
     
                                           

 

 

Beasiswa PASCH Studienkolleg  
tahun ajaran 2019 - 2020 

 

Apakah kamu ingin mempersiapkan kuliah di Jerman dan sedang mencari jalan sukses untuk 
menuju studi di Jerman? Sekolah: Mitra menuju Masa Depan (PASCH) dari Goethe-Institut 
Jakarta menawarkan: 
 

 Beasiswa untuk Studienkolleg Indonesia tahun ajaran 2019 – 2020 yang mencakup 
biaya Studienkolleg selama satu tahun (tidak termasuk biaya hidup selama mengikuti 
Studienkolleg).  

 

 
 

Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa PASCH Studienkolleg Indonesia: 
 

1. Berstatus masih siswa-siswi salah satu sekolah PASCH (Inisiatif „Sekolah: Mitra menuju 
Masa Depan“) di Indonesia 

2. Kompetensi bahasa Jerman minimal B1 dengan predikat „gut“ yang dibuktikan dengan 
melampirkan sertifikat bahasa Jerman dari Goethe-Insitut. Jika belum ada, sertifikat 
B1 dapat disusulkan selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2019.  

3. Siswa kelas IPA dapat mendaftar di program T-Kurs, M-Kurs, maupun W-Kurs. Siswa 
kelas IPS dapat mendaftar untuk program W-Kurs. 

4. Rapor terakhir dari kelas 11 dan kelas 12, dengan nilai yang tinggi di mata pelajaran 
Matematika & Fisika (untuk T-Kurs), di mata pelajaran Matematika, Kimia & Biologi 
(untuk M-Kurs) dan di mata pelajaran Matematika (untuk W-Kurs). 

5. Ijazah kelulusan (STTB & SKHUN). Ijazah ini dapat disusulkan, apabila hingga batas 
waktu pendaftaran masih belum dimiliki oleh pelamar beasiswa. 

6. Essay tentang motivasi yang bersangkutan mengikuti Studienkolleg Indonesia dan 
pilihan jurusan di Universitas Jerman (dalam Bahasa Jerman, kira-kira 200 kata). 

7. Surat pernyataan kesanggupan dari orang tua untuk menanggung biaya studi di 
Jerman (sekitar 8.800 Euro per tahun). 

 
Bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diundang ke tahap selanjutnya yaitu 
wawancara dalam Bahasa Jerman dan bagi pelamar yang tinggal di luar Jakarta atau 
sekitarnya wawancara akan dilakukan melalui telefon.  

 
 

 



     

 

Studienkolleg Indonesia 
Lokasi Studienkolleg Indonesia: Grey Building, BSD-City Tangerang. 
 

Studienkolleg Indonesia adalah satu-satunya Studienkolleg di luar Jerman, yang 
mempersiapkan siswa-siswi yang akan melanjutkan studinya ke Jerman dengan program pra-
studi. Siswa-siswi Indonesia dapat mengikuti ujian ‚Feststellungsprüfung‘ yang 
diselenggarakan oleh Studienkolleg Indonesia bekerjasama dengan Studienkolleg Bundesland 
(negara bagian) Niedersachsen secara langsung di Jakarta. Lulusannya berhak mendapatkan 
sertifikat yang dibutuhkan untuk melanjutkan studi di semua universitas dan sekolah tinggi di 
Jerman. 

Saat ini, Studienkolleg menyelenggarakan program T- Kurs, M-Kurs dan W- Kurs. T-Kurs 
mempersiapkan siswa-siswi yang ingin melanjutkan studi di bidang teknik, misalnya teknik 
elektro, teknik mesin, dll., M-Kurs mempersiapkan siswa-siswi untuk melanjutkan studinya di 
bidang kedokteran, biologi, dll. W-Kurs mempersiapkan siswa-siswi yang akan melanjutkan 
studi di bidang ekonomi, misalnya di jurusan manajemen, ekonomi, dll. 
 
Program di Studienkolleg berlangsung selama dua semester. Program ini memberikan 
persiapan baik di bidang kebahasaan maupun disiplin ilmu lain sesuai dengan jurusan yang 
diinginkan. Dengan demikian nantinya para lulusan dapat mengikuti pelajaran dan materi yang 
diberikan olah perguruan tinggi di Jerman serta mampu aktif berinteraksi dalam kuliah. Selain 
bahasa Jerman diberikan juga pelajaran sekolah yang lain yaitu Matematika, Fisika, Biologi, 
serta mata pelajaran lainnya sesuai dengan program kursus yang ditempuh. 
 
 

Informasi lebih lanjut mengenai Studienkolleg Indonesia dapat ditemukan di: 
www.studienkolleg-indonesia.de 

 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 

 
Semua pelamar diharapkan sudah mengetahui informasi & persyaratan finansial untuk studi/ 
kuliah di Jerman.  
 

Informasi lebih lanjut mengenai studi di Jerman dapat diakses melalui: 

http://www.daadjkt.org/index.php?studying-in-germany 

atau 

https://www.study-in.de/en/plan-your-studies/requirements/ 

 
 
 

Kirimkan lamaran berikut lampiran yang dibutuhkan  
(Lembar lamaran, rapor terakhir, sertifikat bahasa Jerman serta dokumen lainnya)  

paling lambat tanggal 30. April 2019 
 

kepada 
 

Goethe-Institut Jakarta 
PASCH (Studienkolleg) 

 
Jl. Dr. Sam Ratulangi 9-15 

Menteng, Jakarta Pusat 10350 
atau per e-mail kepada: 

partnerschulen-jakarta@goethe.de 

 
Viel Erfolg!  

Semoga sukses! 


