen) secara online. 

Sebagai informasi, setiap anggota keluarga memerlukan satu aplikasi visa. Dengan 
demikian awardee perlu mempertimbangkan biaya aplikasi visa dan dana health 
surcharge untuk semua anggota keluarga, yang saat ini tidak ditanggung oleh LPDP. 

Ketentuan umum terkait aplikasi visa untuk student dependant dapat dilihat pada link 
berikut, https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/family-members, sedangkan ketentuan 
detail terkait dana deposit, bukti ketersediaan dana, dan standar Letter of Sponsorship 
dari LPDP, diatur dalam booklet berikut, https://www.gov.uk/government/uploads/sys-
tem/uploads/attachment_data/file/420033/PBS_dependant_guidance_0415.pdf di 
halaman 11-14 dan 18-20. 
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Pada dasarnya awardee dapat mengajukan Letter of Guarantee yang mengcover 
kebutuhan dana keluarga dengan standar sebagaimana diatur dalam booklet PBS 
Dependant Guidance di halaman 19-20. Namun demikian sebagai informasi 
sebagaimana diatur pula dalam booklet tersebut di halaman 11-14, jika keluarga 
akan berangkat bersama awardee dari awal maka kebutuhan dana deposit yang 
perlu dipersiapkan adalah untuk minimum 9 bulan, dimana per anggota keluarga 
perlu disiapkan £615 per bulan jika awardee akan berkuliah di kota London atau 
£460 per bulan jika awardee akan berkuliah di kota selain London. Sedangkan 
apabila keluarga baru akan berangkat setelah awardee tinggal selama minimum 6 
bulan di UK, maka kebutuhan dana deposit yang perlu disiapkan bukan untuk mini-
mum 9 bulan tetapi 2 bulan. Dana deposit tersebut minimal sudah berada dalam 
saldo rekening selama minimal 28 hari calendar.

Dokumen-dokumen untuk anggota keluarga yang perlu dipersiapkan antara lain 
sbb:
1. TBC Screening Result(s);
2. Translation Kartu Keluarga (disertakan dalam aplikasi visa Tier 4 awardee);
3. Copy Buku Nikah (biasanya sudah ada translationnya) untuk aplikasi visa 
pasangan;
4. Birth Certificate (translation jika di Akta Lahir masih belum dual language);
5. Bukti ketersediaan dana deposit atau LOG dari LPDP (hanya dalam aplikasi visa 
pasangan);

KEBUTUHAN DANA DEPOSIT

6. Bukti pembayaran health surcharge, ketentuan detailnya ada dalam link berikut, 
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/pay.
7. Sejak Maret 2015, UK Visa and Immigration memberlakukan ketentuan baru terkait 
Biometric Residence Permit yang ketentuan umumnya dapat dibaca di link berikut, 
https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/family-members dan https://www.gov.uk/bio-
metric-residence-permits sedangkan detailnya ada dalam booklet berikut, https://ww-
w . g o v . u k / g o v e r n m e n t / u p l o a d s / s y s t e m / u p l o a d s / a t t a c h -
ment_data/file/418271/v_9_overseas_BRP_leaflet.pdf.

Selain dokumen untuk aplikasi visa tersebut, mempersiapkan surat keterangn dokter 
untuk list imunisasi/vaksinasi yang sudah diberikan untuk anak-anak (tidak terbatas 
hanya untuk balita) akan sangat membantu untuk memperoleh fasilitas vaksinasi gratis 
dari National Health Service UK.

PERSIAPAN SEKOLAH ANAK

Pada umumnya untuk mendaftar sekolah di UK, orang tua hanya perlu mengisi aplikasi 
pendaftaran baik secara langsung dengan mendatangi sekolah atau secara online melalui 
website sekolah. Namun demikian, sebagai langkah prefentif ada baiknya untuk anak 
yang sudah di Junior atau High School, dibuatkan surat kepindahan dari sekolah asal di 
Indonesia.



Membawa keluarga mempunyai tantangan sendiri dibandingkan dengan maha-
siswa yang masih single. Hal ini juga berpengaruh terhadap apa saja yang harus 
dipersiapkan saat kita ingin bersekolah ke UK dengan kondisi membawa keluarga 
(pasangan dan anak). Beberapa catatan penting saat membawa anak ke UK adalah:

PERSIAPAN MEMBAWA KELUARGA

PAHAMI SISTEM PENDIDIKAN ANAK DI UK

Hitung dengan cermat usia anak saat tiba di UK. Bagi yang sudah bersekolah di Indone-
sia, juga harus disiapkan transferring school documents nya di sekolah UK. Sistem pen-
didikan di UK sudah terbuka bagi anak usia 3 tahun untuk mengikuti nursery, dilanjutkan 
dengan reception pada usia 4-5 tahun. Pendidikan full time bagi student mulai berlaku 
sejak anak berusia 5 tahun, mengikuti program year 1 and year 2 yang dikenal dengan 
tahapan infant school. Tahapan selanjutnya adalah year 3 up to 6 yang dikenal dengan 
primary or junior school. Secondary school dimulai sejak year 7 up to 11 saat anak beru-
sia 11 s.d 16/18 tahun. Biaya pendidikan di UK s.d secondary school adalah gratis.

Usia masuk sekolah di UK dihitung per 1 September, misalnya jika anak lahir pada tang-
gal 1 Juni 2006, pada tanggal 1 September 2015 dia dapat bergabung dengan Year 5.

Setelah mendaftar sekolah, kita harus menunggu pihak sekolah memberi kabar tentang 
ketersediaan tempat, karena untuk anak baru biasanya baru akan memperoleh keterse-
diaan tempat apabila terdapat kursi kosong di sekolah. Akan tetapi, tidak perlu dikhawa-
tirkan tentang ada tidaknya tempat untuk sekolah, biasanya sekolah tempat kita mendaftar 
untuk pertama kali akan merekomendasikan anak kita ke sekolah lain terdekat jika di 
sekolah tersebut sudah tidak ada tempat kosong, konsekuensinya mungkin akan sedikit 
lebih jauh dari tempat tinggal. Dari beberapa kasus, terkadang kita perlu menunggu infor-
masi ketersediaan tempat tersebut selama beberapa minggu (bisa jadi bulan), karena 
pihak sekolah akan memprioritaskan waiting list dengan alamat rumah terdekat dari 
lokasi sekolah (bukan dari urutan mendaftar).

ADAPTASI DENGAN LINGKUNGAN UK

Saat kita membawa anak dari negara tropis seperti Indonesia, tentu saja akan ada 
tantangan penyesuaian suhu dari panas ke dingin, terutama yang datang saat 
autumn (September) dan winter (Desember). Menariknya adalah, ternyata diluar 
kekhawatiran kita, anak akan dengan sangat cepat beradaptasi dengan lingkungann-
ya. Bisa saja di minggu pertama tiba di UK, tubuh akan berusaha beradaptasi 
dengan suhu dinginnya dengan gejala hidung meler dan demam, namun biasanya 
setelah itu tubuh anak akan dengan sangat cepat menyesuaikan. 

Tips: Sesampainya di London, langsunglah meluncur menuju tempat penjual 
pakaian anak-anak, siapkan pakaian winter terutama jaket, topi, sepatu dan mitten 
(kalau perlu winter pajamas). Perlengkapan ini akan sangat membantu saat suhu 
drop hingga minus sekian derajat celcius. Kalau bisa sebelum berangkat ke UK, 
persiapkan amunisi seperti obat penurun demam, minyak telon/kayu putih, obat flu 
dan batuk anak. Perlu diingat bahwa biasanya kalau di UK, saat anak mengalami flu 
dan batuk lalu kita datang ke dokter (GP) hanya akan diminta untuk istirahat di 
rumah dan banyak minum air putih. Bila ada demam, baru boleh diberikan parac-
etamol. Jadi penting sekali bagi orang tua untuk membawa keperluan obat-obatan 
yang biasa anak kita gunakan.



Tips: Jika kita sudah mengetahui lokasi tempat tinggal kita menetap, maka 
langsung cari sekolah terdekat dari rumah. Biasanya pendaftaran sekolah di gov-
ernment school selalu penuh, sehingga disarankan untuk booking your place as 
early as possible. Ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan akan bergantung di 
sekolah masing-masing. Bagi yang sudah bersekolah SD, SMP, atau SMA di Indo-
nesia, pemerintah UK menerapkan sistem catchment area, sehingga anak-anak kita 
memiliki 3 opsi untuk memilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal 
dan nantinya City Council akan menentukan sekolah untuk anak kita berdasarkan 
pertimbangan ketersediaan tempat dan jarak tempuh rumah dan sekolah. 

Untuk mengapply sekolah anak bisa juga melalui website city council, untuk area 
kota Birmingham misalnya dapat melalui link berikut, http://www.birmingham.gov-
.uk/schooladmissions. Untuk mengecek testimoni para orangtua tentang suatu 
sekolah bisa di search di link berikut, https://parentview.ofsted.gov.uk/par-
ent-view-results.

CATCH UP PROGRAM KESEHATAN

Jangan lupa untuk membawa rekam jejak kesehatan anak kita selama di Indonesia, 
terutama yang masih berusia balita (0-5 tahun). Di UK biasa menggunakan istilah 
“red book”. Segera setelah mendaftar ke GP, periksa kembali catatan imunisasi yang 
sudah kita berikan selama di Indonesia. Local nurse/doctor di GP akan memberi 
arahan jika memang ada program vaksinasi UK yang terlewatkan dan dapat di catch 
up. Perlu dicatat bahwa skema imunisasi UK dan Indonesia berbeda, pun cakupan 
penyakit yang ditanggung biayanya. Berikut adalah table program vaksinasi di UK 
(update per Februari 2015).



Di UK, akomodasi untuk family berbeda dengan mereka yang single atau couple. 
Ada standar tertentu yang diterapkan dan harus dipenuhi jika ingin tinggal di private 
accommodation. Itulah sebabnya mengapa akomodasi kampus untuk family lebih 
mahal jika dibandingkan dengan akomodasi untuk single. Jika ingin tinggal di shar-
ing house, pastikan housemate nya berkenan jika memang ada anak kecil tinggal di 
dalam rumah. Pilihannya adalah sharing house dengan kamar yg besar atau tinggal 
di flat dengan 2 kamar. Jika tinggal di flat, usahakan di lantai dasar sehingga jika 
anak-anak berlarian tidak akan terlalu mengganggu flatmate di lantai bawahnya. 

PEMILIHAN AKOMODASI UNTUK FAMILY
BARANG APA SAJA YANG PERLU DIBAWA?

Kita menyadari bahwa maksimum bagasi pesawat per penumpang dewasa adalah 25-30 kg 
dan anak-anak seberat 10 kg. Oleh sebab itu kita harus mensiasati barang bawaan yang akan 
dibawa, terutama bagi keluarga. Beberapa tips adalah:
• Bawa pakaian anak secukupnya, siapkan banyak pakaian sehari-hari dan beberapa saja 
untuk berpergian
• Minimal beli 1 buah jaket hangat untuk persiapan saat tiba di UK, terutama yang datang di 
bulan September atau Desember, suhu rata-rata pada belasan derajat celcius
• Cukup membawa 1 sikat gigi, 1 pasta gigi, 1 sabun cair mandi, 1 shampoo untuk keperlu-
an mandi anak. Nanti kalau sudah habis bisa beli di UK (tidak usah membawa banyak stok 
dari Indonesia)
• Bawa obat-obatan penting untuk penyakit yang biasa diderita anak, antara lain: obat flu 
sirup, obat batuk sirup, paracetamol, obat diare, dan baby cream untuk nappy rash. Selain itu 
selalu sediakan thermometer kalua-kalau dibutuhkan untuk mengukur suhu anak yang 
demam.
• Dianjurkan juga membawa beberapa minyak kayu putih karena sulit mendapatkannya di 
UK
• Dianjurkan membawa satu baby cologne dan bedak tabur ukuran kecil. Di UK tersedia baby 
cologne dan bedak tabur, namun harganya bisa mencapai 5 kali lipat harga di Indonesia
• Bawalah sendok makan anak, dan jika masih memungkinkan dapat membawa tempat 
makan dan minum favoritnya
• Bawa diapers anak secukupnya (1 pak isi 20 buah). Di UK banyak tersedia pilihan diapers 
untuk anak dengan harga yang beragam. 
• Untuk mainan anak, cukup membawa satu atau dua buah mainan favoritnya. Sampai di UK, 
kita dapat langsung membeli mainan lokal disini. 
• Jangan lupa persiapkan makanan untuk hari-hari awal kedatangan kita di UK. Setidaknya 
membawa cemilan-cemilan mengenyangkan untuk mengganjal perut seperti biskuit-biskuit, 
coklat, dan roti.
• Jika masih memungkinkan, sisipkan 1 atau 2 buku untuk bahan bacaan anak selama dalam 
perjalanan atau sebagai sarana edukatif lainnya saat ia berada di UK.

PART-TIME JOB UNTUK PASANGAN

Jika memang pasangan yang menemani kita ke UK ingin melakukan kerja part-time, 
perlu diingat bahwa visa dependent dari tier-4 student kita hanya mengizinkan 
waktu bekerja maksimal 20 jam per minggu. Cara paling mudah menemukan 
lowongan pekerjaan adalah melihat dari website universitas. Universitas biasanya 
mempunyai laman tersendiri yang menawarkan pekerjaan part-time ataupun intern-
ship untuk mahasiswanya. Jika tidak, maka bisa mengecek lowongan pekerjaan 
yang tersedia di website umum UK seperti www.jobsite.co.uk, www.e4s.co.uk, 
www.reed.co.uk, dll.



Terdapat dua jenis akomodasi yang biasa ditawarkan yaitu Student Accomodation 
(akomodasi yang ditawarkan oleh kampus, dan akomodasi yang tidak dikelola oleh 
kampus) dan menyewa rumah/flat. Alternatif lain adalah dengan ikut tinggal (kost) 
dengan mahasiswa PhD yang menyewa rumah. Untuk yang berniat menyewa 
rumah biasanya teman-teman mahasiswa Indonesia menerima untuk tinggal 
sementara di rumahnya sampai menemukan rumah yang ingin ditempati.

AKOMODASI

SEWA RUMAH/ FLAT

Sewa rumah atau flat bisa menjadi alternative lain untuk tinggal. Lokasi bervariasi dan 
biasanya jangka waktu sewa lebih fleksibel. Sewa dibayar bulanan dan biasanya belum 
termasuk tagihan listrik, gas, dan internet. Pada umumnya rumah/flat yang disewakan 
memiliki 2-3 kamar sehingga bisa share rumah. Untuk mencari rumah dilakukan dengan 
melihat iklan yang ada di internet dan biasanya dapat dikunjungi (viewing) sebelum 
disewa. Proses viewing ini biasanya bisa diwakilkan oleh orang yang dipercaya.

Kelebihan: fleksibilitas dalam menentukan harga, fleksibilitas dalam menentukan laman-
ya tinggal, bisa memilih teman untuk tinggal bersama, lebih bebas apabila kedatangan 
tamu, bisa lebih murah apabila share, dan lebih cocok untuk yang membawa keluarga.

Kekurangan: proses pencarian bisa lebih sulit dibandingkan mencari student accommo-
dation, harga sewa belum termasuk tagihan, dan beberapa hal harus dibereskan saat 
awal tinggal di rumah seperti memasang internet dan lapor untuk urusan listrik dan gas.

STUDENTS ACCOMODATION

Akomodasi ini biasanya berada di lingkungan kampus dan biasa disewakan pada 
periode 52 minggu. Harga sewa akomodasi jenis ini biasanya dalam satuan ming-
guan/per week (sudah termasuk biaya listrik, internet, dan gas), dan membutuhkan 
deposit di awal. Jenis akomodasi ini biasanya memiliki dapur yang bisa dipakai 
bersama (berbagi untuk 6 orang). Terdapat dua jenis akomodasi yang biasa 
disewakan oleh pihak kampus: akomodasi dengan kamar mandi dalam atau kamar 
mandi bersama.

Kelebihan akomodasi jenis ini adalah lebih simple karena biaya sudah termasuk , 
lokasi biasanya dekat kampus, punya pengalaman hidup dengan orang asing, 
sering ada fasilitas tambahan seperti sport centre, dan khusus akomodasi yang 
dikelola kampus, internet sudah tersambung dengan jaringan dalam kampus.
Kekurangannya adalah biasanya harganya lebih mahal dibanding share rumah, 
biasanya sulit diperpanjang (52 minggu itu biasanya selesai sekitar bulan agustus 
dan apabila ingin tinggal lebih lama, misal mau menunggu wisuda, harus mencari 
tempat lain), dan hanya bisa ditinggali oleh satu orang (sulit untuk yang membawa 
pasangan/keluarga)



Kedatangan 

Membuka Rekening Bank Lokal
Setelah kita memasuki tanggal memulai perkuliahan sebagaimana tertera pada CAS 
dan LoA, kita harus datang ke student center kampus dan menyatakan bahwa kita sudah 
officially enrolled. Biasanya pihak kampus akan meng-update status kemahasiswaan 
kita menjadi “enrolled” dan kita juga mendapat print atau surat bukti bahwa kita telah 
resmi memulai studi. Proses selanjutnya adalah membuat kartu mahasiswa dimana kita 
biasanya akan diarahkan menuju ruangan tertentu untuk pengambilan foto lalu dalam 
waktu 10-15 menit, kartu mahasiswa kita sudah jadi, yang dapat memberikan akses ke 
gedung-gedung dalam lingkungan universitas.

Surat official enrolment dari universitas tadi akan berguna saat kita ingin membuka reken-
ing bank di UK. Bank yang biasanya digunakan di UK adalah Llyods, Barclays, Natwest, 
dan Santander. Perbandingan antar bank bisa dilihat di table pada link berikut ini: http://w-
w w . s a v e t h e s t u d e n t . o r g / m o n e y / s t u d e n t - b a n k i n g / s t u -
dent-bank-accounts.html#bank-accounts. Penulis sendiri menggunakan Llyods dan tidak 
pernah bermasalah dengan pengiriman dan penerimaan uang beasiswa dari LPDP. Doku-
men yang diperlukan untuk membuka rekening bank adalah: passport dan valid visa, 
proof of address yang bisa didapatkan dari surat official enrolment, dan student ID Card 
(khusus jika membuka di Santander). Cara mendaftar:
1) Cari lokasi branch dari bank yang kita pilih
2) Dapat membuat appointment terlebih dahulu via telp
3) Datang dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan
4) Mengisi formulir online bersama CS bank
5) Pada hari itu juga detail akun bank lokal di London sudah bisa didapatkan

hi!

Confirm Student Enrolment  



Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mendaftar GP (General Practitioner) di UK. 
Sistem kesehatan di UK mewajibkan semua warga nya untuk terdaftar di lokal GP 
mereka (semacam dokter klinik di Indonesia), biasanya lokasinya yang berada dekat 
dengan rumah tempat tinggal kita. Langkah-langkah mendaftar ke GP adalah: 
• Untuk mengetahui GP mana saja yang dekat dengan tempat tinggal kita dapat dilihat 
di http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4. Di website itu kita bisa 
menilai GP mana yang kira-kira baik pelayanannya, detail GP, jumlah dokter, jam 
pelayanan, pelayanan yang diberikan, dsb. 
• Segera setelah kita menentukan GP yang kita sukai, datanglah di jam pelayanan 
sesuai informasi yang ada pada website
• Dokumen yang diperlukan:
• Passport dan valid visa
• Proof of address (dapat menggunakan surat keterangan dari kampus atau bill listrik 
rumah)
Saat tiba di GP, biasanya kita diminta untuk mengisi sebuah form.
o Sertakan form yang sudah diisi, passport dan proof of address untuk kemudian dicek 
oleh petugas administrasi setempat
o Setelah semua lengkap, biasanya kita akan dibuatkan jadwal untuk bertemu dok-
ter/nurse untuk mengecek data kesehatan update kita serta mengkonfirmasi beberapa 
hal detail mengenai kondisi kesehatan kita
o Silahkan datang kembali ke GP sesuai tanggal dan jam appointment yang telah dibuat
o Nurse akan memeriksa tinggi badan, berat badan, mengecek riwayat penyakit, dsb
o Setelah semua proses selesai, butuh waktu kurang lebih 1 minggu agar kita teregis-
trasi di lokal GP yg kita pilih. Artinya kita sudah bisa datang berobat atau berkonsultasi 
jika ada masalah kesehatan yang kita miliki
o Terakhir, butuh waktu sekitar 2-3 minggu hingga kartu NHS kita dikirim via pos ke 
rumah

MENDAFTAR GP (NHS)

Hal lain yang harus dilakukan setibanya di UK adalah lapor diri ke KBRI. 
Pelayanan konsuler berada di lantai dasar KBRI London, yang beralamat 
di 38 Grosvenor Square, London W1K 2HW. Pelayanan konsuler dibuka 
sejak pukul 10.00-13.00 lalu dilanjutkan pukul 14.30-16.00. Lang-
kah-langkah yang harus dilakukan adalah:
• Datang ke KBRI pada jam buka layanan
• Persiapkan passport dan 2 lembar foto berwarna ukuran passport
• Mengisi buku lapor diri (tersedia di bagian konsuler KBRI)
• Mengisi Formulir Lapor Diri (registrasi) dan ditandatangani
• Mengisi Formulir Registrasi (bagi pelajar/karyasiswa) dari Kantor 
Atase Pendidikan dan Kebudayaan
•Setelah semua formulir diisi lengkap dengan data diri, Paspor diserah-
kan kepada Petugas Bidang Konsuler yang akan membubuhkan cap 
lapor diri dan alamat lengkap didalam Paspor milik yang bersangkutan
•Paspor ditanda tangani Pejabat Konsuler

Lapor Diri ke KBRI



Pengalaman Tinggal di UK

Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mungkin akan sering 
ditanyakan oleh rekan-rekanku kepada diriku. Hmm kira-kira 
bagaimana aku bisa menjawabnya ya, karena masing-masing 
orang pasti punya perbedaan jawaban karena pengalaman 
yang dialaminya juga berbeda. Oke, yang paling jelas jawa-
bannya adalah standar hidup di Inggris jauh lebih baik daripa-
da di Indonesia, mulai dari standar kebersihan, keamanan, 
ketertiban, kepatuhan, keteraturan, dan sebagainya. Ya jelas-
lah, Inggris kan negara maju, jauhlah standarnya jika diband-
ing dengan negara calon maju seperti Indonesia. Hidup di kota 
London tentunya lebih riuh dan gerak cepat dibandingkan di 
kota seperti Sheffield yang kutinggali sekarang.

Kemudian dari segi iklim, cuaca di Inggris itu sering galau, kadang matahari bersinar, 
eehh gak lama kemudian mendung, lalu bersinar lagi atau mendung terus seharian. 
Pokoknya galau lah, namun seringnya sih sendu, persis di film-film. Kalau hujan air tak 
pernah deras seperti di Indonesia. Hujan disini cuma rintik-rintik yang gak bakal bikin 
basah kuyup-yup seperti di Indonesia. Cuma, dinginnya itu loh yang gak ketulungan 
karena rata-rata suhunya dibawah 10 derajat Celcius bahkan bisa minus. Lalu disini ada 
salju jika musim dingin tiba meski gak semua daerah kebagian salju juga. Alhamdulillah 
Sheffield, kota yang aku tinggali, untuk tahun ini sudah mendapat 2 kali turun salju.hi!

Bagaimana rasanya sih 
tinggal di Inggris?
(Oleh: Hari Prasetyo)

British Weather. Image of BBC.co.uk



. CCTV dimana-mana. Jarang aku lihat polisi nongkrong dijalan atau 
nongkrong di pos polisi atau berkeliaran dimana-mana. Lalu lintas pun 
gak ada polisi yang mengatur. Semua tertib dan aman. Terus, disini juga 
banyak taman atau area publik, tanaman, rerumputan sangat hijau disini. 
Gak ada ceritanya kucing atau anjing liar berkeliaran. Jadi aku ga bisa 
ngelus-ngelus atau ngasih makan kucing liar seperti yang biasa kulaku-
kan di Indonesia. Padahal ngelus-ngelus kucing bisa menurunkan kadar 
stress. Yang masih bebas berkeliaran itu burung dan tupai di taman-ta-
man.

Pada awalnya, aku sebagai penduduk yang 3 dekade tinggal di negara 
tropis, melihat dan merasakan salju turun itu adalah anugerah. Dengan 
noraknya, aku guling-guling dan foto-foto di salju. Namun kusadari 
bahwa salju itu hanya indah di awal saja karena di akhirnya salju mem-
buat suhu jadi dingin, jalanan jadi licin dan berbahaya karena bisa saja 
terpeleset sewaktu-waktu, serta membuat waktu tempuh jadi makin 
lama karena aku harus sangat berhati-hati berjalan di atas salju yang 
mencair. Bahkan jika saljunya lebat, maka kendaraan umum pun tidak 
ada yang beroperasi, toko-toko juga telat buka bahkan tutup seharian.

Makanan, bagaimana dengan makanan? Waaahhh, jelas makanan lebih 
bervariasi dan lezat di Indonesia lah. Di sini kalau mau makan makanan 
bertema Indonesia harus masak sendiri atau datang di acara-acara yang 
diadakan keluarga orang Indonesia atau Indonesian society. Disini 
kebanyakan adalah makanan Inggris (seperti fish and chips, sandwich, 
dll), India atau Turki (baca juga Berkenalan dengan makanan India dan 
Timur Tengah). Kalau masalah makanan halal atau tidak halal yah gam-
pang lah, tinggal nyari tempat makanan yang berlabel halal atau beli 
bahan baku halal di pasar.

Fasilitas umum, bagaimana dengannya? Lengkap lah, asal eligible maka 
kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, akses perpustakaan bebas, 
transportasi umum gampang aksesnya. Ngomong-ngomong tentang 
transportasi, kebanyakan menggunakan transportasi umum yang 
nyaman dan jadwalnya selalu tepat waktu, kalaupun ada delay biasanya 
karena ada kecelakaan atau kerusakan. Itupun penumpangnya dikasih 
kabar. Tentang keamanan, ya pasti ada sajalah kejahatan dimana-mana 
di muka bumi ini, cuma yah disini mah relatif aman.

Oiya di rumah, ga ada namanya semut loh dan tidak di rumahku saja, di 
rumah rekan-rekan yang lain juga tidak ada semut loh. Bebas naruh 
makanan dimana aja, kecuali kalau ada tikus di rumah maka simpan 
makanannya di kulkas. Yan pernah kulihat sih tikus rumahannya imut 
kecil seperti Jerry nya Tom and Jerry. Kalau tikus gotnya gede-gede.

Botanical Garden, Sheffield



Pasar? Pasanya bersihhhhhh sekali. Aku malah jadi hobi ke pasar 
melulu. Modelnya seperti pasar modern di kota-kota besar di Indonesia 
lah. Gak jorok, lembab, suram seperti pasar tradisional yang ada di 
Cisalak dekat rumahku. Semuanya teratur dan tertata rapi. Susu sapi, 
buah anggur harganya murah, telur ayam dan daging ayam juga, kalau 
daging sapi juga masih terhitung murah (ngitungnya dengan standar 
hidup sini yah, kalau dikurs ke rupiah ya pasti mahal lah).

Terus, bangunan-bangunan kuno semodel kota tua di Jakarta juga 
masih banyak disini, saking bentuk dan modelnya yang mirip-mirip di 
setiap kota sampai aku kadang gak tertarik untuk bertamasya ke kota-ko-
ta lain kalau gak ada hal yang penting-penting amat (irit bro). Peman-
dangan kotanya mirip semua, apalagi kalau siang hari, warna kotanya itu 
monokrom, terutama London. London itu cerah ceria di malam hari 
karena lampu-lampu yang lebih warna-warni mulai terlihat dibanding-
kan di siang hari.

Apalagi hayo? Harga? Wahahahaha, jangan ditanya deh kalau untuk 
yang satu ini. Berhubung 1 pound setara dengan Rp 18ribuan, maka 
jelas disini harga-harga pada mahal kalau dikonversikan ke rupiah. 
Sekali makan saja, di kota luar London seperti Shefield, itu bisa kena 
4-6 pounds. 

London di malam hari lebih berwarna dibandingkan di siang hari.
Kemudian untuk urusan pariwisata, disini pencitraannya lebih mak 
nyus. Stonehenge yang kuidam-idamkan kukunjungi dari masa kecil itu 
sebenarnya lebih bagus dan megah Candi Borobudur loh. Rumput 
tetangga memang lebih hijau.

London di malam hari lebih berwarna dibandingkan di siang hari. The Moor Market, Sheffield. Image of yorkshirepost.co.uk



Tiket bis dalam kota untuk mahasiswa hanya 1 pound. Belanja sayur dan 
lauk pauk seminggu bisa habis 10 pounds. Coklat hangat gelas regular 
sekitar 1.95 pounds, kopi regular sekitar 2 ponds-an.

Pokoknya, harga-harga, kalau berkaitan dengan jasa maka harganya 
pasti lebih mahal. Contohnya, beli celana panjang baru di toko Primark 
sekitar 10 pounds nah kalau celana itu perlu dipotong/vermak maka 
ongkos jasanya bisa 8 pounds. Satu lagi, ongkos ganti resleting jaket 
bisa kena 15 pounds sedangkan harga jaket baru di Primark sekitar 13 
pounds. By the way, rata-rata standar upah pegawai biasa di sini sekitar 
6-10 pounds per jam. Oh iya, kalau di Indonesia, terutama di Jakarta, 
mall-mall itu biasa tutup jam 10-11 malam, maka di Sheffield tutupnya 
jam 9an. Toko-toko di City Centre tutupnya jam 6an. Pasar tutup jam 
5an. Minggu banyak yang tutup, kalaupun ada yang buka cuma 6 jam 
saja. Satu lagi, kalau mau tamasya ke luar kota atau ke luar negeri maka 
harus direncanakah dari jauh-jauh hari sebelumnya karena perjalanan 
dadakan lebih mahal harganya dibandingkan kalau beli tiket yang sudah 
direncanakan.

Pengemis dan anak jalanan bagaimana? Kalau di kota kecil, bisa dika-
takan sedikit. Pengemisnya ya paling nongkrong di pojokan dekat mesin 
ATM sambil berharap ada yang punya rasa kasihan ngasih beberapa 
koin pound atau pence. Mas Rory Asyari (MetroTV News Anchor yang 
sedang kuliah di University of Sheffield) pernah bilang kepadaku kalo 
pengemis di Inggris ini kan bisa bahasa Inggris kenapa kok gak volun-
teer aja ke negara lain sebagai pengajar bahasa Inggris daripada ngang-
gur dan ngemis. Ide yang bagus juga, tapi bisa jadi sudah nyaman 
disitu. Anak jalanan gak pernah kulihat beredar disini. 

London di malam hari lebih berwarna dibandingkan di siang hari.

The Moor Market, Sheffield. Image of yorkshirepost.co.uk
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Street Musician in London Underground. Image of guim.co.uk



Bagaimana dengan hubungan dengan tetangga? Hahahaha, karena faktor 
dingin maka orang juga malas ngobrol di luar seperti yang biasa kute-
mui di Indonesia. Jadi mereka bisa jadi gak kenal satu dengan yang lain. 
Oiya gak ada pedagang bakso, sate, siomay, nasi goreng, bubur ayam, 
sayur yang beredar karena ya mungkin tidak boleh ya mungkin karena 
dingin. Coba bayangin aja kalo ada yang dagang sate atau nasi goreng 
malam-malam, kujamin pasti masuk angin. Lagipula biasanya 
rumah-rumah disini ini penyekat/isolatornya itu bagus-bagus untuk 
mencegah udara dingin masuk dan mencegah panas dari dalam keluar. 
Nah, artinya suara dari luar rumah juga ga kedengeran kecuali suaranya 
keras banget seperti suara truk yang mundur. Dijamin pedagang yang 
berkeliaran malam-malam pada radang tenggorokan karena sebulan 
teriak-teriak jualan. Yang efektif disini adalah fast food atau food truck 
atau order makanan secara online meski ada syarat dan kondisi yang 
berlaku untuk order online.

Ngomong-ngomong tentang online, disini serba online lho. Harga 
barang online biasanya lebih murah dibandingkan harga barang di toko. 
Tingkat trust disini juga tinggi. Belanja online cuma pakai kartu debit itu 
umum dilakukan disini. Barang dikirim 2-3 hari ke alamat rumah tergan-
tung jaraknya. Aku sudah berkali-kali belanja buku kuliah atau barang 
keperluan rumah tangga seperti kasur angin dari Amazon ya aman-aman 
saya, kalau ada spesifikasi yang kurang atau barang rusak tinggal kom-
plain dan kirim balik ke tokonya dan akan diganti dengan yang baru. 
Yang unik, karena tenaga kerja disini mahal, beberapa toko seperti Argos 
dan Sainsbury mengandalkan kecanggihan mesin Teknologi Informasi 
dan Komunikasi untuk melayani pelanggannya. Bayarnya di kasir digi-
tal, pelanggan tinggal scan barcode barangnya sendiri dan bayar dengan 
kartu debit atau memasukkan uang ke mesin.

Jadi yang jelas, menurutku, satu-satunya pertanyaan yang sama-sama 
terlintas oleh semua orang Indonesia ketika hidup di negara maju adalah 
"Kapan ya Indonesia bisa seperti ini?". Nah bagaimana jawabannya? 
Jawabannya adalah kapanpun Indonesia bisa seperti itu asal semua 
orangnya ya mau. Itu sih yang kurasakan selama tinggal setahun disini. 

Sainsbury's self-checkout. Image of  BBC.co.uk



Bisa dikatakan ini adalah catatan ringan lainnya tentang negara yang 
sedang saya pilih untuk menjalankan studi S2 dan S3 saya. Dan kali ini 
entah kenapa saya ingin memberikan judul “London yang aneh”. Aneh 
karena memang ada beberapa hal “aneh” yang ingin saya ceritakan 
mengenai negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya dari nega-
ra-negara bagian yang membentuk Persatuan Kerajaan Britania Raya 
dan Irlandia Utara ini.

Keanehan pertama, kurang lebih setelah 6 bulan saya menginjakkan kaki 
di London, belum pernah sekalipun bertemu dengan makhluk yag 
bernama lalat, kecoa, bahkan nyamuk. Dan di beberapa daerah London 
lain kadang bisa ditemui tapi jarang sekali. Langsung bisa terbayang 
alasan negara ini tidak pernah bermasalah lagi dengan diare, DBD, 
malaria, dll, karena memang vektor-nya saja tidak ada.

Keanehan kedua, di UK biaya kesehatan gratis, meskipun sejak April 
2015 ini mulai diberlakukan health surcharge bagi student sebesar GBP 
150 per tahun, yang mana jika dibandingkan dengan asuransi kesehatan 
di negara lain, jauh terasa lebih murah. Keanehan di bidang kesehatan 
yang lain adalah jika kita hamil di UK, sistem kesehatan UK sangat mem-
fasilitasi saat proses kehamilan dan persalinan. Setiap bulan ibu hamil 
diwajibkan check up, dimonitor secara lengkap, dan diberikan jadwal 
kunjungan. Biaya melahirkan pun ditanggung seluruhnya, bahkan 
suplemen untuk ibu setelah 1 tahun melahirkan pun diberikan gratis. 
Para suami juga dapat mengikuti antenatal class secara gratis dan hebat-
nya setelah melahirkan, midwife lah yang akan langsung datang ke 
rumah untuk mengecek kondisi kesehatan ibu dan bayi. Dan sistem ini 
berlaku untuk melayani seluruh rakyat UK. 

Tapi ternyata bukan cuma kesehatan saja yang gratis, biaya sekolah 
primer pun gratis (primary & secondary school). Dapat dikatakan 
negara ini memang menjamin pendidikan dasar dan kesehatan seluruh 
warganya.

Keanehan ketiga saya ingin membicarakan soal pergantian waktu. Seki-
tar tanggal 25 Maret, warga London hanya menikmati waktu 1 x 23 jam 
dalam sehari. Dan ada masanya di bulan Oktober, warga London mera-
sakan 1 hari itu 1 x 25 jam. Dan hal ini pula yang harus dipahami untuk 
setiap muslim, karena pelaksanaan waktu shalat kita harus adapt dengan 
pergantian waktu ini. Setiap waktu winter, malam lebih panjang daripada 
siang. Waktu shubuh baru dimulai sekitar jam 6.30 dan matahari sudah 
tenggelam pukul  4 sore. Ketika sudah memasuki spring, siang terasa 
lebih lama dibanding malam. Shubuh dimulai jam 5 pagi dan maghrib 
sekitar pukul 19.30 malam. Bahkan Ramadhan di UK dilakukan dengan 
sahur jam 2 pagi dan berbuka pukul 9.30 malam. Alhamdulillaah… 
(tetap bersyukur merasakan puasa selama  18.5 jam dalam sehari)

Keanehan keempat dan yang saya senangi adalah masyarakat disini 
adalah masyarakat yang taat peraturan. Mereka benar-benar menyadari 
bahwa peraturan itu dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk dilanggar. 
Bahkan denda orang meludah saja sekitar £80 atau Rp 1.600.000. 
Belum lagi sikap tertib antri mereka, tidak berdesak-desakan, tidak 
dahulu-mendahului seperti ibu-ibu yang suka asal nabrak ketika antri 
sembako. Pun ketika ada peraturan bahwa jika naik eskalator harus 
berada di sebelah kanan, sedangkan sebelah kiri digunakan untuk 
mereka yg buru-buru sehingga boleh berjalan di eskalator. Berikut 
contoh gambar kedisiplinan mereka ketika menggunakan eskalator, 
terlihat rapi berjajar di sebelah kanan.. 

LONDON YANG ANEH (OLEH: DEWI NUR AISYAH)



Tiba-tiba terbayang dengan perumahan di  Jakarta. Semakin kaya 
seseorang, semakin besar dan megah rumahnya. Tapi bisa saja orang yg 
tinggal di belakang rumahnya tidur hanya beralaskan kardus dan triplek 
seadanya. Tapi disini berbeda, karena luas setiap rumah relatif sama, 
sehingga kesenjangan sosial tidak akan begitu terasa. Berikut salah satu 
foto jajaran perumahan di London.

Keanehan keenam, mengenai alat transportasi. Disini pemerintah sangat 
membatasi jumlah mobil yang beredar di jalan. Bukan soal harga 
mobil-nya yang mahal, namun pemerintah menetapkan asuransi mobil 
yang mahal, standardisasi mesin yang digunakan, pajak kendaraan, dll. 
Jangan ditanya soal motor, bisa dibilang mungkin dalam waktu 1 hari 
saya cuma berkesempatan melihat 1-3 buah motor saja. Disini alat 
transportasi berpusat pada public transportation. Waktu tunggu yang 
pasti, tidak berdesak-desakan, serta sangat teratur dan nyaman. Itulah 
sebabnya mengapa kebanyakan warga London prefer menggunakan jasa 
public ini dibanding kendaraan pribadi. 

London di malam hari lebih berwarna dibandingkan di siang hari.

Keanehan kelima, mari bicara tentang bangunan disini. Semua orang 
yang baru menginjakkan kaki di London pasti akan berdecak kagum 
dengan arsitektur bangunan disini, yang bernuansa kuno namun elegan. 
Semua pasti sepakat mengatakan bahwa model bangunan disini cantik 
dan indah dipandang. Setelah beberapa bulan memahami, saya men-
yadari bahwa bangunan di London itu bersifat SIMETRIS. Jajaran peru-
mahan, sekolah, mall, dll semua bermodel simetris. Saya juga ingin 
membicarakan soal perumahan di London. Saya kagum dengan sistem 
yang digunakan disini. Rumah disini semua dari luar terlihat sama. 
Modelnya, luasnya, tata rumahnya. Tidak ada rumah yg sangat besar 
dan luas sekali. Rumah-rumah dengan ukuran luas biasanya hanya 
diperuntukkan untuk pejabat negara atau duta-duta besar di lingkungan 
tertentu saja. Ukuran rumah di UK relatif sama. Semua juga memiliki 
sebuah halaman di depan rumah dan sebuah halaman di belakang 
rumah. Benar-benar tidak terlihat ada kesenjangan sosial disini. 

Discipline in using escalator

Row of houses in London



 Mengenai tanggung jawab, pemerintah UK memang benar-benar 
bertanggung jawab jika memang ada sesuatu yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. Ketika sedang ada perbaikan jalan sehingga stasiun 
ditutup, maka mereka menyedian replacement bus dan free alias gratis. 
Saya juga baru menyadari disini orang jarang sekali membunyikan klak-
son kalau memang tidak benar-benar perlu. Berbeda sekali dengan 
sikap pengemudi Jakarta yang sedikit-sedikit “tan tin tan tiin”. Pun 
mereka sangat menghargai pejalan kaki. Jika ada pedestrian yang ingin 
menyebrang jalan, selalu mereka dahulukan. Dan dengan tertib mobil 
berhenti disusul dengan mobil-mobil di belakangnya.

Setelah panjang membahas keanehan keenam, sekarang kita beralih ke 
keanehan ketujuh yaitu masih soal ketertiban. Saya sedang ingin meng-
garis bawahi sebuah peraturan disini terkait pembuangan sampah. 
Jangan dikira kamu bisa melihat ada sampah sembarangan berkeliaran 
di jalan-jalan London. Karena bisa jadi fenomena nantinya. Pun tentang 
sampah rumah tangga, disini dilakukan sistem kolektif. Sampah dikum-
pulkan setiap hari tertentu setiap minggunya, dan tukang sampah (bin-
man) akan mengambil sampah yang sudah rapi terikat di dalam kantung 
plastik besar. Plastik hitam untuk disposable garbage, plastik hijau/or-
ange untuk yang dapat didaur ulang. Kalau ada yang menaruh sampahn-
ya dengan berantakan maka bisa diadukan ke Council dan akan dike-
nakan sanksi. Sistemnya sangat teratur dan disiplin menegakkan pera-
turan yang berlaku.

Terkait tukang sampah, jadi ingin membahas soal Pak Wilbur ini. 
Sempat kaget saya melihat adanya tayangan mengenai Indonesia di 
channel BBC. 

Karena memang sudah terjamin semuanya. Waktu tunggu jelas, ongkos 
pun jelas. Bahkan dengan membuka web www.tfl.gov.uk kita sudah bisa 
merencanakan akan pergi kemana, naik apa, waktu tempuh berapa lama.

Hal yang saya tangkap dari dosen saya di modul “Cardiovascular & 
Respiratory Disease” dengan sub topik “Air Pollution”, ternyata 
orang-orang di UK sangat concern mengenai polusi udara. Dengan 
sangat jelas dosen saya menanyakan “Apakah kamu merasa bahwa 
udara di sekitar kita saat ini sudah bersih?  Mungkin kamu memang 
tidak melihat adanya warna hitam atau debu-debu yang berterbangan, 
tapi terdapat partikulat-partikulat kecil yang mampu mencemari perna-
fasan kita!”. Dalam hati berujar… “What?!? Bagian mana yang 
kotor??!!”. Bahkan saya merasa bahwa udara disini sangat bersih. 
Boro-boro ketemu asap knalpot hitam seperti di Jakarta. Boro-boro 
ketemu polusi dan debu-debu kecil bertebangan di jalan. Dan dengan 
lugas dosen saya mengatakan udara disini belum bersih!?!!

Tahukah kamu kenapa mereka sangat concern tentang hal ini? Saya baru 
menemukan adanya evidence bahwa  berdasarkan penelitian-penelitian 
yang sudah dilakukan, polusi udara mampu mengurangi masa hidup 
kita. Itulah point utama yang ditegaskan disini. Mengurangi masa 
hidup!! Dan mereka sangat concern mengenai hal ini. Padahal angka 
harapan hidup di UK sudah 81.5 tahun. Maka wajar kalau saya suka 
bertemu kakek-kakek dan nenek-nenek masih sehat jalan berduaan 
meskipun usia sudah kepala 6 dan 7. Masya Allah… terbayang kenapa 
orang Indonesia angka harapan hidupnya sangat rendah. Mungkin 
memang air pollution itu sebagai salah satu dari sekian banyak sebab 
lainnya.



Disini apa-apa bisa dilakukan sendiri, bahkan untuk menghitung barang 
belanjaan kita dan membayar langsung sendiri. Namanya sistem self 
service checkout. Ini salah satu gambar di supermarket tempat biasa 
saya berbelanja. Kalau kita ingin menghitung total belanjaan dan mem-
bayar langsung, sudah disediakan banyak mesin yang membantu kita. 
Sehingga tidak perlu repot dan tidak mengandalkan banyak tenaga 
manusia.

Pasalnya judul acara itu adalah “The toughest place to be a binman” dan 
negara yang mendapat kehormatan untuk menyandang gelar itu adalah 
negara saya sendiri, Indonesia. Masya Allah… Ini nih link kalau ingin 
melihat liputannya, very-very recommended to watch http://www.bbc.-
co.uk/programmes/b01bmtg7

The Moor Market, Sheffield. Image of yorkshirepost.co.uk

Ini dia penampakan Wilbur dengan truk sampahnya. Jangan disamakan 
dengan gerobak tukang sampah bahkan mobil pengangkut sampah 
Dinas Kebersihan Jakarta. Truk ini langsung bisa mendaur ulang dan 
mengolah sampah yang baru saja diangkutnya. Silahkan ditonton film di 
BBC channel jika ingin tahu lebih jauh perbedaan antara tukang sampah 
di London dan Jakarta.

Keanehan kedelapan, ini terkait self service dan kepercayaan yang 
begitu tinggi serta kesadaran yang tinggi juga dari orang-orang yang 
tinggal di UK. 

Salah satu contoh lain adalah cycle hire atau tempat penyewaan sepeda 
disini. Lagi-lagi ga dibutuhkan tenaga manusia untuk menjaga sepeda. 
Cukup mesin yang membantu kita. Berikut adalah fotonya

Self service check out



Keanehan kesembilan, saya ingin menyinggung soal kesejahteraan 
masyarakat yang sangat dijamin oleh pemerintah. Bisa kita lihat dengan 
sistem kesehatan dan edukasi yang gratis merupakan topangan dasar 
bagi masyarakat disini. Belum lagi, semua public sector memang 
benar-benar dikuasai pemerintah dan dijamin kesejahteraannya. Pun 
Wilbur sang tukang sampah, mereka berada di bawah public govern-
ment dan digaji langsung oleh pemerintah. Pun supir-supir bus, tube, 
train overground, semua adalah pegawai pemerintah. Dan jangan dikira 
mereka tidak sejahtera. Seorang tukang sampah saja di London 
berpenghasilan £25.000 setahun atau ± £2083 sebulan yang jika dirupi-
ahkan menjadi Rp 40.000.000. Empat puluh juta itu gaji satu bulan. Pun 
supir bus disini berpenghasilan rata2 £25,589 1 tahun = £2132 1 bulan 
= Rp 42.000.000. Apakah masih dibilang mereka tidak sejahtera? 
Bahkan bisa kita dengar dari kisah Wilbur bahwa sekalipun dia adalah 
tukang sampah di London, tapi setiap hari keluarganya (istri dan 3 orang 
anak) bisa dengan nikmat menyantap berbagai macam hidangan daging.

Keanehan terakhir dan yang merupakan kesan indah bagi saya adalah, 
London atau mungkin UK pada umumnya sangat ramah terhadap 
muslim. Pertama kali datang, saya merasa tidak kesulitan untuk 
beradaptasi dan menyesuaikan diri. Makanan halal cukup mudah 
didapatkan, bahkan di dalam supermarket lokal tersedia halal corner 
untuk umat muslim jika ingin membeli daging. Pemotongan hewan juga 
memiliki sertifikasi tersendiri di UK, yang biasa disebut HMC (Halal 
Monitoring Committee). Saya juga tidak merasa kesulitan untuk mene-
mukan butcher-butcher halal atau sekedar halal fried chicken. Memang 
kebanyakan took daging dan restoran halal berada di daerah timur 
London dimana biasanya lebih dari seperempat penduduknya adalah 
muslim.

Barclays cycle hire



Demikian beberapa catatan keanehan yang sempat saya tuliskan. Bukan 
apa-apa… mungkin keanehan yang saya sebutkan disini hanya menjadi 
refleksi beberapa hal yang saya lihat seharusnya bisa diperbaiki di tanah 
air nanti. Belajar langsung dari sistem mereka mengajarkan kita untuk 
lebih disiplin, menghargai peraturan, menghormati orang lain, tertib, 
patuh dan bertanggung jawab. Masih banyak sebetulnya keane-
han-keanehan lain yang ingin saya ceritakan, tapi sepertinya sudah 
terlalu panjang. Semoga dapat menjadi pelajaran dan bermanfaat 
sebagai sebuah catatan untuk merubah peradaban.

Pengalaman lain adalah mengenai shalat eid berjama’ah yang dilak-
sanakan di taman-taman terbuka. Saya begitu kagum mengetahui bahwa 
masyarakat UK begitu welcome nya dengan pelaksanaan ibadah umat 
muslim. Organisasi mahasiswa muslim di kampus juga tersedia jika kita 
ingin bergabung. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah, ikatan 
warga Indonesia muslim di UK yang begitu erat dan hangat. Saya baru 
mengetahui bahwa ternyata ada sebuah organisasi warga muslim Indo-
nesia di UK yang bernama KIBAR (Keluarga Islam Indonesia di Britania 
Raya) yang bertujuan sebagai wadah silaturahmi warga muslim Indone-
sia se-Britania Raya, termasuk Skotlandia, Irlandia dan Wales. Saya 
berkesempatan mengikuti acara KIBAR Gathering beberapa kali dimana 
saya dapat bertemu dengan lebih dari 300 warga muslim Indonesia di 
UK. Sambutan yang hangat itulah yang menjadikan UK begitu berkesan 
sebagai tempat menempuh studi.

Demikian beberapa catatan keanehan yang sempat saya tuliskan. Bukan 
apa-apa… mungkin keanehan yang saya sebutkan disini hanya menjadi 
refleksi beberapa hal yang saya lihat seharusnya bisa diperbaiki di tanah 
air nanti. 



Daftar Lampiran
Alamat Website Referensi

• British Accreditation Council
Westminster Central Hall, Storey’s Gate, London SW1H 9NH Tel. +44 (0) 20 7233 3468
www.the-bac.org 
• British Council, Information Centre
10 Spring Gardens, London SW1A 2BN
Tel. +44 (0) 20 7930 8466, Fax. +44 (0) 20 7839 6347 
• Departemen for Education and Employment
Sanctuary Buildings, Great Smith Street, London SW1P 3BT Tel. +44 (0) 20 7925 5000, 
Fax. +44 (0) 20 7925 6000 www.dfee.gov.uk 
• UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) Rosehill, New Barn Lane, Chel-
tenham GL52 3LZ
Tel. +44 (0) 1242 222 444
www.ucas.org.uk 
• UKCOSA (United Kingdom Council for Overseas Student Affairs) 9-17 St Alban Place, 
London N1 0NX
Tel. +44 (0) 20 7226 2762
www.ukcosa.org.uk 

• Website KBRI London dan Atdikbudlondon.com 
• KBRI London: www.indonesianembassy.org.uk 
• Kantor Atase Pendidikan KBRI London: atdikbudlondon.com 

Daftar Alamat
dan Telepon Penting

Informasi Mengenai Inggris

• VisitBritain: www.visitbritain.com 
• VisitEngland: www.visitengland.org 
• VisitScotland: www.visitscotland.com 
• VisitWales: www.visitwales.com 
• Discover Northern Ireland: www.discovernorthernireland.com 



Grup Universitas
• Russell Group: www.russellgroup.ac.uk 
• 1994 Group: www.1994group.ac.uk 
• University Alliance: www.university-alliance.ac.uk 
• Million+: www.millionplus.ac.uk 
• Ukadia: www.ukadia.ac.uk 

Pembiayaan dan Pengajuan
Program Studi

Inspeksi, Akreditasi, 
dan Kualitas

a) Ofsted: www.ofsted.gov.uk 
b) Education Scotland: www.hmie.gov.uk 
c) Estyn: www.estyn.gov.uk 
d) ETI: www.etini.gov.uk 
e) Independent Schools Inspectorate: www.isi.net 
f) British Accreditation Council: www.the-bac.org 
g) Accreditation Service for International Colleges: www.asic.org.uk 
h) Association of British Language Schools: www.abls.co.uk 
i)Research Asessment Exercise: www.rae.ac.uk 
j) Unistats: http://unistats.direct.gov.uk 

1) English UK: www.englishuk.com/en/students 
2) Ofqual: www.ofquals.gov.uk 
3) Education UK: www.educationuk.org 
4) Prospects: www.prospects.ac.uk 
5) Mencari program Master: www.findamasters.com 
6) Mencari program PhD: www.findaphd.com 
7) UCAS: www.ucas.com 
8) UKPASS: www.ukpass.ac.uk 
9) CUKAS: www.cukas.ac.uk 
10) GTTR: www.gttr.ac.uk 
11) UK NARIC: www.uknaric.org.uk 



Tabel Liga Universitas
• Complete University Guide: www.thecompleteuniversityguide.co.uk 
• The Times: www.thetimes.co.uk 
• Guardian: www.guardian.co.uk/education/universityguide 
•The Sunday Times (worldwide): www.timeshighereducation.-
co.uk/world-university-rankings/ 
• QS Top University (worldwide): www.ft.com/businesseducation/mba 

Program Pertukaran 
Pelajar

Program Pendidikan Jarak Jauh

• Open and Distance Learning Quality Council: www.odlqc.org.uk 
• The Open University: www.open.ac.uk 

• British Council: www.britishcouncil.org/er-
asmus.htm -- program pertukaran dengan Uni 
Eropa 
• Fulbright Commision: www.fulbright.co.uk 
– program pertukaran dengan Amerika Serikat 



Pembiayaan dan Beasiswa

• Website pemerintah Inggris: www.direct.gov.uk – informasi untuk maha-
siswa Uni Eropa yang studi di England, Wales dan Irlandia Utara. 
• Student Awards Agency untuk Skotlandia: www.saas.gov.uk – informasi 
untuk mahasiswa yang studi di Skotlandia. 
• Commonwealth Scholarship dan Fellowship Plan: www.csfp-online.org 
• Chevening Scholarship (British Foreign and Commonwealth Office): www.f-
co.gov.uk
• Marshall Scholarship: www.marshallscholarship.org 
• 9/11 Scholarship: www.britishcouncil.org/911scholarship.htm 
• Fulbright Awards Programme: www.fulbright.co.uk 
• Newton International Fellowships: www.newtonfellowships.org 
• Gates Cambridge Scholarships: www.gatesscholar.org 
• Mitchell Scholars Programme: www.us-irelandalliance.org 
• Rhodes Scholarships: www.rhodeshouse.ox.ac.uk 
• Saltire Scholarships: www.talentscotland.com 
• Research Council funding: www.rcuk.ac.uk 
• Education UK: www.educationuk.org – informasi beasiswa 
• Scholarship Search: www.scholarship-search.org.uk beasiswa 
•Prospects: www.prospects.ac.uk/funding -- sumber pembiayaan 

Mahasiswa Penyandang Cacat

National Bureau for Students with Disabilities: www.skill.org.uk – infor-
masi untuk mahasiswa asing penyandang cacat 

Imigrasi dan Visa

• UK Border Agency: www.ukba.homeoffice.gov.uk 
• UK Border Agency Visa Services: www.ukvisas.gov.uk –visa 
• UKCISA: www.ukcisa.org.uk –imigrasi dan visa 
• British Foreign dan Commonwealth Office: www.fco.gov.uk – panduan 
untuk pembuatan sertifikat ATAS, jika merupakan syarat yang diperlukan 
dalam pengajuan aplikasi 



• Prepare for Success: www.prepareforsuccess.org.uk 
• International UNIAID Student Calculator: www.studentcalculator.org.uk/in-
ternational/
• Money Supermarket: www.moneysupermarket.com  
• TV lisensi: www.tvlicensing.co.uk 
• mySupermarket: www.mysupermarket.co.uk 
• Department of Health: www.dh.gov.uk 

Tempat Tinggal

Perjalanan dalam Negeri Inggris
• The Trainline: www.thetrainline.com 
• 16-25 Railcard: www.16-25railcard.co.uk 
• Raileasy: www.raileasy.co.uk 
• National Express: www.nationalexpress.com 
• Megabus: http://uk.megabus.com 
• Translink: www.translink.co.uk 

• Shelter England: http://england.shelter.org.uk 
• Shelter Scotland: http://scotland.shelter.org.uk 
• Shelter Cymru: www.sheltercymru.org.uk 
• Housing Advice Iralndia Utara: www.housingadviceni.org 

Travel – perjalanan wisata 
International Student Identity Card: www.isiccard.com 

Persiapan untuk Studi di UK



Eropa dan Perjalanan 
Seluruh Dunia
• Skyscanner: www.skyscanner.net 
• KAYAK: www.kayak.com 
• TravelSupermarket: www.travelsupermarket.com 
• Eurolines: www.eurolines.co.uk 
• InterRail: www.interrailnet.com 
• Eurail: www.eurail.com 
• Ferry Savers: www.ferrysavers.co.uk 
• Eurotunnel: www.eurotunnel.com 
• STA Travel: www.statravel.com

Tempat untuk Tinggal
Selama Perjalanan Wisata

Inspeksi, Akreditasi, 
dan Kualitas

Your Guide to UK Education 2013 http://www.educationuk.org/UK/Arti-
cle/GB1262439220589/ 

• Hostelling International: www.hihostels.com 
• HostelBookers: www.hostelbookers.com 
• HostelWorld: www.hostelworld.com 
• CouchSurfing: www.couchsurfing.org 
• The Hospitality Club: www.hospitalityclub.org

Kode negara untuk Inggris adalah +44. Untuk menelepon kota di Inggris harus 
memasukkan kode kota dan nomor teleponnya. 

Telepon layanan emergensi (emergency services): 999 (atau 112 jika melalui 
telepon GSM). 

Layanan emergensi ini dapat digunakan untuk memanggil ambulans, pemad-
am kebakaran atau polisi. Website polisi di Inggris bisa dilihat di www.po-
lice.uk 

Nomor Telepon Penting


