
... karena Jerman sangat atraktif bagi 
perekonomian Indonesia!
Jerman merupakan salah satu negara 
yang menguasai perekonomian dunia 
dan merupakan partner dagang di Uni 
Eropa yang terpenting bagi Indonesia. 
Dengan studi di Jerman Anda secara 
langsung berpeluang memiliki hubungan 
yang baik dengan perusahaan-perusa-
haan Jerman, dimana darinya Anda 
dapat menarik manfaat sepanjang hidup 
Anda.

...karena Jerman merupakan gerbang 
anda menuju Eropa!
Dengan mengikuti studi atau penelitian di 
Jerman, maka anda secara langsung 
berada di jantung benua Eropa dan dapat 
sekaligus menarik  manfaat  dari kesembi-
lan negara tetangga yang berbatasan 
langsung dengan Jerman dan juga negara-
negara anggota Uni Eropa lainnya. Para 
ilmuwan Eropa bekerja sama secara erat, 
perguruan tinggi di Eropapun saling 
membentuk suatu jaringan yang erat dan 
intensif  –  kedua hal tersebut tentunya 
memberikan keuntungan yang berarti bagi 
penelitian dan pendidikan Anda. Dibidang 
ekonomi Eropa membentuk pasar masa 
depan terpenting.

... karena studi di Jerman membekali 
anda kualifikasi optimal untuk bursa 
kerja internasional!
Suatu pendidikan akademis bertaraf 
internasional merupakan syarat terbaik 
untuk memasuki bursa kerja internasi-
onal. Pengalaman interkultural yang 
Anda dapati selama studi di Jerman, di 
jantung benua Eropa, merupakan hal 
yang sangat penting bagi kesuksesan 
Anda di dunia bisnis internasional.

... karena belajar bahasa Jerman 
bermanfaat!
Dengan sekitar 100 juta penutur bahasa 
ibu, bahasa Jerman  merupakan bahasa 
terbesar di Eropa. Dengan kuatnya pereko-
nomian Jerman serta semakin banyaknya 
bisnis internasional oleh perusahaan-
perusahaan Jerman, maka belajar bahasa 
Jerman menjadi sangat bermanfaat.

... karena studi di Jerman tidak mahal!
Dengan kurang lebih 600 – 750 � per 
bulan (termasuk semua iuran) Anda 
dapat hidup dan studi di Jerman. Jika 
Anda hemat bisa juga kurang. Selain itu, 
mahasiswa internasional di samping 
studi juga boleh bekerja.

...karena Jerman menawarkan suatu 
jaringan informasi yang padat berisi 
disertai bimbingan!
Perguruan tinggi Jerman, DAAD dan 
badan pelayanan mahasiswa memberi-
kan bimbingan serta informasi yang luas 
dimasing-masing perguruan tinggi 
maupun melalui media internet.
 
... karena Jerman sangat toleran 
terhadap berbagai budaya – juga 
terhadap para penganut agama Islam!
Jerman suatu negara serba ragam dan 
penuh warna – disini hidup tidak saja 
penduduk dari Eropa, melainkan juga 
dari berbagai penjuru dunia. Mereka 
berasal dari berbagai negara dan 
mewakili budaya masing-masing yang 
beragam. Diantara mereka terdapat lebih 
dari 3 juta kaum muslim, kebanyakan 
dari mereka adalah orang Turki. Karena 
itu banyak terdapat mesjid serta toko-
toko pangan ala turki, yang menjual 
produk pangan halal bagi Anda.

Hidup dan Studi di Jerman
Jerman terletak di jantung 
benua Eropa dan meru-
pakan negara di Eropa yang 
memiliki negara tetangga 
terbanyak yang langsung 
berbatasan dengan Jerman, yaitu 
sebanyak 9 negara. Jerman adalah 
negara yang beranekaragam – orang 
dari berbagai negara di dunia tinggal di 
sini. Dari 82 juta penduduk 7,2 juta 
penduduknya berasal dari luar negeri. 

Jerman mempunyai jaringan lebih dari 
300 perguruan tinggi yang sangat baik. 
Ilmu teknik dan ilmu pengetahuan alam, 
ilmu ekonomi serta ilmu humaniora dan 
ilmu sosial sama-sama mempunyai 
reputasi internasional yang baik. Bagi 
yang berbakat musik dan seni, Jerman 
menawarkan pendidikan kelas dunia. 
Studi di Jerman bermanfaat – dan di 
samping itu menguntungkan. Oleh 
karena itu ada sekitar 25.000 warga 
Indonesia yang pernah mengenyam 
studi di Jerman selama kurun waktu 50 
tahun terakhir. Kebanyakan para alumni 
tersebut menduduki posisi pimpinan 
pada perguruan-perguruan tinggi, 
lembaga-lembaga penelitian atau 
dibidang ekonomi. Sebut saja mantan 
presiden RI Prof. Dr.-Ing. B.J. Habibie 
dan mantan menteri Prof. Dr. Wardiman 
Djojonegoro keduanya adalah alumni 
perguruan tinggi Jerman yang sangat 
terkenal. Saat ini Jerman merupakan 
negara tujuan studi nomor satu di Eropa 
bagi calon mahasiswa Indonesia. Lebih 
dari 2500 mahasiswa Indonesia kini 
tengah mengenyam studi di Jerman.

Studi dan Penelitian di Jerman – 
bermanfaat bagi Anda ...

...karena Jerman memiliki banyak 
universitas dan perguruan tinggi yang 
sangat bermutu!
Jerman memiliki suatu sistem studi dan 
penelitian yang serba guna dan 
menawarkan peluang istimewa bagi 
Anda untuk pendidikan akademis 
bertaraf tinggi. Universitas-universitas 
serta perguruan tinggi Jerman memiliki 
reputasi yang sangat baik di mata dunia. 

... karena Jerman teratas dibidang 
penelitian dibandingkan negara-negara 
dunia lainnya!
Jerman menawarkan bagi para ilmuwan 
yang berprestasi dan memiliki ijazah S 1 
atau S 2 berbagai peluang yang atraktif 
dalam pengembangan penelitian serta 
promosi doktoral (promosi akademika, 
bidang riset khusus, lembaga riset) serta 
suatu lingkungan kerja yang efisien. 
Berbagai jurusan khusus untuk studi 
lanjutan ditawarkan bagi Anda untuk 
belajar seumur hidup.
  
... karena perguruan tinggi Jerman 
menawarkan jurusan internasional yang 
menarik!
Perguruan tinggi Jerman menawarkan 
banyak jurusan internasional. Anda 
dapat belajar dalam bahasa Inggris dan 
mendapat bimbingan khusus. 

JALAN MENUJU JERMAN

Deutsche
Internaitonale Schule
Jakarta

menawarkan:
Ijazah akhir tingkat SMU 
yang lulusannya dapat 
diterima langsung untuk 
studi di Jerman, tanpa harus 
mengikuti tes seleksi masuk 
perguruan tinggi.

Studienkolleg-Indonesia

menawarkan:
Ijazah kelulusan “Feststel-
lungprüfung” 
yang lulusannya dapat 
diterima langsung untuk 
studi di Jerman, tanpa ha-
rus mengikuti tes seleksi 
masuk perguruan tinggi.

DAAD

menawarkan:
informasi dan konsultasi 
(gratis) mengenai 
kesempatan studi dan 
penelitian di Jerman
program beasiswa (untuk 
melanjutkan studi S2/
MASTER/S3 di Jerman bagi 
dosen, peneliti dll.)

mendukung:
pertukeran dan kerjasama 
akademis antara perguruan 
tinggi Jerman dan Indonesia

Goethe-Institut 

menawarkan: 
kursus bahasa Jerman 
disemua tingkatan (ekstensif, 
intensif, superintensif ), 
mempersiapkan dan 
melaksanakan ujian standard 
Goethe- Institut yang diakui 
diseluruh dunia.
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Informasi lebih lanjut 
mengenai studi di Jerman:

www.campus-germany.de
http://jakarta.daad.de

Persiapan menuju

Perguruan Tinggi
di Jerman

Studienkolleg
Indonesia



Deutsche Internationale Schule (DIS) / 
Sekolah Internasional Jerman
Deutsche Internationale Schule Jakarta 
merupakan satu-satunya sekolah Jerman 
di Indonesia berstatus diakui.  DIS 
menawarkan pendidikan dari Taman 
Kanak-kanak hingga jenjang sekolah 
lanjutan tingkat atas bagi:

• siswa-siswa Indonesia dan internasi-
onal yang ingin memiliki ijazah  akhir 
dengan pengakuan internasional dan 
bertaraf tinggi

• siswa-siswi Indonesia dan internasi-
onal yang ingin melanjutkan studi di 
perguruan tinggi di Jerman  (tanpa 
ujian seleksi) atau di perguruan tinggi 
berbahasa Inggris lainnya

• siswa-siswi Indonesia dan internasional

Jalur memasuki sistem pendidikan DIS:
1. Preeschool: Kindergarten berbahasa 

Indonesia yang juga menyampaikan 

dasar bahasa Inggris dan bahasa 
Jerman dalam bentuk permainan serta 
pengajaran matematika, komputer, 
pengetahuan alam serta pengetahuan 
sosial, kesenian,  musik-gerak-teater 
dan olah raga diusia dini dan 
disampaikan dengan metoda pengaja-
ran modern

2. Sekolah Dasar: suatu jenjang pendidi-
kan dasar Nasional Plus multi-bahasa 
(trilingual) yang disamping memberi-
kan bimbingan khusus dalam bahasa 
Inggris dan bahasa Jerman juga 
memenuhi standard dan mutu suatu 
sekolah internasional yang tinggi 

3. Program Integrasi: suatu program 
khusus 3 tahun untuk persiapan 
memasuki sistem pendidikan Jerman 
di DIS bagi siswa lulusan SD.

Dengan demikian terbuka peluang bagi 
para orang tua Indonesia maupun 
internasional untuk memberikan suatu 
kesempatan pendidikan yang  terbuka 
dan bervariasi bagi putera-puterinya.
 
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di:
Deutsche Internationale Schule Jakarta 
(DIS)
Jl. Puspa Widya 8                          
Bumi Serpong Damai
Tangerang 15322                        
Tel: (021) 5378080
Fax: (021) 5375102                            
        
Homepage: www.dis.or.id
Mail: mail@dis.or.id

Persiapan Bahasa
untuk Kuliah di Jerman
Goethe-Institut adalah institut kebu-
dayaan Republik Federal Jerman yang 
aktivitasnya ada di banyak negara. 
Salah satu tugas Goethe-Institut sebagai 
institut kebudayaan adalah menyeleng-
garakan kursus bahasa Jerman di semua 
tingkatan, dari tingkat dasar sampai 
tingkat atas. Kursus yang kami tawarkan 
ini selain bagi mayarakat umum, juga 
khusus ditujukan kepada 
• calon mahasiswa yang ingin mengikuti 

program studi S 1 atau studi S 2 (Mas-
ter) dengan pengantar bahasa Jerman

• calon mahasiswa yang ingin mengikuti 
program studi S 1 atau studi S 2 (Mas-
ter) dengan pengantar bahasa Inggris

Sebagai peserta kursus di Goethe-Insitut 
Anda tidak hanya dilatih kemampuan 
berkomunikasi dalam bahasa Jerman, tapi 
juga diberikan informasi tentang kehidu-
pan di Jerman, tentang budaya dan ma-
syarakatnya. Bagi mereka yang mengikuti 
kursus persiapan studi, Goethe-Insitut juga 
memberikan penjelasan khusus tentang 
studi dan melatih kemampuan berbahasa 
Jerman yang berguna untuk perkuliahan di 
perguruan tinggi di Jerman. 

Selain belajar secara interaktif di kelas, 
kami juga menyediakan sarana per-
pustakaan dan multi media yang dapat 
digunakan secara cuma-cuma oleh 
peserta kursus untuk menunjang proses 
belajar secara mandiri.  
Selain itu Anda juga 
dapat mengikuti aca-
ra-acara budaya yang 
kami selenggarakan.

Kami juga memberikan konsultasi bagi 
Anda yang ingin belajar bahasa Jer-
man di Jerman atau kombinasi kursus 
di Goethe-Institut di Indonesia dan di 
Jerman.
Goethe-Institut juga mempersiapkan Anda 
secara optimal untuk mengikuti ujian 
standard Goethe-Institut yang diakui di 
seluruh dunia dan hanya dapat diambil di 
Goethe-Institut. Pada umumnya ujian-uji-
an ini merupakan salah satu persyaratan 
masuk perguruan tinggi di Jerman. 
 
Informasi lebih rinci dapat diperoleh di:
Goethe-Insitut Jakarta 
Jl. Sam Ratulangie 9-15
Menteng
Jakarta 10036
Tel:   021-23550208
Fax:   021-23550021
Homepage: www.goethe.de/jakarta
Mail: kursus@jakarta.goethe.org

Goethe-Institut Bandung
Jl. L.L.R.E Martadinata 48
Bandung 40115
Tel:    022- 4236440
Fax:   022-4204041
Homepage : www.goethe.de/bandung
Mail: goethe@melsa.net.id

Deutscher Akademischer Austausch- 
dienst (DAAD) / Dinas Pertukaran 
Akademis Jerman
DAAD merupakan suatu organisasi dari 
perguruan tinggi Jerman. Kami mendu-
kung kerjasama internasional dibidang 
akademik antara Jerman dan negara-
negara dunia lainnya, khususnya dalam 
hal pertukaran mahasiswa, ilmuwan dan 
peneliti. Sejak tahun 1952 DAAD beker-
jasama dengan Indonesia. Hingga kini 
telah lebih dari 2.200 mahasiswa Indo-
nesia yang berhasil memperoleh ijazah 
kesarjanaan, meraih gelar master atau 
gelar doktor dari berbagai universitas di 
Jerman dengan bantuan beasiswa jangka 
panjang dari DAAD. Dalam kurun waktu 
terakhir DAAD telah memberikan rata-
rata lebih dari 500 beasiswa pertahun-
nya untuk pertukaran akademis antara 
Jerman dan Indonesia  dalam berbagai 
jenis program.

DAAD memiliki cabang di Jakarta sejak 
1990.

Layanan apa yang dapat kami berikan 
pada Anda?

Kantor kami melayani Anda secara kong-
kret dan gratis dalam memberikan
• Informasi dan konsultasi perorangan 

tentang peluang studi di Jerman

• Informasi tentang program beasiswa 
DAAD

• Bantuan dan informasi bagi para 
alumni

Apabila Anda
• berminat untuk kuliah atau melakukan 

penelitian di Jerman
• berminat untuk bekerjasama dengan 

salah satu perguruan tinggi Jerman
• pernah mengenyam studi di Jerman-

Silakan hubungi kami :
DAAD Jakarta Office
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61-62
Summitmas I, 19th Floor
Jakarta 12190
Tel.: (021) 520 08 70, 525 28 07
Fax: (021) 525 28 22
Homepage: www.daad.de
jakarta. daad. de
Mail: info@daadjkt.com

Waktu konsultasi:
Senin – Selasa: 13.30 – 16.00 WIB

Studienkolleg Indonesia
Studienkolleg Indonesia mempersiapkan 
siswa-siswi lulusan SMU untuk dapat 
melanjutkan studi di Jerman. Di bawah 
tanggung jawab Yayasan Indonesia-Jer-
man, Studienkolleg Indoneisa merupak-
an hasil kerjasama beberapa Lembaga 
baik Lembaga dari Indonesia maupun 
Lembaga Jerman (antara lain Studienkol-
leg Niedersachsen Universitas Hannover). 
Didukung pula oleh GTZ/CIM – yaitu pro-
gram kerjasama dari Kementrian Jerman 
Perkembangan dan Kerjasama Ekonomi 
(BMZ).

Studienkolleg Indonesia adalah salah 
satu dari sedikit “college” Jerman di 
dunia yang mendapat wewenang untuk 
mempersiapkan siswa-siswinya untuk 
melaksanakan “Feststellungsprüfung” 
(“ujian masuk ke perguruan tinggi Jer-
man bagi pelamar studi asing”) di dalam 
negeri dan memperoleh ijazah yang 
diakui oleh seluruh perguruan tinggi Jer-
man (Universitas dan Fachhochschule). 
(Apabila Anda baru saja menyelesaikan 
SMU/SMA/SMK dan ingin melanjutkan 
studi ke Jerman, hal ini adalah meru-
pakan “Syarat Mutlak”).

Studienkolleg Indonesia menempati 
kelas di Deutsche Intenationale Schule 
(DIS) / Sekolah International Jerman den-
gan suasana Jerman dan menawarkan 
antara lain :

• Segala kepentingan dan kegiatan 
program pelajaran dilaksanakan sesuai 
dengan standar Jerman, sebagian 
besar staf pengajar terdiri dari penutur 
asli bahasa Jerman 

• Pengurusan dilakukan secara intensif 
dan individual sehingga Anda dapat 
menghemat waktu

• Dan yang terpenting adalah kepastian: 
Keberangkatan ke Jerman setelah 
kelulusan ujian dengan surat bukti pe-
nerimaan dari perguruan tinggi Jerman

Studienkolleg Indonesia mensyaratkan 
lulusan terbaik untuk dapat sukses 
belajar di Jerman!

Hubungi :
Dr. Ekkehard Zeeb
Direktur Akademis Studienkolleg Indonesia
d/a Deutsche Internationale Schule (DIS)
Homepage:www.studienkolleg-indonesia.de 
Mail : info@studienkolleg-indonesia.de

Pendaftaran / Sekretariat :
Yayasan Indonesia-Jerman
Grand Wijaya Center Blok F/9
Jl. Wijaya II, Jakarta 12160
Tel.: 021-7394788
Fax: 021-7260080
Mail : indgerma@cbn.net.id

Studienkolleg Indonesia


