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ONE’S DESTINATION IS NEVER A PLACE, 

BUT A NEW WAY OF SEEING THINGS., 



 
Kemudian, kami dari PPI Paris sangat 
bahagia andaikata kami bisa membantu 
teman-teman semua baik sebelum 
keberangkatan ataupun setelah berada di 
Paris, saya harap teman-teman semua tidak 
segan untuk menghubungi kami jika 
membutuhkan informasi atau apapun itu. 
Terakhir, saya harap dengan adanya buku ini 
dapat dapat memudahkan teman-teman 
semua belajar di Paris dan saya ingin 
mengungkap rahasia besar bahwa untuk 
menyambut kedatangan teman-teman di 
Paris, kami sudah siapkan acara soirée yang 
akan sangat seru sekali, jadi pastikan bahwa 
kami mengetahui kedatangan teman-teman 
semua. Sampai Jumpa di kota cinta. 

  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

  
Paris, 12 Juni 2016 

SALAM JABAT ERAT  
   

 

Septa Pratama
 
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB 
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA 
 
Bonjour! Merci beaucoup alias terimakasih 
banyak untuk rekan-rekan  PPI Paris yang 
telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini 
serta kepada tim redaksi yang telah 
menyusun dengan sebegitu ciamiknya 
sehingga terwujud buku panduan belajar di 
Paris ini. 
Hai teman-teman pejuang ilmu yang akan 
datang ke Paris, Bienvenue‼!. Perkenalkan, 
saya Septa Pratama, pria Jogja yang yang 
diberi amanah untuk memimpin PPI Paris 
tercinta. Saya mewakili seluruh pelajar di 
Paris sangat tidak sabar menantikan 
kedatangan teman-teman semua, sehingga 
kami semua membuat buku ini supaya teman-
teman bisa paham keadaan paris dari segala 
aspeknya dan bisa secepatnya sampai ke 
paris tanpa perlu nyasar kesana-kesini.  
Di dalam buku ini, banyak sekali penjelasan 
yang pastinya akan bermaat bagi teman-
teman mulai hal yang serius sampai hal-hal 
yang mengasyikan, mulai dari rumitnya 
mekanisme administrasi sampai dengan 
rekomendasi tempat-tempat nongkrong yang 
asik di Paris, lengkap deh pokoknya. 
   

 



Setahun yang lalu, tepatnya bulan Agustus 2015, 
saya tiba di Paris tanpa tahu pasti apa saja yang 
mesti dilakukan. Selama sebulan, saya 
menjalani hidup sebagai seorang nomaden dan 
mengalami bermacam kendala dengan pihak 
bank maupun calon propriétaire. Intinya, berada 
di luar zona nyaman is surely challenging but 
exciting! Sampai pada akhirnya, saya bertukar 
pikiran dengan salah satu teman senasib 
sepenanggungan (kebetulan dia mengambil 
jurusan Informatika) dan kami berdua sama-
sama bermimpi membuat aplikasi smartphone 
yang berfungsi untuk membantu para pelajar 
Indonesia yang baru tiba di Paris. Tujuannya 
agar mereka—atau kalian—tidak mengalami hal 
yang sama dengan kami. 
Melalui buku ini, harapan saya cukup sederhana. 
I am just hoping that there won’t be another 
Afina who felt lost in Paris without knowing 
exactly what to do. Because life get prettier 
when you can share a bit of your bad 
experiences to others so that they won’t be 
facing the same situation, right? 
Meskipun ini bukan kitab atau pedoman 
sempurna untuk menjalani hidup sebagai 
pelajar di Paris, semoga secuil informasi dari 
buku ini dapat menghapus beragam tanda tanya 
dalam benak kalian. Now, let’s start your own 
adventure and don’t forget to fall in love with 
Paris!  
Bienvenue les nouveaux Parisiens, c’est à vous 
de découvrir les beautés de cette cité :) 

 



“Paris is always a good idea” 
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Testimoni Para Pelajar 

PPI PARIS IS US ! 

Alamat penting 

Lampiran 

FAQ 



before leaving 

to bring 

1. Terjemahkan semua dokumen penting dan scan 

dokumen tersebut 

2. Membawa semua dokumen asli yang telah 

diterjemahkan 

3. Timbang koper dan pastikan tidak overload 

4. Tukarkan Euro dan bawalah ATM Indonesia 

5. Persiapkan beragam suvenir dan pakaian khas 

Indonesia 

6. Latihan menggunakan keyboard AZERTY 

7. Potong rambut sebelum berangkat dan periksakan  

kesehatan gigi 

8. Bawa bermacam bumbu makanan dan  obat-obatan 

yang dibutuhkan 

9. Siapkan long john dan bawa pakaian seperlunya di 

koper (jaket dan sepatu winter disarankan beli di Paris) 

10. Cari kontak orang Inonesia yang tinggal di Paris 

sebagai referensi contact person  

1. Paspor dan Visa 

2. Letter of Acceptance (LOA) 

3. Ijazah dan Transkrip nilai (asli & 

terjemahan) 

4. Akte kelahiran (asli & terjemahan) 

5. Surat Nikah (asli dan terjemahan) 

6. Pas foto berbagai ukuran 

7. Buku-buku yang berkaitan 

dengan studi 

8. Alat tulis 

9. Alat elektronik 

10. Obat-obatan 



Your speed doesn’t matter. 
  Forward is forward 

  
  



Bienvenue à Paris  



sekilas 
pendidikan 
di Prancis 



prancis, selain keindahan alam dan 
monumen-monumen bersejarahnya 
yang menjadikan negara heksagon ini 
menjadi tujuan wisatawan nomer 
satu di dunia, prancis juga 
menawarkan satu lagi kelebihan, 
yaitu dalam bidang pendidikan. 
Keunggulan sistem pendidikan di 
prancis telah mendapat pengakuan 
dunia, bahkan dikenal sebagai salah 
satu yang terbaik di dunia dengan 
kurikulum yang ditentukan oleh 
negara, metode pengajaran 
tradisional dan standar akademik 
yang tinggi. 
 

Pemerintah prancis membagi jenjang 
pendidikan di prancis menjadi tiga jenjang, 
yaitu enseignement primaire (pendidikan 
dasar mulai dari TK sampai SD), 
enseignement secondaire (pendidikan 
menengah dari SMP hingga SMA), dan 
enseignement supérieur (pendidikan tinggi). 
Di sini, kita hanya akan membahas jenjang 
terakhir yaitu enseignement supérieur. 
 
. 
 



Jenjang pendidikan tinggi di prancis dibedakan menjadi dua 
jenis yaitu Université (universitas) dan Grandes Ecoles 
(sekolah tinggi). Keduanya memiliki sistem yang berbeda, 
di mana pada grandes écoles, waktu studi yang ditempuh 
yaitu lima tahun dengan dua tahun sebagai persiapan. 
Sedangkan pada université, waktu studi yang ditempuh 
yaitu tiga tahun untuk licence (sarjana) dan dua tahun untuk 
master. Pendidikan doktoral dilaksanakan secara bersama 
oleh beberapa institusi pendidikan (université dan école) 
dan institusi riset. Secara umum, pendidikan di université 
lebih bersifat teoritis dan umum sedangkan di grandes 
écoles lebih bersifat teknis. 
 

Universitas-universitas di prancis didanai oleh pemerintah, 
subsidi juga diberikan kepada baik mahasiswa prancis 
maupun mahasiswa asing, karena itu biaya kuliah di 
université sangat terjangkau. Biaya kuliah di université 
setiap tahunnya beriksar antara 150-400 €, tergantung level 
atau tingkat pendidikan. 
Biaya kuliah di grande école cenderung lebih mahal 
daripada biaya kuliah di université. Di grande école 
publique, biaya kuliah pertahun berkisar antara 600-2000 € 
sedangkan pada grande école swasta biaya kuliah pertahun 
dapat mencapai 12000 €. Bahkan untuk program MBA di 
sekolah bisnis ternama seperti HEC atau INSEAD, biaya 
kuliahnya dapat mencapai 65000 €. 
 



Sistem perkuliahan di prancis cukup 
berbeda dengan sistem perkuliahan di 
Indonesia, yang paling mencolok adalah 
ritme perkuliahan yang padat terutama 
pada awal-awal semester. Untuk license, 
jumlah mata kuliah yang harus 
diselesaikan yaitu 180 ECTS selama 6 
semester, sedangkan untuk master 
sebanyak 120 ECTS selama 4 semester. 
Masing-masing semester terdiri dari 30 
ECTS yang terdiri dari 5-7 mata kuliah 
dengan 3-6 ECTS per-mata kuliahnya. 
Uniknya, setiap mata kuliah bisa terdiri dari 
2-3 subjek dengan dosen yang berbeda dan 
ujian yang terpisah. Setiap mata kuliah 
terdiri dari cours, enseignements dirigés 
atau travaux dirigés, dan pada umumnya di 
bidang science terdapat travaux pratiques. 
Cours itu seperti kuliah pada umumnya, di 
kelas di mana dosen menerangkan teori 
dasar dari subjek kuliah. Travaux dirigés 
(TD) itu semacam latihan soal atau 
pembahasan suatu permasalahan di bawah 
bimbingan dosen atau asisten, sedangkan 
travaux pratiques (TP) adalah praktikum di 
lab atau lapangan.  
 

SELAMAT  
BERKULIAH! 



journey 1 : 



prosedur CEF 
Sejak tanggal 15 November 2013, IFI-Campus France menyederhanakan pendaftaran ke 
universitas-universitas dan sekolah-sekolah Prancis melalui prosedur « Pusat Studi 
Prancis / Centres pour les études en France » (CEF). Seluruh proses pendaftaran studi 
ke Prancis dilakukan secara online melalui situs: https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cef.  
Pembuatan akun kamu secara online, pemilihan program studi yang akan kamu ambil, 
pengunduhan file dan dokumen pendaftaran kamu, pelaksanaan wawancara dengan 
Campus France dan dokumen kamu akan dikirimkan secara langsung ke institusi 
pendidikan tinggi Prancis yang kamu pilih. Proses ini jauh lebih mudah dan efektif 
karena kamu hanya butuh mengirimkan satu dokumen untuk beberapa pendaftaran 
universitas. FYI, prosedur CEF memfasilitasi kamu untuk memilih maksimal 12 kampus 
sekaligus. Selain itu, kamu hanya perlu melakukan prosedur-prosedur dari rumah 
melalui koneksi internet. Campus France juga akan membantu kamu mulai dari proses 
pemilihan kampus hingga pemerolehan visa studi. Prosedur ini berlaku untuk kamu 
yang akan studi mengambil BTS/IUT (setara dengan D3), Licence (setara dengan S1) dan 
Master (setara S2). 
 

1. Perlihatkan dokumen proyek studi kamu ke pihak Campus France. Untuk 
mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan, kamu bisa langsung mengontak 
Campus France kota kamu secara langsung ataupun melalui email.  

2. Persiapkan CV dan lettre de motivation sebaik mungkin karena dua hal inilah yang  
menjadi pertimbangan utama pihak universitas dalam menilai keinginan dan 
motivasi kamu untuk melanjutkan studi. Dari curriulum vitae, pihak kampus juga 
menilai kualitas kamu melalui pengalaman kerja, organisasi dan kemampuan-
kemampuan  khusus kamu yang dapat mendukung studi kamu. Buatlah CV dan 
surat motivasi yang terbaik! 

3. Selanjutnya, apabila dokumen kamu di akun CEF telah lengkap dan sudah divalidasi 
oleh pihak Campus France, kamu akan segera dikontak oleh mereka untuk 
melakukan wawancara akademik yang akan dilaksanakan di kantor Campus France 
ataupun melalui telepon (untuk beberapa kasus). Tujuan dari wawancara ini adalah 
untuk mengetahui dan mengenal proyek studi kamu ke prancis serta memastikan 
kematangan dan relevansi rencana studi kamu. Wawancara akan diselenggarakan 
dalam bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Hasil wawancara akan dikirimkan 
langsung ke konsulat visa di Kedutaan Prancis untuk proses visa selanjutnya. 

4. Untuk proses pembuatan visa, tahapan antara permohonan visa pendek dan panjang 
berbeda, disarankan bagi kamu untuk membaca halaman situs spesifik "Visa jangka 
pendek dan Visa jangka panjang". Ketika seluruh dokumen sudah siap, maka kamu 
dapat langsung membuat rendez-vous dengan TLS Contact setelah membuat akun 
secara online. Di hari yang telah ditentukan, datanglah tepat waktu untuk 
menyerahkan dokumen permohonan visa kamu, melakukan wawancara dan 
membayarkan biaya visa sesuai yang telah tertera di situs TLS Contact Indonesia.  

 



persiapan BAHASA 
Kuliah di prancis memang murah, tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui: kamu 
diwajibkan untuk dapat berbahasa prancis karena bahasa pengantar yang digunakan di 
dalam kelas adalah bahasa prancis (kecuali untuk international class). Tidak ada 
pengecualian untuk mahasiswa asing, ketika kamu telah diterima di salah satu 
perguruan tinggi prancis, maka pihak universitas sudah menganggap kamu mahir 
berbahasa prancis. Bukan hanya itu, bahasa prancis juga akan digunakan dalam 
keseharian, terutama ketika berhadapan dengan administrasi prancis seperti Bank, 
kantor CAF dan OFII, Préfecture, pengurusan internet dan telpon, bahkan untuk 
berkomunikasi dengan propriétaire. Oleh karena itu, bagi kamu yang tertarik untuk 
melanjutkan studi ke prancis, ada baiknya kamu mulai mengasah kemampuan bahasa 
prancis kamu dengan mengikuti kursus di lembaga prancis seperti Institut Francais 
d’Indonésie (IFI) yang terletak di beberapa kota besar yakni Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Yogyakarta atau Alliance Française yang tersebar di Bali, Balikpapan, Medan 
dan Semarang. Pada umumnya, untuk mendaftarkan diri ke perkuliahan dalam bahasa 
prancis, kamu dituntut untuk memiliki sertifikat minimal B2. 
  

  
DELF (Diplome d’Etudes en Langue Française) dan DALF (Diplome Approfondi de 
Langue Française) adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional 
Prancis dan terdiri dari 6 tingkatan yang sesuai dengan kerangka acuan umum Uni 
Eropa. Sedangkan TCF adalah tes bahasa prancis yang diselenggarakan oleh 
Departemen Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi dan Penelitian. TCF-DAP dirancang 
khusus untuk masuk ke prosedur DAP-Demande d’Admission Préalable (prosedur 
pendaftaran untuk masuk ke universitas tahun pertama) yang hanya diselenggarakan 
satu kali setiap tahunnya pada bulan Februari.  
 



dokumen PENTING 

 
Seperti yang kamu ketahui bahwa banyak sekali dokumen yang harus dipersiapkan sebelum 
keberangkatan, seperti paspor, visa, terjemahan akte kelahiran, terjemahan ijazah dan 
banyak hal lainnya. Sedari mempersiapkan studi kamu, pertama-pertama, pastikan bahwa 
kamu sudah memiliki paspor yang tanggal berlakunya valid. Apabila kamu belum pernah 
mempunyai paspor, kamu bisa mulai mengurusnya di kantor imigrasi daerah kamu tinggal. 
Selanjutnya, untuk pembuatan visa student, kamu wajib mempersiapkan beberapa dokumen 
sebagai berikut: paspor asli, LoA, pas foto, travel insurance, sertifikat DELF/DALF, surat 
pernyataan pendanaan dari bank, surat keterangan tempat tinggal, tiket pesawat, ijazah dan 
transkrip nilai terakhir kamu. Sebaiknya kamu mulai membuat visa satu bulan sebelum 
keberangkatan kamu karena proses pembuatan visa studi pada umumnya memakan waktu 
paling lama dua minggu.  
 
  

  
Perlu diketahui bahwa beberapa dokumen penting kamu wajib diterjemahkan dalam bahasa 
prancis oleh para penerjemah tersumpah yang sudah tersertifikasi, dokumen terjemahan 
tersebut kemudian akan digunakan untuk berbagai hal. Kamu diharuskan untuk men-
translate ijazah dan transkip nilai kamu untuk keperluan berkas universitas yang kamu tuju. 
Sedangkan terjemahan akte kelahiran nantinya akan diperlukan untuk proses CAF. Nah, 
banyak sekali calon mahasiswa yang mengalami kebingungan perihal legalisasi. Apakah kita 
benar-benar harus melegalisasi akte kelahiran ke Kemenhukham dan Kemenlu? Bagaimana 
prosedurnya? Sebenarnya dokumen itu nantinya akan digunakan untuk mendaftarkan diri ke 
CAF. Namun mereka harus memiliki bukti bahwa akte kelahiran tersebut asli dan valid, salah 
satu caranya dengan menyertakan legalisasi dari Kedutaan Prancis di Indonesia ataupun KBRI 
Paris. Untuk melegalisasi akte kelahiran di KBRI, kamu harus terlebih dahulu melegalisasi akte 
kelahiran ke Kementrian Hukum dan HAM, lalu melegalisasinya lagi ke Kementrian Luar 
Negeri. Proses ini memang dinilai cukup rumit dan membutuhkan waktu yang banyak bagi 
mereka yang harus segera berangkat. Oleh karena itu, kamu dapat mengambil opsi lain yakni 
legalisasi ke Ambassade de France di Thamrin Jakarta. Kamu hanya cukup datang membawa 
dokumen kamu yang telah diterjemahkan ke Kedutaan prancis. Harus digarisbawahi bahwa 
sebenarnya kedua prosedur ini sah dan kamu cukup memilih salah satu saja, tidak perlu 
keduanya. Legalisasi ke Kemenhukam, Kemenlu lali KBRI Paris atau hanya pergi ke Ambassade 
de France? Semuanya tergantung pada pilihamu.  
  



penerjemahTERSUMPAH 
Bagi kamu yang masih bingung harus ke mana dan menghubungi siapa untuk 
menerjemahkan dokumen kamu, berikut beberapa kontak yang bisa kamu hubungi 
untuk proses pengalihan bahasa dokumen: 

Soegeng SALEH 
Jalan Tebet Barat Dalam 5/27 

Jakarta Selatan 12810 
Telepon : (021) 829 5587  

Fax : (021) 8370 1108 
HP : 0813 89 41 19 00 

Surel : 
soegeng527@yahoo.com 

 
 

A. SUBANDI 
Jalan Bumi Raya VI No.11 - 

Duren Sawit 
(Jalan Kolonel Soegiono) 

Jakarta Timur 13440 
Telepon : (021) 8660 2362  

Fax : (021) 861 1910 
HP : 0812 967 38 34 

Surel : subandi@dnet.net.id 
atau subanditrans@yahoo.com 
 
 

Andina Margaretha 
RORIMPANDEY 

Taman Harapan Baru D3/32 
Pejuang - Medan Satria  

Bekasi 17131 
Telepon : (021) 3620 8969 

HP : 0813 1098 8558 
Surel : 

andinarorimpandey@yahoo.fr 
 
 

Mouna MANSJUR 
Jalan Pulo Asem IV/41 

Rawamangun 
Jakarta Timur 13220 

Telepon : (021) 475 8987 
HP : 0812 807 2839 

Surel : 
mouna_suyati@yahoo.fr atau 

mouna.suyati@gmail.com 
 
 



kontak campus FRANCE 
Guna memudahkan proses pendaftaran kamu hingga pemerolehan visa, berikut 
kontak-kontak Campus France di Indonesia yang siap membantu kamu untuk 
mewujudkan studi kamu ke prancis.  
 

CAMPUS FRANCE JAKARTA 

CAMPUS FRANCE BANDUNG 

CAMPUS FRANCE SURABAYA 

CAMPUS FRANCE YOGYAKARTA 

campusfrance@institutfrancais-indonesia.com   

campusfrance.bdg@institutfrancais-indonesia.com  

campusfrance.sby@institutfrancais-indonesia.com  

campusfrance.yog@institutfrancais-indonesia.com 



journey 2 : 



Salah satu beasiswa bergengsi yang diberikan oleh pemerintah prancis yakni 
Eiffel Excellence Scholarship Programme. Beasiswa ini diperuntukkan bagi 
kandidat internasional (jenjang master dan PhD) yang ingin melanjutkan studi 
pascasarjana mereka di lembaga perguruan tinggi prancis.  
 
Untuk jenjang master, Beasiswa Eiffel berdurasi 12 – 36 bulan atau 1 – 3 tahun, 
tergantung jenis program kuliah yang diambil. Beasiswa ini meliputi tunjangan 
bulanan sebesar € 1.181, tiket pesawat pulang-pergi, perlindungan jaminan 
sosial, kegiatan budaya, serta tunjangan tambahan dari bantuan tempat tinggal.  
  
Sementara untuk program PhD, beasiswa Eiffel diberikan maksimum 10 bulan. 
Lebih tepatnya beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa PhD tingkat lanjut yang 
ingin melakukan co-tutelle disertasi di prancis. Beasiswa ini meliputi tunjangan 
bulanan sebesar € 1.400, tiket pesawat PP, dan fasilitas lain yang sama dengan 
beasiswa master.  
  
Yang perlu dipahami beasiswa Eiffel tidak mencakup biaya pendaftaran ke 
universitas serta biaya kuliah. Hanya saja di prancis, terutama di institusi 
pendidikan negeri, negara mendanai biaya studi sekitar 10.000 € per tahun untuk 
tiap mahasiswa tanpa terkecuali, baik itu siswa Prancis maupun siswa asing. 
Subsidi ini tentu meringankan biaya kuliah di Prancis.  
  

Area Studi  
 TEKNIK untuk tingkat Master, ilmu Sains untuk tingkat Doktorat (teknik, ilmu 
pasti seperti: Matematika, Fisika, Kimia dan IImu Kehidupan, Nano dan 
Bioteknologi,  Ilmu Bumi,  Ilmu Alam Semesta,  Ilmu Lingkungan, Ilmu dan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi)  
 EKONOMI & MANAJEMEN 
 HUKUM & ILMU POLITIK 
  

Persyaratan 
1. Kandidat bukan warga negara prancis atau berkewarganegaraan ganda 

dengan prancis  
2. Usia calon tidak lebih 30 tahun untuk kuliah master, untuk jenjang PhD usia 

calon tidak lebih dari 35 tahun  
3. Hanya aplikasi yang diajukan oleh lembaga pendidikan prancis yang diterima 
4. Beasiswa ditujukan bagi mahasiswa yang ingin mendaftar di perkuliahan 

master, termasuk sekolah teknik, dan untuk mahasiswa PhD 
 

beasiswa EIFFEL 



5. Tidak memenuhi syarat bagi kandidat yang telah menerima beasiswa Pemerintah prancis 
di bawah program lain 

6. Insitusi dapat mengajukan calon yang sebelumnya mendapat beasiswa Eiffel di tingkat 
master untuk beasiswa di tingkat PhD 

7. Aplikasi tidak akan diterima untuk calon yang telah mengajukan sebelumnya tapi ditolak, 
bahkan jika permohonan diajukan oleh institusi yang berbeda atau dalam bidang studi lain. 
Siswa yang telah diberikan beasiswa Eiffel pada tingkat master tidak memenuhi syarat 
untuk mendaftar ulang di jenjang master. 

8. Memenuhi syarat kemampuan bahasa untuk bahasa pengantar perkuliahan yang diambil  
  
  

Pendaftaran 
Pengajuan aplikasi Beasiswa Eiffel tidak diajukan sendiri oleh peserta, tapi oleh universitas 
atau perguruan tinggi di prancis yang dilamar. Anda harus mendaftar terlebih dahulu ke salah 
satu universitas yang diminati sesuai dengan Area Studi yang tertera di atas, kemudian setelah 
diterima mintalah agar Anda bisa diikutsertakan sebagai penerima Beasiswa Eiffel.  
  
 
 
 
 

SUMBER : http://www.indonesie.campusfrance.org 



Beasiswa yang didanai oleh beberapa kementerian RI, perusahaan Prancis di 
Indonesia dan yayasan swasta ini hanya diberikan kepada para mahasiswa Indonesia 
terbaik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang master ataupun doktorat. 
 
Mahasiswa terpilih akan mendapatkan beasiswa penuh dan status Penerima 
Beasiswa Pemerintah prancis (BGF) termasuk manfaat yang dapat diperoleh dari 
status tersebut, yaitu visa bebas biaya, pembebasan biaya kuliah di salah satu 
universitas negeri untuk mata kuliah yang diajarkan dalam bahasa Prancis, fasilitas 
jaminan sosial. Sedangkan beasiswa dari pemerintah Indonesia mencakup biaya 
hidup dan tiket pesawat pulang-pergi. 
 
 

Skema utama studi 
• MASTER 
-Master1 di Indonesia dan kursus bahasa Prancis 
-Master 2 di Prancis. 
atau 
-Master 1 dan 2 di Prancis 
 
• DOKTORAT 
 skema pendidikan di Prancis dan di Indonesia ditentukan berdasarkan subjek 
disertasi dan para dosen pembimbing. 
 
 

Tingkat kemahiran bahasa Prancis 
Sesuai dengan perundang-undangan Prancis dan Eropa, tingkat DELF B2 
merupakan prasyarat untuk melanjutkan studi di Prancis, sedangkan DELF B1 
diperbolehkan untuk pendidikan dalam bidang sains. 
 
Informasi lebih lanjut klik : http://www.beasiswa.ifi-id.com 
 

BGF 

SUMBER : http://www.indonesie.campusfrance.org 



Erasmus+ adalah program Uni Eropa (UE) di bidang pendidikan, pelatihan, pemuda dan 
olahraga untuk periode 2014-2020. Halaman ini akan mengulas tentang peluang 
beasiswa Erasmus+ khususnya untuk mahasiswa, kandidat doktor dan dosen yang 
berminat untuk studi, mengajar atau melakukan penelitian di Eropa.  
 

Peserta Beasiswa Erasmus+ 
• Lulusan S1 – sederajat – untuk mendaftar ke program Pasca Sarjana S-2 Erasmus Mundus  
  Joint Master Degree (EMJMD), 1-2 tahun 
• Lulusan S2 – untuk mendaftar ke Erasmus Mundus Joint Doctorate Degree (EMJD), 3 tahun 
• Scholar - Para akademisi / peneliti Untuk melakukan tugas mengajar, penelitian atau  
   kegiatan ilmiah pada EMJMD maksimum 3 bulan 
 
 

PROGRAM PASCA SARJANA ERASMUS MUNDUS (S-2) 
 
 Penyelenggara: Konsorsium Universitas-universitas di Eropa (gabungan dari 2-3   
   universitas) 
 Mahasiswa akan menjalani masa kuliah sekurang-kurangnya di dua lembaga pendidikan  
   yang menjadi bagian dari Konsorsium tersebut dan terletak di negara Eropa yang berbeda. 
 Mencakup berbagai macam disiplin ilmu: ilmu pertanian dan kehutanan, ilmu bisnis dan  
   manajemen, ilmu komunikasi dan informatika, pendidikan dan pengajaran, teknik,  
   humaniora, hukum, dll. 
 Terdiri dari 60-120 European Credit Transfer System (ECTS), masa kuliah 1-2 tahun 
 
INFORMASI LENGKAP: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en 
 
 

PROGRAM PASCA SARJANA ERASMUS MUNDUS (S-3) 
 
 Penyelenggara: Konsorsium Universitas-universitas di Eropa (gabungan dari 2-3  
   universitas) 
 Mahasiswa akan menjalani masa kuliah sekurang-kurangnya di dua lembaga pendidikan  
   yang menjadi bagian dari Konsorsium tersebut dan terletak di negara Eropa yang berbeda. 
 Kandidat doktor harus menjalani program S3 di Eropa untuk sekurang-kurangnya dua  
   pertiga dari kurun waktu yang ditanggung oleh beasiswa dan harus selesai dalam kurun  
   waktu maksimum empat tahun, sedangkan beasiswa EMJD diberikan untuk kurun waktu  
   maksimum tiga tahun. 
 
INFORMASI LEGKAP : 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1
_joint_doctorates_en.php 
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Yang dapat memperoleh Full Scholarships / Beasiswa Penuh 
   
WARGA NEGARA YANG BERASAL DARI NEGARA DI LUAR UNI EROPA YANG : 
a. Bukan terdaftar sebagai penduduk di Negara Anggota Uni Eropa manapun 
b. Belum pernah melakukan kegiatan utamanya (kuliah, bekerja, dll) selama lebih dari 12  
    bulan selama lima tahun terakhir di Negara Anggota Uni Eropa manapun 
c. Telah menyelesaikan pendidikan tingkat kesarjanaan yang relevan sebelum batas  
    waktu pendaftaran program EMJMD atau EMJD 
d. Telah diterima pada salah satu program EMJMD atau EMJD 
 
DOSEN : 
a. Dosen yang berasal dari perguruan tinggi di negara non Uni Eropa manapun 
b. Tidak terdaftar sebagai penduduk di Negara Anggota UE 
c. Dosen yang terdaftar di salah satu perguruan tinggi di Eropa yang merupakan mitra  
    dari program kerja sama tersebut 
d. Memiliki pengalaman akademik dan/atau profesional yang berprestasi  
f. Telah diterima oleh program EMJMD berdasarkan ketentuan seleksi dosen pengalaman  
    akademik dan/atau profesional yang berprestasi 
Telah diterima oleh program EMJMD berdasarkan ketentuan seleksi dosen 
 

Besar Bantuan Beasiswa Erasmus+MC 
- Untuk program mahasiswa S-2: € 24.000 per mahasiswa/i / tahun atau € 48.000 per  
   mahasiswa/i untuk jangka waktu dua tahun. 
- Untuk program mahasiswa S-3, masing-masing kandidat:  € 7.500 (biaya perjalanan),  
   tanpa tugas laboratorium: € 10.800 (36 bulan) - dengan tugas laboratorium: € 21.600 (36  
   bulan), Kontak kerja € 2.800/ bulan atau tunjangan € 1.400/ bulan  
- Untuk para akademisi: sebesar € 14.800 per orang / 3 bulan (akomodasi, tunjangan  
   bulanan, biaya perjalanan, dll.). 
 

Persyaratan Beasiswa 
• Tidak harus memiliki pengalaman kerja. Pengalaman kerja bisa menjadi nilai tambah 
• Sudah lulus S-1 untuk aplikasi EMMC 
• Sudah lulus S-2 untuk aplikasi EMJD 
• Mengirimkan formulir aplikasi pendaftaran. 
• Tidak ada batasan umur. 
 
 SUMBER : http://www.nesoindonesia.or.id/beasiswa/beasiswa-lainnya/erasmus 



 
 
 
 
 
 
 
 
Program Beasiswa Unggulan dalam negeri dan luar negeri merupakan upaya  Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik bagi 
guru, pegiat sosial, seniman, siswa/mahasiswa berprestasi dan atlet peraih medali 
olimpiade Internasional, juara tingkat nasional dan internasional bidang sains, teknologi, 
seni budaya, dan olah raga, guru berprestasi dalam berbagai bidang, pegawai/karyawan 
yang berprestasi dan mendapatkan persetujuan dan direkomendasikan oleh atasannya, 
serta pegiat sosial. 
 
Prioritas utama program Beasiswa Unggulan diperuntukan bagi mahasiswa untuk 
melanjutkan studi pada jenjang pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2), dan atau Doktor (S3) 
pada perguruan tinggi minimum terakreditasi B dan program studi terakreditasi A. 
Registrasi dilakukan secara online di buonline.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id 
  

Persyaratan Jenjang Sarjana 
o Pendaftaran melalui buonline.beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id  
o Usia Maksimal 22 Tahun. 
o Status Mahasiswa Baru/On-Going maksimal semester 3. 
o Akreditasi Program Studi A, minimal Perguruan Tinggi terakreditasi B. 
 

NILAI TUJUAN DALAM NEGERI 
-Nilai rata - rata UN pendaftar baru minimal 8.0 (Sekolah Negeri atau Swasta). 
-IPS pendaftar On-Going minimal 3.00 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.25 (Perguruan 
Tinggi Swasta) 

 
NILAI TUJUAN LUAR NEGERI 
- Nilai rata - rata UN pendaftar baru minimal 8.5 (Sekolah Negeri atau Swasta). 
- IPS pendaftar On-Going minimal 3.25 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.50 (Perguruan 
Tinggi Swasta) 

 
KEMAMPUAN BAHASA TUJUAN DALAM NEGERI : TOEFL minimal 450 atau IELTS 5.0 
KEMAMPUAN BAHASA TUJUAN LUAR NEGER : TOEFL minimal 500 atau IELTS 5.5 
 
KELENGKAPAN BERKAS 
• Surat penerimaan di perguruan tinggi (LoA Unconditional); 
• Ijazah dan Transkrip nilai pendidikan terakhir 
• Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi bagi mahasiswa On-Going 
• File proposal rencana studi (alasan mengambil prodi yang dipilih dan rencana tugas akhir); 
• KK/KTP/Passport; 
• Surat rekomendasi dari institusi terkait (Perguruan Tinggi asal atau tujuan). 
1 mahasiswa yang mengikuti program 2 tahun Master (M1 et M2) 
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Persyaratan Jenjang Master 
o Pendaftaran melalui buonline.beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id  
o Usia Maksimal 32 Tahun. 
o Status Mahasiswa Baru/On-Going maksimal semester 3. 
o Akreditasi Program Studi A, minimal Perguruan Tinggi terakreditasi B. 
 

NILAI TUJUAN DALAM NEGERI 
-IPK pendaftar Baru minimal 3.00 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.25 (Perguruan Tinggi  
  Swasta) 
-IPS pendaftar On-Going minimal 3.00 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.25 (Perguruan  
  Tinggi Swasta) 

 
NILAI TUJUAN LUAR NEGERI 
-IPK pendaftar Baru minimal 3.25 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.50 (Perguruan Tinggi  
  Swasta) 
-IPS pendaftar On-Going minimal 3.25 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.50 (Perguruan  
  Tinggi Swasta) 

 
KEMAMPUAN BAHASA TUJUAN DALAM NEGERI : TOEFL minimal 450 atau IELTS 5.0 
KEMAMPUAN BAHASA TUJUAN LUAR NEGERI  : TOEFL minimal 500 atau IELTS 5.5 
 
KELENGKAPAN BERKAS 
• Surat penerimaan di perguruan tinggi (LoA Unconditional); 
• Ijazah dan Transkrip nilai pendidikan terakhir; 
• Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi bagi mahasiswa On-Going; 
• File proposal rencana studi (alasan mengambil prodi yang dipilih dan rencana tugas  
  akhir); 
• KK/KTP/Passport; 
• Surat rekomendasi dari institusi terkait (Perguruan Tinggi asal atau tujuan). 
 

Persyaratan Jenjang Doktorat 
o Pendaftaran melalui buonline.beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id  
o Usia Maksimal 37 Tahun. 
o Status Mahasiswa Baru/On-Going maksimal semester 3. 
o Akreditasi Program Studi A, minimal Perguruan Tinggi terakreditasi B 
 

NILAI TUJUAN DALAM NEGERI 
-IPK pendaftar Baru minimal 3.00 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.25 (Perguruan Tinggi  
  Swasta)  
-IPS pendaftar On-Going minimal 3.00 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.25 (Perguruan  
  Tinggi Swasta) 

 
NILAI TUJUAN LUAR NEGERI 
-IPK pendaftar Baru minimal 3.25 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.50 (Perguruan Tinggi  
  Swasta) 
- IPS pendaftar On-Going minimal 3.25 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.50 (Perguruan  
   Tinggi Swasta) 

 
KEMAMPUAN BAHASA TUJUAN DALAM NEGERI :  TOEFL minimal 450 atau IELTS 5.0 
KEMAMPUAN BAHASA TUJUAN LUAR NEGERI  : TOEFL minimal 500 atau IELTS 5.5 
 
 
 



 
 
KELENGKAPAN BERKAS 
• Surat penerimaan di perguruan tinggi (LoA Unconditional); 
• Ijazah dan Transkrip nilai pendidikan terakhir; 
• Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi bagi mahasiswa On-Going; 
• File proposal rencana studi (alasan mengambil prodi yang dipilih dan rencana tugas  
   akhir); 
• KK/KTP/Passport; 
• Surat rekomendasi dari institusi terkait (Perguruan Tinggi asal atau tujuan). 
 
BIDANG KAJIAN YANG DISELENGGARAKAN SECARA REGULER DIPRIORITASKAN 
 Manajemen Pendidikan 
 Kurikulum dan Pedadogi 
 Manajemen dan Kebijakan Pendidikan  
 Perfilman 
 Seni Pertunjukan 
 Seni Musik 
 Kebudayaan 
 Perpustakaan  
 Arkeologi (Permuseuman) 
 Teknologi Informasi, 
 Kebijakan Publik 
 Pariwisata 
 Industri Kreatif  
 Teknologi Pangan 
 MIPA 
Serta bidang lain yang menjadi prioritas nasional. 
  
KOMPONEN BEASISWA DALAM NEGERI 
 Biaya Pendidikan 
 Biaya Hidup  
 Biaya Penelitian 
 Biaya Buku 
 Biaya Wisuda 
 Biaya Asuransi 
  
KOMPONEN BEASISWA LUAR NEGERI 
o Biaya Pendidikan 
o Biaya Hidup 
o Biaya Visa 
o Biaya Penelitian 
o Biaya Buku 
o Biaya Tunjangan Kedatangan 
o Biaya Asuransi 
o Biaya Transport Tujuan Studi 
 
 

SUMBER : http://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
TUJUAN 
 
 
 
Mendorong kreatifitas bagi para peneliti, penulis, pencipta, seniman/budayawan, 
wartawan, olahragawan, tokoh dalam bidang pendidikan dan kebudayaan serta Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
Pemberian bantuan beasiswa yang digunakan  bagi peneliti, penulis, pencipta, 
seniman/budayawan,  wartawan, olahragawan, tokoh serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai aktifitas dan kreatifitas yang 
dilaksanakan.  
  
SASARAN 
 Peneliti; 
 Penulis; 
 Pencipta; 
 Seniman/budayawan;  
 Wartawan; 
 Olahragawan; 
 PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
 Tokoh dan atau; 
 Masyarakat lain berdasarkan aktivitas dan kreativitasnya dianggap layak berdasarkan 

persetujuan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.  
  
BENTUK BEASISWA 
Beasiswa Unggulan ini adalah kegiatan yang menunjang aktifitas penelitian, workshop, 
pelatihan, pagelaran, dan atau tunjangan kreativitas dalam bidang pendidikan dan 
kebudayaan. 
  
KOMPONEN BEASISWA 
Komponen beasiswa adalah komponen yang menunjang aktifitas/kreatifitas diusulkan 
oleh yang bersangkutan dan dilakukan penilaian oleh Tim Biro Perencanaan dan 
Kerjasama Luar Negeri. 
Dalam hal penetapan komponen beasiswa tim Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar 
Negeri memperhatikan unsur – unsur: kebermanfaatan, jarak dan waktu pelaksanaan 
kegiatan, mendukung rencana strategis penetapan SDM Kemendikbud. 
 
PERSYARATAN 
Registrasi online di: buonline.beasiswaunggulan.Kemendikbud.go.id 
 
MENGUNGGAH DOKUMEN: 
• Surat permohonan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri,  
  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
• Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga; 
• File daftar riwayat hidup (curriculum vitae); 
• Proposal rencana kegiatan dan rincian kebutuhan biaya. 
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Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Program Magister dan Doktorat adalah program 
beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana 
Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan 
studi lanjut pada program Magister atau program Doktorat di Perguruan Tinggi di dalam 
dan di luar negeri. 
 
Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Indonesia 
yang berpendidikan dan berkualitas serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan 
mempunyai visi masa depan bangsa yang kuat sebagai pemimpin Indonesia masa depan. 
Komitmen LPDP tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam 
bentuk beasiswa kepada masyarakat untuk studi lanjut pada program Magister atau 
program Doktorat di Perguruan Tinggi unggulan baik di dalam maupun di luar negeri bagi 
yang memenuhi kualifikasi LPDP. 
 
Sasaran pelamar BPI Program Magister dan Doktorat adalah Warga Negara Indonesia 
(WNI) yang mempunyai kemampuan akademik yang unggul dan jiwa kepemimpinan yang 
kuat serta berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada program Magister atau 
program Doktorat pada perguruan tinggi tujuan LPDP baik pada bidang ilmu yang sama 
maupun berbeda dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikan sebelumnya. 
 
Sasaran Bidang Ilmu BPI Program Magister dan Doktorat, sesuai prioritasnya, adalah 
sebagai berikut: 
 

 Bidang Teknik, 
 Bidang Sains,  
 Bidang Pertanian, 
 Bidang Kelautan dan Perikanan, 
 Bidang Kedokteran dan Kesehatan, 
 Bidang Akuntansi dan Keuangan, 
 Bidang Hukum, 
 Bidang Agama, 
 Bidang Pendidikan, 
 Bidang Sosial, 
 Bidang Ekonomi, 
 Bidang Budaya, Seni dan Bahasa, 
 Bidang lainnya. 

 
Selain itu BPI Program Magister dan Doktorat juga memiliki tema prioritas sebagai 
berikut: 
 

 Kemaritiman, 
 Perikanan, 
 Pertanian, 
 Ketahanan Energi, 
 Ketahanan Pangan, 
 Industri Kreatif, 
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 Teknologi Informasi dan Komunikasi, 
 Teknologi Kedokteran dan Kesehatan, 
 Keperawatan 
 Lingkungan Hidup, 
 Keagamaan, 
 Ketrampilan (Vokasional), 
 Ekonomi/Keuangan Syariah, 
 Budaya/Bahasa, dan 
 Hukum Bisnis Internasional. 
 

 

Persyaratan Umum 
a. Warga Negara Indonesia (WNI); 
b.Telah menyelesaikan studi program sarjana atau program magister dari: 
          1. Perguruan Tinggi di dalam negeri yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi    
               Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau 
          2. Perguruan Tinggi kedinasan dalam negeri, atau 
          3. Perguruan Tinggi di luar negeri yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal  
              Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
c. Memiliki karakter kepemimpinan, profesionalisme, nasionalisme, patriotisme, integritas, memiliki  
    kepercayaan diri, kegigihan, kemandirian, kematangan dalam mengelola emosi, dan kemampuan  
    beradaptasi; 
d. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan / keilmuan / inovasi / kreasi / budaya; 
e. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelamar: 
          1. Bersedia kembali ke Indonesia setelah selesai studi; 
          2. Tidak sedang menerima/akan menerima beasiswa dari sumber lain; 
          3. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti  
              organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; 
          4. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik  
              Akademik; 
          5. Selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia; 
          6. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
          7. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan LPDP; 
          8. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai dokumen asli serta bersedia  
              menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah. 
f.  Telah mendapatkan izin dari atasan bagi yang sedang bekerja; 
g.  Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba (untuk semua pelamar tujuan dalam negeri  
     serta luar negeri) dan untuk tujuan ke luar negeri ditambah dengan bebas TBC yang dinyatakan  
    oleh dokter dari Rumah Sakit Pemerintah; 
h. Telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat bagi yang belum/tidak sedang bekerja,  
    atau rekomendasi dari atasan bagi yang sedang bekerja; 
i.  Memiliki dan memilih bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi      
    sasaran LPDP; 
j.  Memilih program studi dan Perguruan Tinggi yang sesuai dengan ketentuan LPDP; 
k. Menulis essay (500 sampai 700 kata) dengan tema: “Kontribusiku Bagi Indonesia: kontribusi  
     yang telah, sedang dan akan saya lakukan untuk masyarakat / lembaga / instansi / profesi  
     komunitas saya” dan “Sukses Terbesar dalam Hidupku”; 
 
  

 
  
  
 
 
 
 



l. Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen, maka pendaftar dinyatakan gugur dan 
tidak berhak mendaftar lagi di LPDP; 

m. Menyerahkan Surat Kelakuan Baik / Suat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang  
 dibawa pada waktu seleksi wawancara 
 

Pembiayaan 
Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan studi lanjut pada program Magister atau 
program Doktorat di Perguruan Tinggi  tujuan, kepada penerima Beasiswa Pendidikan 
Indonesia tersebut diberikan bantuan dana pendidikan yang meliputi beberapa komponen 
berikut: 
  
1. BIAYA PENDIDIKAN 

 

 a.  Pendaftaran (at cost); 
 b.  SPP, termasuk matrikulasi non-bahasa (at cost); 
 c.  Non-SPP, yang dapat digunakan untuk tunjangan buku, tesis/disertasi, seminar, 
publikasi, wisuda (paket, per tahun, akumulatif). 
  
2. BIAYA PENDUKUNG 
 

a. Transportasi keberangkatan dan kepulangan studi dari asal domisili ke perguruan tinggi 
tujuan (satu kali, at cost), 

b. Asuransi kesehatan (paket), 
c. Visa (at cost), 
d. Hidup bulanan/living allowance (paket), 
e. Tunjangan keluarga (paket), 
f. Kedatangan/settlement allowance (paket), 
g. Insentif peringkat perguruan tinggi unggulan yang memenuhi ketentuan LPDP, 
h. Keadaan darurat/force majeure yang disetujui oleh LPDP. 
  
WAKTU PENDAFTARAN DAN PROSES SELEKSI 
 
- Pendaftaran BPI untuk Program Magister dan Doktoral dibuka sepanjang tahun, dengan  
   proses seleksi yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. 
- Pendaftaran BPI dilaksanakan secara online dengan cara mengisi formulir pendaftaran,  
   dan mengunggah semua dokumen kelengkapannya pada laman resmi LPDP di 
   www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id. 
  
TAHAPAN SELEKSI 
  
1. Pendaftaran 
a. Pelamar mengisi formulir pendaftaran secara online pada laman resmi LPDP; 
b. Pelamar melengkapi semua dokumen persyaratan serta dokumen pendukung yang 
relevan, dan mengunggah semua dokumen tersebut pada laman resmi LPDP; 
c. Semua dokumen pada poin 1.b diatas wajib dibawa pada tahap seleksi wawancara bila 
dinyatakan lulus seleksi administrasi. 
 
2.      Seleksi Administrasi 
Pendaftar yang diproses dalam tahapan ini adalah yang telah melengkapi data pendaftaran 
dan submit di pendaftaran online di setiap periode seleksinya. Seleksi ini merupakan proses 
pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen pendaftar sesuai persyaratan yang berlaku di 
LPDP 
 
  



3.  Seleksi Wawancara, Leaderless Grup Discussion (LGD) dan On the Spot Essay 
Writing 
  
a. Peserta yang lulus seleksi administrasi pada pendaftaran online berhak mengikuti 

seleksi wawancara, Leaderless Grup Discussion (LGD), dan On the Spot Essay 
Writing. 

b. Dalam tahapan proses seleksi ini, peserta diwajibkan membawa seluruh data dan 
dokumen asli yang telah digunakan untuk pendaftaran beasiswa BPI. Apabila tidak 
menyerahkan data dan dokumen tersebut, serta dokumen dan data tersebut tidak 
sesuai persyaratan yang berlaku di LPDP, maka tidak diperkenankan mengikuti 
Seleksi Wawancara, Leaderless Grup Discussion (LGD) dan On the Spot Essay 
Writing. 

c. Bagi peserta yang tidak lulus Seleksi Wawancara memiliki 1 (satu) kali 
kesempatan kembali untuk melakukan pendaftaran Beasiswa Pendidikan 
Indonesia. 

  
4.  Penetapan Penerima Beasiswa 
 
• Hasil penetapan kelulusan seleksi Wawancara, Leaderless Grup Discussion (LGD) 
dan On    
  the Spot Essay Writing Beasiswa Pendidikan Indonesia disampaikan kepada pelamar 
yang  
  lulus melalui akun pendaftaran online pelamar, email atau media elektronik lainnya  
   sesuai waktu telah ditentukan oleh LPDP. 
 
• Peserta yang dinyatakan lulus menjadi penerima beasiswa akan mengikuti program  
   Persiapan Keberangkatan (PK) sebelum memulai studi di Perguruan Tinggi Tujuan  
   masing-masing. Adapun program ini merupakan karantina khusus berupa 
penanaman  
   nilai-nilai nasionalisme, kepemimpinan, basic life training, financial literacy, dan  
   sebagainya. 
 
• Surat penerimaan masuk perguruan tinggi tanpa syarat (LoA Unconditional)  
  didapatkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikeluarkan Surat Keputusan  
  Direktur Utama LPDP Tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jika dalam  
  jangka waktu tersebut tidak terpenuhi penerima beasiswa yang telah ditetapkan maka  
  dinyatakan gugur. 
  

SUMBER : http://www.lpdp.depkeu.go.id 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kalau kamu masih bingung harus cari ke mana lagi beasiswa untuk studi kamu, 
coba deh intip beragam situs di bawah ini dan twitternya untuk bisa dapet 
informasi yang kamu butuhkan tentang bantuan dana pendidikan. Semoga 
bermanfaat ya! 
 
 http://www.supersemar.or.id 
 http://www.moe.gov.sg/education/scholarships 
 http://darmasiswa.diknas.go.id/english 
 http://www.infobeasiswa.org 
 http://www.habibie.nett 
 http://www.fastaid.com 
 http://www.petra.ac.id 
 http://www.educationuk.or.id 
 http://www.simedarby.com 
 http://www.bursabeasiswa.com  
 http://beasiswaunggulan.depdiknas.go.id 
 http://group.yahoo.com/group/beasiswa 
 http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html 
 http://beasiswabelajar.com 
 http://www.scholarshipnet.info 
 http://www.beasiswa.ptkpt.net 
 http://www.rumahbeasiswa.com 
 http://www.word-scholar-ship.blogspot.com 
 http://www.beasiswaterbaru.blogsome.com 
 http://www.panasonicscholarship.com 
 http://www.pusatinfobeasiswa.com 
 
 
  

referensi BEASISWA 



 
 
 
Selain itu, kamu bisa akses twitter dan 
facebook pusat penyedia informasi 
beasiswa di bawah ini: 
 
 PUSAT INFORMASI BEASISWA 
Twitter:  @infobeasiswaku  

 
 INFO BEASISWA 
Twitter :@InfoBeasiswaID 
  
 BEASISWA INDO 
 Twitter : @BeasiswaIndo 
  
 BEASISWA BEASISWA 
Twitter : @Beasiswa 
  
 BEASISWA DJARUM 
Twitter : @BeswanDjarum 
  
 INFO BEASISWA 
Twitter : @Info_Beasiswa 
  
 BEASISWA DATA PRINT 
Facebook : Data Print Indonesia 
  
 BEASISWA MONBUKAGUSHO 
Twitter : Monbukagakusho 
  
 
 
  

 STUDY IN FRANCE 
Twitter : @StudyFrance 
  
 BEASISWA S1 
 Twitter : @BeasiswaS1 
  
 PEMBURU BEASISWA 
Twitter : @PemburuBeasiswa 
  
 NZ EDUCATION 
Twitter : @NZEducationID 
  
 INFO BEASISWA S1 
Facebook : Info Beasiswa S1 
  
 BEASISWA BELAJAR 
Twitter : @InfoBeasiswa 
  
 BEASISWA KULIAH 
Twitter : @beasiswa_kuliah 
  
 BEASISWA S3 
Twitter : @BeasiswaS3 
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Begitu mendarat di Roissy Charles de Gaulle, hal pertama yang harus kamu 
pastikan adalah rute menuju tempat tinggal atau logement kamu. Kamu harus 
survey terlebih dahulu kendaraan apa yang akan kamu gunakan untuk 
menjangkau apartemen dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Hindari 
menggunakan TAXI karena biayanya relatif mahal, coba lah rasakan 
pengalaman menaiki RER untuk pertama kalinya dengan harga 10 € dari 
bandara ke tempat tujuan kamu (lakukan correspondanceIganti kereta jika 
perlu). 

Welcome to Paris ! 

What I have to do now? 

Kalau kamu punya kerabat yang bisa menjemput kamu, itu akan lebih baik 
untuk menghindari “lost in the first day”. Begitu selesai mengurus bagasi 
kamu, beli lah nomor telepon sementara (atau bisa kamu gunakan untuk 
seterusnya) di toko RELAY yang masih terletak di dalam bandara.  
 Biasanya tersedia beberapa provider dengan 
harga yang terjangkau—tergantung berapa 
internet data yang kamu butuhkan dan layanan 
yang kamu inginkan. Aktifkan nomor kamu saat 
itu juga untuk mengontak teman-teman atau 
kenalan kamu di Paris ataupun memberi kabar 
keluarga di Indonesia. Kamu juga bisa 
memanfaatkan internet bandara selama 30 
menit jika kamu tidak berniat membeli kartu 
telepon saat itu juga. 
 


Hal yang harus kamu lakukan berikutnya adalah lapor diri ke KBRI Paris di bagian 
Fungsi Pendidikan KBRI Paris dengan membawa dokumen sebagai berikut: 
paspor asli, pas foto berwarna ukuran 3,5 x 4,5 dan formulir yang akan 
diberikan di tempat untuk diisi. Kamu wajib lapor diri ke KBRI selambat-
lambatnya tiga bulan setelah kedatangan agar data kamu tercatat jikalau 
terjadi hal-hal darurat. Ketika mengisi formulir, kamu wajib melampirkan 
alamat tetap dan nomor telpon kamu serta kontak orang terdekat kamu 
sebagai database KBRI. Kemudian, paspor asli kamu akan diberi stempel 
pelaporan kedatangan oleh pihak KBRI sebagai tanda kamu telah melakukan 
lapor diri. Jika sudah selesai, kamu juga bisa melegalisasi akte kelahiran 
kamu di KBRI untuk keperluan CAF dengan biaya tertentu. 




Membuka rekening bank baru di prancis bukanlah perkara yang mudah seperti di 
Indonesia. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati sehingga proses ini membutuhkan 
beberapa waktu. Ketika kamu akan mendaftarkan diri ke salah satu bank prancis, 
pastikan kamu sudah memiliki tempat tinggal yang tetap, karena bagaimana pun juga 
pihak bank akan meminta adresse fixe kamu yang dibuktikan oleh Attestation 
d’hebergement / justificatif de domicile dan tagihan listik, internet serta telepon 
logement kamu. Jika kamu belum menemukan apartemen, kamu bisa mencoba untuk 
meminta pengecualian pada pihak bank agar cukup memberikan alamat teman atau 
kerabat kamu disertakan dengan fotokopi paspornya. Hati-hati dalam memberikan 
alamat, karena semua surat (termasuk surat untuk mengirimkan kartu ATM (carte 
bancaire) dan pin, akan dikirimkan oleh bank ke alamat tersebut. Pihak bank juga akan 
menolak keterangan tempat tinggal bagi kamu yang masih menyewa di AirBnb atau hotel 
untuk sementara waktu. 
 
Apabila kamu sudah memiliki tempat tinggal tetap, langkah yang harus dilakukan 
berikutnya ialah membuat rendez-vous dengan pihak bank untuk membuka rekening 
baru. Untuk sistem bank di prancis, kalau kita ingin membuat akun baru di sebuah bank, 
maka setiap nasabah hanya akan berurusan dengan satu conseiller (penasihat) saja. 
Jadi, jika terjadi suatu masalah atau kamu ingin menanyakan informasi terkait tabungan 
kamu, maka penasihat tersebut lah yang bertanggung jawab penuh atas kamu. Hanya dia 
yang akan melayani kamu selama terdaftar menjadi nasabah di bank tersebut. 
 
Hati-hati, biasanya di bulan Agustus-September, rendez-vous untuk bank bisa ditetapkan 
2 minggu atau bahkan sebulan setelah kita menelpon atau membuat janji—dikarenakan 
banyaknya pelajar lain yang juga harus membuka akun bank. Maka dari itu, uruslah akun 
bank secepat mungkin setelah kedatangan kamu. 
Proses pembukaan rekening di bank prancis bisa memakan waktu dari 2 minggu hingga 
1 bulan lebih, oleh karena itu pastikan kamu memiliki uang cash sebagai pegangan 
sementara. Carte bancaire pun biasanya jadi dan dapat digunakan dalam waktu 2 sampai 
3 minggu dan akan dikirimkan langsung ke alamat kamu. Pengiriman carte bancaire dan 
pin terpisah, jadi biasanya kamu akan menerima kartu terlebih dahulu, lalu seminggu 
kemudian pinnya. 
 
Hal yang beda dengan sistem bank di Indonesia dan prancis ialah keberadaan buku 
tabungan. Di prancis, nasabah tidak menerima buku tabungan, melainkan ia dapat 
mengakses penuh akunnya melalui internet banking termasuk cek saldo dan transfer. 
Kamu juga perlu tahu bahwa teller tidak memegang uang sama sekali, jadi apabila kamu 
membawa uang cash untuk dimasukkan ke tabungan kamu, gunakanlah mesin deposit 
yang terdapat di bank. Melalui distributeur (mesin ATM), kamu dapat melakukan 
beragam transaksi termasuk transfer, mencairkan cek, menarik dan menyimpan uang. 
 
Oleh pihak bank, kamu akan diberikan surat keterangan bank atau Réléve Identité 
Bancaire (RIB) yang kemudian akan sangat berguna untuk melakukan bermacam jenis 
administrasi termasuk CAF, sécurité sociale, dan pembayaran tempat tinggal (logement). 
Contoh RIB dapat kamu lihat di lampiran 15.  
  





OFII merupakan kantor prancis yang khusus mengurus bidang imigrasi dan 
integrasi.  Sejak tahun 2009, Pemerintah prancis memberlakukan visa 
kedatangan: warga negara asing yang tinggal di prancis lebih dari 3 bulan 
diwajibkan untuk memiliki dokumen OFII sebagai persyaratan menjadi penduduk 
yang legal di prancis dengan mendapatkan visa long séjour valant titre de séjour 
(VLS/TS). Untuk memperoleh titre de séjour di tahun berikutnya, kamu wajib 
mengurus OFII. Jika tidak makan kamu harus membuat visa student dari awal 
lagi, termasuk membuka akun CEF kembali. 
 
Proses pengurusan OFII dapat ditangani oleh pihak kampus—ada beberapa 
universitas yang bersedia menanganinya—ataupun diurus sendiri. Berikut 
langkah-langkah mengurus OFII: 
 
1. Mengirimkan formulir OFII yang telah diberikan oleh pihak Campus 

France/Ambassade de France (dilampirkan di paspor) ketika kamu akan apply 
visa. Apabila formulir tersebut hilang, kamu dapat mengunduhnya kembali di 
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/formulaire_de_demande_d_attestation_OFII_-
recto_verso-_Version_du_15-12-2014.pdf. Kirimkan formulir OFII yang telah 
kamu isi dan sertakan fotokopi paspor, fotokopi visa serta halaman paspor 
yang telah diberikan cap atau stempel kedatangan oleh pihak imigrasi 
prancis. Kirimkan formulir tersebut melalui pos ke alamat OFII terdekat 
(kamu bisa menelpon kantor OFII pusat untuk menanyakan kantor OFII 
terdekat dengan daerah tempat kamu tinggal).  

2. Pihak OFII akan memberikan surat pertama yang berupa attestation de 
réception de dossier yang mengkonfirmasi bahwa mereka sudah menerima 
dossier kamu. Attestation ini dapat kamu gunakan sekiranya kamu belum juga 
mendapatkan izin tinggal sementara lebih dari  3 bulan setelah kedatangan 
kamu. 

3. Surat kedua yang merupakan panggilan dari pihak OFII biasanya dikirimkan 
dalam kurun waktu 3 minggu hingga 2 bulan setelah kedatangan kamu—
dikarenakan banyaknya penduduk asing baru yang masuk prancis setiap 
tahunnya. Surat yang dikirimkan untuk kamu berupa panggilan dari kantor 
OFII untuk melakukan visite médical di mana kesehatan kamu akan diperiksa 
(untuk memastikan kamu tidak menderita penyakit yang berat). Bahkan ada 
kemungkinan akan dilakukan vaksinasi apabila kamu belum pernah 
diimunisasi sebelumnya. Apabila kamu berhalangan hadir pada hari dan 
tanggal yang telah ditentukan oleh pihak OFII, kamu mengirim email 
pernyataan dengan menyertakan surat keterangan (justificatif) yang 
memaparkan alasan kuatmu untuk tidak memenuhi panggilan.  



4.  Usahakan datang tepat waktu sesuai dengan tanggal yang tertera di surat 
panggilan. Jika kamu terlambat, makan kamu wajib menunggu panggilan baru 
atau membuat rendez-vous baru yang memakan waktu berbulan-bulan. 

5.  Jangan lupa untuk membawa materai atau timbre fiscal dengan nominal yang 
ditentukan oleh pihak OFII (tahun kemarin senilai 58 €). Materai tersebut dapat 
dibeli di Tabac ataupun di situs resmi www.timbresofii.fr. Dokumen lain yang 
perlu dibawa ketika memenuhi panggilan OFII ialah paspor, attestation 
d’hébergement/justificatif de domicile beserta tagihan listrik/telepon rumah 
(téléphone fixe) / internet dan pas foto dengan pesyaratan khusus yang bisa 
kamu cek di link berikut:  

 http://www.fil-info-
france.com/normes_photos_cartes_identites_photos_passeport_photos_permi
s_conduire.htm 

6.  Saat visite médicale, kamu akan diminta untuk menanggalkan pakaian bagian 
atas untuk melakukan rontgen. Setelah itu, ada dokter yang akan memberikan 
beberapa pertanyaan terkait kesehatanmu dalam bahasa prancis. Pertanyaan-
pertanyaan ini tidak terkait dengan ditolak atau diterimanya izin tinggal kamu. 

7.   Di hari pemanggilan kamu, setelah selesai melakukan medical check up, kamu 
akan langsung diberikan vignette OFII yang sudah tertempel rapi di paspor 
kamu—apabila dokumen sudah benar-benar lengkap. Vignette OFII ini 
dibutuhkan untuk kemudian mengurus aplikasi subsidi CAF. Contoh vignette 
OFII dapat kamu lihat di lampiran 3. Apabila ada dossier yang masih kurang, 
maka pihak OFII akan memberikan waktu khusus bagimu untuk melengkapi 
dokumen tersebut (contohnya jika justificatif de domicile atau foto kamu tidak 
sesuai dengan yang diminta). 

  



Bagi yang akan menetap di Paris dalam kurun waktu yang cukup lama, 
pilih lah sistem abonemen untuk provider handphone kamu karena harga 
yang dibayarkan pun jauh lebih murah. Untuk pilihan provider, setiap 
merek memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, kamu 
hanya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan kamu.  
 
Di prancis, kamu bisa sekaligus abonemen telepon selular, telepon rumah, 
modem internet (box) beserta TV kabel dengan harga yang relatif murah 
(apabila semuanya menggunakan provider yang sama).  Beberapa provider 
juga memfasilitasi kamu untuk menelepon ke sesama nomor rumah dari 
prancis ke Indonesia secara gratis! Keuntungan dari forfait ialah kamu bisa 
sekaligus membeli handphone baru dengan paket khusus yang ditawarkan 
dan bisa dicicil dalam jangka waktu tertentu, hal ini tentunya 
menguntungkan untuk para student.  
 
Pilihlah dengan bijak provider telepon seluler yang menjawab semua 
kebutuhanmu. Berikut beberapa situs provider yang bisa kamu akses: 
 
- www.orange.fr 
- www.free.fr 
- www.sfr.fr  
- www.buyguestelecom.fr 
- www.lebara.fr 
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Tempat Tinggal di kota Paris? 
Siapa pun pasti setuju kalau tempat tinggal 
(logement) merupakan isu paling dibahas 
oleh para mahasiswa yang akan berhijrah 
ke kota Eiffel. Bukan hanya informasinya 
saja yang sulit diperoleh, ketika sudah tiba 
di Paris pun, bukan perkara mudah 
memenangkan hati calon pemilik 
apartemen (propriétaire) yang akan kita 
sewa. Gak sedikit dari mahasiswa yang 
terpaksa menjelma menjadi penduduk 
nomaden atau nebengers karena kesulitan 
mendapat logement. Mengamati fenomena 
ini, kami bertujuan untuk memudahkan 
perjalanan dan segala urusan teman-
teman sekalian melalui secuil informasi 
yang terangkum dalam chapter Living in 
Paris. 
 

 
 
•T1, T2, T3… : T merupakan istilah untuk menjelaskan tipe apartemen (type) dengan jumlah 
ruangan utama yang dicantumkan, yakni ruang tamu, ruang makan dan kamar. Dalam hal ini, dapur 
dan kamar mandi tidak termasuk. Contohnnya: apartemen dengan 2 kamar dan 1 ruang tamu 
merupakan jenis T3, apartemen dengan 4 kamar dan 1 ruang tamu merupakan jenis T5 dan 
seterusnya.  
T1 bis, T2 bis, T3 bis… : berikut adalah istilah yang digunakan berkaitan dengan tempat tinggal 
khusus (un logement particulier) di mana salah satu ruangannya berukuran sangat besar dan 
biasanya dibagi menjadi 2 zona yang terpisah. 
F1, F2 . . : F merupakan istilah untuk menjelaskan fungsi apartemen (fonction) yang juga memiliki 
definisi yang sama dengan tipe.  
P1, P2 . . : P adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan ruang (pièce) yang pada umumnya 
digunakan di daerah bagian selatan Prancis. Pada penggunaannya, P memiliki fungsi yang sama 
dengan T untuk tipe. 
Studio : merupakan jenis tempat tinggal yang mana semua ruang tergabung menjadi satu (tanpa 
adanya batasan) dengan kamar tidur, ruang tamu dan pojokan dapur (cuisinette/kitchenette).  
Studette (chambres de bonne): adalah jenis kamar mungil yang berada di lantai paling atas 
suatu bangunan (biasanya lantai 6 atau 7). Studette relatif berukuran kecil, bahkan lebih kecil dari 
pada studio, dengan sharing WC di koridor dan sering tanpa kamar mandi (umumnya hanya tersedia 
wastafel di dalam kamar). Jangan kaget kalau kadang tidak tersedia lift untuk menjangkau lantai 

paling atas dikarenakan bangunan apartemen yang sudah cukup tua dan kuno.. 
 

Hal yang perlu kamu catat yakni 
sebelum mengakses langsung 

ke website pencari tempat 
tinggal seperti Pap.fr, sebaiknya 

kamu lebih dulu berburu 
informasi yang berkaitan dengan 
tipe-tipe tempat tinggal di Paris. 

Kenapa? Karena pada umumnya, 
informasi yang disajikan tidak 

disertai penjelasan rinci 
mengenai jenis logement dan 

definisi dari istilah-istilah 
tertentu. Berikut beberapa info 
tentang perumahan yang perlu 

kamu tahu... 
 

 first step to do.... 
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 second  step to do.... 
Buat kamu yang bener-bener bingung harus 
ke mana dan bagaimana mencari tempat 
tinggal di Paris, berikut beberapa referensi 
tempat yang wajib kamu perhatikan, 
termasuk Cité Universitaire dan Résidence 
Universitaire yang dibangun oleh pemerintah 
prancis dan dikelola oleh badan yang 
bernama CROUS. Tempat tinggal yang 
mereka sediakan realtif murah dan memang 
diperuntukkan untuk para pelajar prancis 
maupun dari mancanegara. Berikut 
penjelasan mengenai masing-masing 
tempat tinggal: 
  

 
 

 
Cité universitaire menyediakan ratusan 
tempat bagi pelajar asing dari seluruh 
belahan dunia. Beralamatkan di 
arrondissement ke-14, setiap tahunnya 
Cité Internationale menerima beragam 
permintaan tinggal, bukan hanya dari para 
pelajar, tapi juga para peneliti dan 
seniman, agar bisa menempati salah satu 
dari 40 rumahnya. Buat temen-temen 
yang tertarik untuk mendaftarkan diri 
sebagai penghuni CU, ada beberapa syarat 
yang harus dipenuhi, salah satunya status 
kalian yang sudah terdaftar di salah satu 
institusi di kota Paris (diutamakan daerah 
Ile-de-France). Dalam hal ini, pelajar 
diharapkan sedang mempersiapkan studi 
dengan tingkatan minimal Master 1 atau 
setara dengannya. Sedangkan bagi para 
peneliti, diharapkan akan atau sedang 
menempuh pendidikan tingkat doktor. 
Semua kandidat penghuni CU tentu 
diwajibkan untuk mengisi formulir 
pendaftaran yang dapat diakses di  
http://workflow.ciup.fr/citeu/site/login.php 
  
Tahap selanjutnya ialah seleksi dan 
verifikasi oleh tim dari setiap rumah 
(Maison) di CU yang memenuhi syarat. 
  

... 
 

  
Para rumah atau Maisons d’école 

yang terletak dalam Cité 
Internationale menerima para 

pelajar dari mancanegara. 
Contohnya la Maison des Élèves 
des Arts et Métiers memproses 

secara langsung permintaan para 
mahasiswa Arts et Métiers Paris 

Tech (dulunya Ecole National 
Supérieure des Arts et Métiers — 

ENSAM). 
Setiap rumah merepresentasikan 

satu negara dan para kandidat 
diharapkan langsung mengakses 

ke halaman situs untuk mengetahui 
syarat pendaftaran. Penempatan 

rumah tidak bergantung pada 
kewarganegaraan para kandidat, 

contohnya seorang pelajar Maroko 
dapat ditempatkan di Rumah 

Meksiko, begitu pula sebaliknya. 
  

 
 Situs referensi: 

http://www.ciup.fr/maisons/dem
ande-logement/ 

 

 Cite Universitaire 
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Di Paris, CROUS menawarkan beragam 
solusi bagi pelajar yang membutuhkan 
tempat tinggal. Menghadapi fenomena 
tersebut, banyak tempat tinggal atau 
asrama universitas yang sengaja 
direnovasi atau diperbaharui demi 
kenyamanan para mahasiswa. Meskipun 
begitu, tempat tinggal yang disediakan 
CROUS ditujukan terutama bagi para 
pelajar penerima beasiswa dengan 
kriteria tertentu. 
Permintaan terhadap tempat tinggal yang 
disediakan CROUS meningkat taham 
beberapa tahun terakhir sehingga CROUS 
Paris menyediakan 6000 tempat tinggal 
yang tersebar pada 70 tempat tinggal 
dalam universitas (résidences 
universitaires). CROUS juga menerima 
mahasiswa asing yang sedang mengikuti 
program pertukaran pelajar dan para 
pelajar penerima beasiswa yang sedang 
menjalankan internship di kota Paris. 
Selain itu, bagi para mahasiswa difabel, 
secara motorik ataupun visual, dengan 
tingkat ketidakmampuan mencapai 80%, 
berhak mengikuti prosedur khusus untuk 
mendapatkan tempat di dalam résidence 
universitaire. Mereka hanya perlu 
mengurus Dossier Social Étudiant di 
halaman situs CROUS dari tempat mereka 
melakukan studi dan mengontak langsung 
Sekretariat Pelayanan Sosial CROUS 
(Sécretariat du service social du CROUS) 

 

Crous (Resident Unversitaire) 
  

Sejak diluncurkan pada tahun 2010, 
platform LOKAVIZ memfasilitasi 
hubungan antara para pelajar 
dengan pemilik tempat tinggal 
(propriétaire), dengan referensi 
lebih dari 23.000 tawaran tempat 
tinggal begitu pula sebaliknya. 

  
 

 

  
Situs referensi :  

http://www.crous- 
paris.fr/logements/ 

  
Daftar tempat tinggal di Paris: 

 

http://www.crous-paris.fr/wp-
content/uploads/sites/26/2015/0

7/FJT-Paris-2015.pdf 
. 
  
 
 

Kontak langsung 
dengan pemilik 

tempat tinggal pribadi 
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Situs untuk 
mencari 
tempat 
tinggal 

La centrale du logement étudiant  
 
Pendaftaran gratis dapat diakses melalui 
www.lokaviz.fr   
 
Le CEP Entraide Etudiants : 
 
Asosiasi ini menerima mahasiswa dari usia 18 
sampai dengan 26 tahun dan memfasilitasi 
mereka dengan memberi bantuan dalam 
mencari tempat tinggal di Paris atau daerah 
sekitar Paris (la région parisienne). 
Alamat : 5 rue de l'Abbaye - 75006 Paris 
 
De Particulier à Particulier 
 
Beragam tawaran tempat tinggal dapat 
ditemukan di situs www.pap.fr, umumnya mulai 
bermunculan pada hari Kamis mulai pukul 7 
pagi. Kamu dapat mengaksesnya secara gratis. 
Jangan lupa untuk selalu melihat tawaran yang 
tersedia setiap saat ya! 
 
Situs Erashome  
 
Situs ini dapat mengakses langsung ke tempat 
tinggal lengkap dengan perabotan yang 
berlokasi tidak jauh dari kampus atau di pusat 
kota Paris. Caranya mudah, hanya cukup 
mendaftarkan diri di situsnya dan ketik nama 
institusi pendidikan atau quartier tempat kamu 
ingin tinggal di situs pencari. Selanjutnya, 
cukup melakukan permintaan reservasi secara 
daring melalui situs Erashome yang akan selalu 
mendampingi para peminat pada setiap 
tahapan. Untuk memudahkan para pelajar 
asing yang baru pertama kali tiba di prancis, 
Erashome juga memberikan fasilitas bantuan 
untuk pembuatan rekening bank (RIB) dan 
pembelian kartu telepon (une carte SIM). 
 
Situs FNAIM : 
 
Bukan hanya di Paris, FNAIM turut membantu 
seluruh pelajar asing di prancis untuk 
menemukan tempat tinggal yang sesuai melalui 
beragam penawaran logement dan penyediaan 
panduan bagi mahasiswa baru. Kamu dapat 
mengakses langsung di www.fnaim.fr  

 
daftar situs khusus 
pencarian tempat 
tinggal bagi 
mahasiswa:  
www.mapiaule.com 
www.adele.org 
www.annonceetudiant.com 
www.location-etudiant.fr 
www.immojeune.com 
www.facebook.com/Switcharound 
www.locatme.fr/etudiant  
https://housinganywhere.com/ 

 

http://www.mapiaule.com/petites_annonces.php?zone=21
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 third step to do.... 

1. Pastikan cari tempat tinggal yang 
sesuai dengan kriteria kamu, untuk 
kamu yang gak ingin repot beli 
perabotan rumah from zero, lebih baik 
kamu mencantumkan pilihan meublé 
karena itu berarti apartemen yang akan 
kamu sewa sudah lengkap dengan 
barang-barang di dalamnya (pada 
umumnya TV, sofa, tempat tidur, 
lemari, mesin cuci, microwave). Jangan 
lupa untuk mengklik pilihan lift atau 
ascenceur karena banyak apartemen—
khususnya di tengah kota Paris—yang 
tidak menyediakan lift meskipun kamar 
tersebut berada di lantai paling atas. 
  
2. Sebelum menetapkan rendez-vous 
dengan para propriétaire, pastikan 
kamu telah menyiapkan dokumen-
dokumen penting seperti: surat tanda 
penerima beasiswa (attestation de 
bourse) jika ada, passport, pas foto, 
certificat de scolarité, nomor rekening 
bank (RIB) agar memudahkan proses 
seleksi oleh pemilik apartemen 
  
3. Ketika tanggal rendez-vous sudah 
ditetapkan, wajib hukumnya bagi kamu 
untuk datang tepat waktu. Kenapa? 
Karena kemungkinan besar kandidat 
yang datang tidak hanya kamu. Bisa jadi 
ada 10 kandidat lainnya yang ingin 
melihat kondisi apartemen di hari dan 
jam yang sama. Jadi, keterlambatan 
bisa mengurangi kesempatan kamu 
untuk menyewa apartemen yang 
diinginkan. 
  

4. Di prancis, ketika seorang pelajar ingin 
tinggal sendiri dan menyewa sebuah 
apartemen, ada istilah yang dinamakan 
garant yakni seseorang yang memiliki 
pekerjaan tetap di negara Uni Eropa dan 
bersedia menjamin kamu selama tinggal 
di prancis jikalau terjadi satu dan lain hal. 
Para garant wajib menyertakan slip gaji 
mereka dan menandatangani kontrak 
hitam di atas putih demi meyakinkan para 
propriétaire. Jika tidak memiliki garant, 
biasanya kamu diminta untuk membayar 
sewa apartemen selama 6 bulan sekaligus 
sebagai jaminan. Ada baiknya kamu 
menemukan seseorang yang bersedia 
menjadi garant kamu selama di Paris. 
  
5. Bukan hal yang mudah mendapatkan 
apartemen sesuai kehendak hati, apalagi 
di bulan Juli sampai dengan September, 
ketika ribuan mahasiswa lainnya juga 
melakukan hal yang sama dan otomatis 
menjadi kompetitor kamu. Untuk 
mengantisipasi hal ini, sangat disarankan 
bagi kamu untuk apply lebih dari 10 
apartemen demi mendapatkan yang 
terbaik. Jangan takut untuk mendaftarkan 
diri sebanyak mungkin ya! 
  
6. Ada kalanya ketika kamu melakukan 
visit apartemen, propriétaire mengira 
kamu sudah siap untuk tanda tangan 
kontrak dengannya padahal kamu masih 
mempertimbangkan harga dan kondisi 
aktual apartemen. Jangan kaget kalau 
pemilik   apartemen sudah membawa 
dokumen lengkap untuk proses 
penandatangan ya ! 
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7. Hal yang harus kamu perhatikan 
ketika akan menyewa sebuah 
apartemen adalah mengetahui dengan 
rinci peraturan yang berlaku. Jika kamu 
ingin tinggal dengan orang lain atau 
vivre en collocation, pastikan 
propriétaire mengetahui dan 
memberikan izin. Kasusnya dapat 
berbuntut panjang apabila kamu 
menyelendupkan seseorang untuk 
tinggal bersamamu secara ilegal. 
Biasanya apartemen di kota Paris yang 
harganya kisaran 800 € hanya 
diperuntukkan untuk 1 orang. Biasakan 
bertanya sebelum mengambil tindakan 
ya! 
  
8. Bukan hanya jumlah orang yang 
dapat menempati apartemen, kamu 
juga harus cerdik untuk memeroleh 
informasi  lainnya. Apakah harga 
apartemen sudah termasuk pajak 
(charge compris)? Apakah sudah 
tersedia layanan internet atau Box 
(modem)? Apa listrik sudah termasuk 
dalam harga dicantumkan? Apakah 
penghangat ruangannya terpisah 
(chauffage individuel) atau termasuk 
penghangat pusat (chauffage central)?   

Berapa caution (biaya awal yang harus 
dibayar sebagai jaminan apabila ada 
barang yang rusak ketika penyewa keluar 
dari apartemen, caution akan 
dikembalikan di akhir masa penyewaan 
apabila kondisi apartemen tetap dalam 
keadaan baik) yang perlu dibayar di awal? 
Apakah ada akses lain atau transportasi 
apa saja yang dapat digunakan untuk ke 
tempat ini? Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut penting buat kamu untuk 
mengetahui secara detil kondisi 
apartemen yang akan kamu sewa. 
  
9. Apabila sudah tercapai kesepakatan 
antara kamu dan propriétaire, pastikan 
baca kontrak dengan seksama sebelum 
menandatanganinya. Terutama ketika 
penyerahan kunci, pastikan propriétaire 
ada di samping kamu ketika kamu 
mencoba membuka apartemen untuk 
pertama kalinya. Ada beberapa kasus di 
mana seorang mahasiswa ditipu oleh 
propriétaire yang memberikan kunci 
palsu setelah melakukan pembayaran. 
Jangan tertipu dengan wajah pemilik 
apartemen yang tampak baik, ingat untuk 
selalu waspada! 



 
 
 
 
 
 
4. État de lieu 
État de lieu adalah tahap ketika propriétaire 
melakukan verifikasi kondisi apartemen pertama kali 
kamu menempati apartemen dan ketika kamu akan 
keluar nanti. Tujuannya ialah untuk mengecek jika 
terjadi kerusakan atau pelanggaran, hal ini akan 
berdampak ke pengurangan caution yang 
dikembalikan di akhir waktu. Jika apartemen tetap 
dalam keadaan baik, maka pemilik akan 
mengembalikan secra utuh caution kamu. Namun jika 
terjadi kerusakan yang parah, jangan kaget kalau 
caution kamu dikembalikan sebagian atau bahkan 
tidak dikembalikan sama sekali! 
  
5. Téléphone, télévision, box, imprimeur 
Begitu kamu sudah dapat menempati apartemen 
dengan nyaman, alat-alat elektronik pasti akan jadi 
barang wajib yang ada dalam daftar belanjaan kamu. 
Untuk telepon, TV dan modem (box), pembelian serta 
tagihannya biasa dijadikan satu. Jadi, kamu cukup 
berlangganan ke salah satu provider untuk dapat 
mengaktifkan ketiganya. Pastikan pilih provider yang 
terbaik sesuai dengan daerah kamu tinggal ya! Untuk 
pemesannya, jangan kaget kalau biasanya kamu harus 
mengambil modem kamu di toko Tabac lalu merakit 
dan menghubungkan kabelnya sendiri di rumah. Hey 
friends, it’s a country where you have to be absolutely 
independent! Di Prancis, jasa seseorang begitu 
berharga sehingga bayarannya tinggi. Kamu bisa 
mendatangkan teknisi untuk memasangkan TV atau 
modem dengan harga kurang lebih 50 €. So, still don’t 
want to try by yourself? 
 
6. EDF / GDF 
EDF adalah Électricité de France dan GDF adalah Gaz 
de France. Kedua perusahaan besar ini adalah 
penyedia listrik dan gas untuk mayoritas penduduk 
prancis. Biasanya ketika memasuki apartemen baru, 
propriétaire akan meminta kamu untuk menelpon 
kedua perusahaan ini untuk mengganti nama penyewa 
apartemen dan menandatangani kontrak baru yang 
akan dikirim lewat pos. Seperti perusahaan listrik dan 
gas pada umumnya, kamu akan dikirimkan tagihan 
setiap bulannya yang akan langsung dipotong dari 
rekening kamu (karena pada awal pendaftaran, kamu 
diwajibkan menyertakan RIB untuk proses 
pembayaran). Untuk memudahkan perolehan faktur 
dan kontrak online, kamu bisa buka situs EDF dan 
masuk ke bagian espace client untuk mengatur agar 
tagihan kamu dikirimkan ke email kamu setiap 
bulannya. Faktur tagihan biasanya diperlukan untuk 
memeroleh titre de sejours dan membuka rekening 
bank baru (jika diperlukan). 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, Contrat 
Ketika sudah mencapai kesepakatan antara kamu 
dan pemilik apartemen, selanjutnya ialah tahap 
penandatangan kontrak. Pastikan kamu membaca 
isi kontrak dengan seksama sebelum gegabah 
menandatanginya. Simpan kontrak dengan hati-
hati dan jangan lupa untuk membuat beberapa 
salinannya. 
  
2. Assurance d’habitation 
Sama halnya seperti kesehatan, tempat tinggal 
juga membutuhkan asuransi yang dinamakan 
Assurance d’habitation. Untuk apa? Apabila terjadi 
perampokan atau kerusakan hebat disebabkan 
bencana tak terduga, maka asuransi akan 
membayar biaya yang diperlukan untuk perbaikan. 
Biasanya kamu bisa mendapatkan asuransi di 
perusahaan asuransi ternama seperti MEP, LMDE, 
SMEREP, dll. Selain itu, bank juga pada umunya 
menawarkan beragam jenis asuransi termasuk 
asuransi tempat tinggal. Kisaran harganya sangat 
bervariasi mulai dari 15 € sampai dengan 50 € per 
bulan (tergantung masing-masing agen asuransi). 
Kamu juga bisa mengakses beberapa situs untuk 
bisa membandingkan harga-harga asuransi 
seperti situs assurland.com 
Situs referensi: 
www.mep.fr 
www.lmde.fr 
www.smerep.fr 
 
3. Justificatif de domicile / attestation 
d’hebergement 
Justificatif de domicile adalah sertifikat atau surat 
dari pemilik yang menyatakan bahwa kamu benar-
benar bertempat tinggal di apartemen tersebut. 
Banyak pihak yang nantinya akan meminta surat 
keterangan tersebut, salah satunya ketika kamu 
akan membuat kartu transportasi abonemen 
(Navigo Imagine R) dan ketika kamu mendaftarkan 
diri ke OFII (Office francais de l’immigration et de 
l’intégration) untuk mendapatkan titre de sejours 
(Kartu Tanda Penduduk). Pastikan propriétaire 
memberikan kamu attestation d’hebergement 
ketika pertama kali kamu melakukan 
pembayaran. 
  

 

Tahapan 
memasuki 
apartemen baru 
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Dokumen yang dibutuhkan untuk 
mendaftarkan diri pada CAF ialah: 
•Justificatif de domicile / attestation 
d’hebergement 
•RIB (Releve d’identité bancaire) 
•Vignette OFII / titre de sejours  
•Akte kelahiran yang sudah diterjemahkan 
ke dalam bahasa prancis dan dilegalisasi 
oleh KBRI Paris (pihak CAF tidak 
menerima akte kelahiran yang hanya 
diterjemahkan oleh penerjemah 
tersumpah Indonesia) 
•Attestation de bourse (surat keterangan 
penerima beasiswa) *bila ada 
  
Prosedur pengajuan CAF: 
1. Mengisi formulir online yang tersedia di 
www.caf.fr  
2. Cetak formulir yang telah dilengkapi 
lalu kirimkan melalui pos ke alamat yang 
tertera di situs 
3. Untuk mempermudah proses 
pendaftaran, kamu juga dapat mengunduh 
aplikasi CAF di smartphone kamu 
4. Beberapa waktu setelah pengiriman, 
kamu akan dikirimkan kembali oleh pihak 
CAF numéro d’allocataire melalui pos 
yang dapat kamu akses langsung ke akun 
kamu jika sudah aktif (contoh numéro 
d’allocataire: 7680013) 
5. Untuk tahap berikutnya, pihak CAF akan 
meminta kamu untuk mengirimkan 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna 
memenuhi tahapan pendaftaran seperti 
yang telah tertera di atas 
6. Untuk yang bermukim di Paris (kode 
pos berawalan 75), jangan resah jika 
hingga 3 bulan dokumen kamu belum juga 
diproses oleh CAF. Biasanya CAF 
membutuhkan waktu 1 sampai 4 bulan 
untuk mengirmkan kembali surat 
konfirmasi pendaftaran melalui pos 
  
  

7. Namun jika kamu sudah menunggu 
terlalu lama, disarankan untuk 
langsung mendatangi kantor CAF 
sesuai dengan wilayah kamu (sebaiknya 
menelpon terlebih dahulu untuk 
melakukan rendez-vous). Di sana, 
kamu bisa langsung meletakkan 
dokumen-dokumen persyaratan dan 
menunggu hingga waktu pencairan 
alokasi. Pastikan kelengkapan 
dokumen kamu untuk mempercepat 
proses verifikasi oleh pihak CAF 
8. Dana bantuan yang cair akan me-
rembourse biaya sewa tempat tinggal 
terhitung dari pertama kali kamu 
mendaftarkan diri secara online di situs 
CAF.  
9. Apabila kamu baru mulai daftar pada 
bulan Desember, padahal kamu sudah 
menempati apartemen kamu semenjak 
bulan Agustus, maka CAF tidak akan 
menggantikan biaya sewa bulan 
Agustus, September, Oktober, dan 
November.  
CAF baru akan memproses data kamu 
ketika OFII atau titre de sejours kamu 
telah selesai diproses. 
10. Setiap penerima CAF memiliki 
kemungkinan memeroleh jumlah dana 
bantuan yang berbeda meskipun 
mereka tinggal dalam satu apartemen 
yang sama dengan sewa bulanan yang 
serupa. CAF mempertimbangkan 
situasi kehidupan kamu, pendapatan, 
pekerjaan dan aspek lainnya. Biasanya 
penerima beasiswa (boursier) 
mendapatkan bantuan lebih besar 
daripada mahasiswa dengan biaya 
sendiri. 

 

CAF (CAISSE 
D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES) 

CAF atau Caisse d’Allocations Familiales 

adalah lembaga yang memberikan 

bantuan sewa tempat tinggal. Semua 

mahasiswa asing di prancis berhak 

mengajukan dan menerima bantuan ini. 
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Estimasi rincian  

biaya hidup di Paris 

PENGELUARAN BIAYA PER BULAN 

Tempat tinggal 500 €  
Transportasi (abonemen) 30 € 

Komunikasi (abonemen) 30 € 

Belanja bulanan 150 € 

Makan di restaurant 
universitaire 

100 € 

Hiburan dan lain-lain 200 € 

TOTAL ± 1000  € 

 
Harga apartemen di Paris sangatlah 
bervariasi. Banyak faktor yang 
memengaruhi mahal atau tidaknya biaya 
sewa apartemen per bulan. Apabila kamu 
memilih untuk tinggal di dalam kota Paris, 
jangan heran kalau biaya sewa untuk satu 
orang bisa mencapai 600 € hingga 800 €. 
Kamu bisa menghemat biaya sewa dengan 
tinggal di résidence universitaire atau 
dengan menyewa apartemen secara 
colocation. Jangan khawatir, masih ada 
bantuan dana dari CAF (kisaran 50 € sampai 
200 €) yang bisa meringankan bebanmu 
setiap bulan! 
 
 
Pemerintah prancis menyediakan layanan 
kartu transportasi berlangganan mulai dari 
mingguan, bulanan, hingga tahunan. Untuk 
hidup lebih hemat, bagi kamu yang berusia 
kurang dari 26 tahun, kamu bisa 
mendaftarkan diri untuk memeroleh Navigo 
Carte Imagine R yang bisa kamu bayar 
langsung setahun atau per bulan. Untuk 
tahun 2015, harga Carte Iamgine R ialah 
333,90 € dan biasanya akan naik 3 € setiap 
tahunnya. Selain fasilitas transpotasi untuk 
metro, bus, RER, Tram, kartu Imagine R ini 
juga memberikan potongan harga pada 
beberapa restoran dan toko.  
  
 
Untuk abonemen hape per bulan, setiap 
provider menawarkan harga yang berbeda-
beda. Pada umumnya, mereka memasang 
harga 20 € - 30 € dengan paket mulai dari 5, 
10 sampai 20 GB per bulan dengan fasilitas 
telpon dan SMS sepuasnya antar prancis. 
  

 
Makan siang di restoran kampus atau Resto 
U (restaurant universitaire) merupakan 
solusi terbaik untuk menjaga agar dompet 
kamu tetap tebal. Dengan harga 3,25 € 
(tahun 2015), kamu bisa dengan puas 
menikmati makanan pembuka (entrée) 
berupa salad atau keju, hidangan utama 
(plat principal) dan makanan pencuci mulut 
(dessert) yang lezat! Tunjukkan kartu 
mahasiswamu dan nikmati hidangannya. 
  
 
 

Disarankan untuk belanja bahan di toko 
swalayan Cina seperti Tang Freres atau di 
Pasar Murah Belleville yang murah meriah 
dan menyediakan produk Asia. Kamu juga 
bisa borong perabotan untuk kelengkapan 
rumah di Auchan dan beragam pakaian di 
Primark dengan harga yang terjangkau.  
 
 
 

Bukan anak Paris namanya kalau gak ada 
sesi seneng-senengnya. Setelah suntuk 
kuliah, kamu pasti butuh refreshing 
termasuk nonton di bioskop, faire la sortie, 
ice skating, nge-gym, nge-café, dan 
mengunjungi tempat-tempat wisata yang 
seru. Buat kamu yang berusia kurang dari 
26 tahun, kamu bisa nikmati beragam 
museum di kota Paris hanya dengan 
menunjukkan carte d’étudiant (kartu tanda 
mahasiswa). So, let’s enjoy the city! 
. 
  

Tempat tinggal 

Transportasi 

Komunikasi 

Makan di Resto U 

Belanja Bulanan 

Hiburan dan lain-lain 



journey 5 : 



Setelah tiba di Paris, wajib hukumnya mengurusi pendaftaran universitas 
sebelum la rentrée. Ada dua tahap penting yang harus kamu jalani agar kamu 
benar-benar resmi terdaftar di sekolah yang sudah menerima kamu. Bagaimana 
sih prosedurnya? 
  

Pendaftaran administratif adalah tahapan wajib yang dilakukan di awal tahun pembelajaran 
di mana kamu akan memperoleh certificat de scolarité  dan carte d’étudiant. Pada 
umumnya, pihak universitas akan meminta kamu untuk melengkapi data-data yang 
dibutuhkan termasuk pengisian formulir pendaftaran, pemilihan sécurite sociale, penyertaan 
pas foto, LoA, transkrip nilai terakhir yang sudah diterjemahkan, kartu identitas atau 
passpor, dossier  yang mungkin dibutuhkan serta pembayaran les montants des droits (uang 
sekolah selama satu tahun atau dua semester ditambah biaya sécurité sociale). 
Pendaftaran administratif dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara tidak langsung yang 
berarti semua berkas yang diminta hanya perlu dikirimkan lewat pos, atau secara langsung, 
yang mana kamu harus datang dan menyerahkan seluruh dokumen tersebut ke alamat 
bureau de scolarité yang telah direferensikan. Pembayaran pun dapat dilakukan dengan cara 
transfer ke bank universitas ataupun melalui chèque. 
Jika kamu merupakan penerima beasiswa BGF (Bourse de Gouvernement Francais) atau BCS 
(Bourse de Couverture Sociale) dari Pemerintah Prancis, maka kamu hanya perlu 
menunjukkan attestation de bourse atau sertifikat beasiswa kamu dan mereka akan 
langsung membebaskan frais de scolarité (biaya universitas) dan sécurité sociale. 
Apabila semua prosedur tersebut telah dilewati, maka kamu akan segera mendapatkan 
certificat de scolarité, certificat de sécurité sociale, dan carte d’étudiant yang diberikan 
secara langsung ataupun via pos. Jika kamu telah dengan resmi terdaftar di universitas 
tersebut, maka secara otomatis kamu akan mendapatkan ID untuk mengakses ke akun 
virtual kamu di platform universitas tersebut. Melalui akun tersebut, kamu dapat mengakses 
surat elektronik (email) dan informasi online secara langsung dari pihak universitas. 
 

  

Inscription administrative  

Berikutnya, inscription pédagogique adalah tahap setelah réinscription 
administrative di mana kamu dibebaskan untuk memilih mata kuliah mana saja atau 
UE (Unité d’Enseignement) yang akan kamu ambil selama satu semester atau 
bahkan dua semester sekaligus. Tahapan ini hanya dapat dilakukan apabila kamu 
telah menyelesaikan proses inscription administrative termasuk melunasi 
pembayaran universitas dan sécurité sociale. Pada umumnya, ada universitas yang 
membebaskan para mahasiswanya dalam mengatur jadwal kuliahnya (emploi du 
temps) sendiri dan ada pula yang sejak awal telah ditetapkan oleh kampusnya dari 
awal, semua itu tergantung masing-masing pihak universitas. Inscription 
pédagogique lebih umum dilakukan secara online melalui akun masing-masing 
pelajar.  
  

Inscription pédagogique  



Di prancis, Sécurité Sociale adalah hal yang wajib bagi para pelajar dengan usia 
mulai dari 19 tahun yang terdaftar di sebuah établissement de l’enseignement 
supérieur. Untuk tahun ajaran 2016-2017, biaya sécurité sociale sebesar 215€ dan 
dibayarkan bersamaan dengan frais de scolarité. Apabila kamu terdaftar di lebih 
dari satu insitusi pendidikan, maka kamu hanya perlu membayarkan sécurite 
sociale satu kali saja. Sécurité sociale kamu berlaku selama satu tahun penuh 
terhitung dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Agustus di tahun berikutnya. 
Asuransi ini hanya berlaku untuk para pelajar hingga batas usia 28 tahun. Bagi para 
pelajar yang berusia lebih dari 28 tahun dapat memanfaatkan asuransi berdasarkan 
persyaratan dari couverture medical universelle (CMU) dan pembayaran bisa 
dilakukan setahun sekali.   
 
Pada umumnya, sécurité sociale tidak menanggung penuh assurance maladie kamu 
atau hanya me-rembourse sebanyak 60 % dari biaya pengobatan yang dikeluarkan. 
Apabila kamu ingin mendapatkan perlindungan penuh, maka kamu bisa apply  
Mutuel atau complémentaire  yang merupakan layanan tambahan untuk 
kenyamanan yakni kamu akan ditanggung secara penuh atau total untuk beragam 
kasus dengan tambahan biaya sekitar 260 € per tahun atau dapat dicicil per 
bulannya. 
 
Prosedur pendaftarannya, pertama-tama kamu akan memperoleh certificat de 
scolarité disertai certificat de sécurité sociale yang telah kamu pilih setelah 
melakukan inscription administrative. Setelah itu, kamu diminta untuk datang 
langsung ke centre sécurité sociale yang kamu pilih, entah LMDE atau SMEREP, 
untuk menyerahkan berkas-berkas yang diminta dan mengisi formulir pendaftaran. 
Selanjutnya, ada beberapa dokumen—termasuk vignette OFII—yang wajib kamu 
kirimkan ke alamat kantor salah satu sécurité sociale via pos.  
Kamu akan dikirimkan surat balasan berupa numéro de sécurité sociale yang 
nantinya akan selalu kamu gunakan. Untuk memperoleh carte vitale, kamu harus 
mencari seorang dokter pribadi atau medecin traitant yang akan bertanggung jawab 
untuk memberikan pengobatan dan rekomendasi terhadap penyakit yang pernah 
kamu derita. Kirimkan lagi referensi dari medecin traitant ke alamat pos yang 
tertera untuk segera memperoleh carte vitale kamu. Carte vitale inilah yang 
kemudian akan membebaskan kamu dari segala biaya pengobatan. Apabila kamu 
telah melakukan penanganan medis sebelum mendapatkan carte vitale, maka kamu 
dapat meminta remboursement  dari asuransi kesehatan kamu setelah melakukan 
pembayaran di kantor asuransi kesehatan tempatmu terdaftar. 
  

Sécurité Sociale 



Paris memang dikenal sebagai salah satu kota termahal di Eropa, di Prancis khususnya. 
Tapi jika Paris memang kota tujuan dan impian kamu untuk melanjutkan pendidikan, 
maka jangan berkecil hati. Tidak semua yang tinggal di Paris adalah anak jutawan, dan 
tidak semua mahasiswa yang tinggal di sekitar Paris menghabiskan ribuan Euro per 
bulannya. Kamu bisa loh tinggal di sekitar Paris dengan dana beasiswa yang pas-pas an 
ataupun dana dari orang tua yang pastinya tidak akan memberatkan orang tuamu. Intinya, 
jadilah mahasiswa yang lebih « cerdik » dalam urusan pengeluaran. Cerdik bukan berarti 
pelit loh! Berikut beberapa tips hidup di Paris dengan low budget.  
  
  

Punya logement atau tempat tinggal di Paris, lokasi dengan kode pos 75000 
memang impian banyak orang, dekat dengan métro dan banyak transportasi publik 
pendukung lainnya. Tapi harga logement di tengah kota Paris terbilang cukup 
mahal. Studio dengan ukuran 10m2 atau 13m3 bisa mencapai 500€++. Budget tempat 
tinggal memang pengeluaran yang paling besar di Paris. Ketika kita bisa 
mengurangi budget tempat tinggal, otomatis pengeluaran keseluruhan juga ikut 
berkurang. Maka dari itu, pilihlah tempat tinggal di wilayah sub urban. Tidak perlu 
yang terlalu jauh sehingga menyusahkan diri sendiri. Tapi pilihlah sub urban yang 
masih berdekatan dengan Paris. Misalnya di wilayah Villejuif, Kremlin Bicêtre, Saint 
Mandé, Créteil, atau beberapa lokasi di zona 2 lainnya (misalnya dengan kode pos 
94, 92, atau 93). Karena pada umumnya wilayah zona 2 masih bisa kita temui métro 
terdekat. Kalaupun harus menyambung bus, tidak terlalu jauh dari métro.  
Selanjutnya, pada umumnya harga studio di sub urban lebih bersahabat dibanding di 
Paris. Dengan uang 500€ kamu bisa mendapatkan studio dengan ukuran 17m2 
hingga 20m2 atau bahkan lebih. Atau jika tidak perlu studio dengan ukuran yang 
terlalu besar, kalian bisa cari studio dengan ukuran sedang seharga 400€ atau 
bahkan kurang.  

HOW TO SURVIVE IN PARIS WITH A LOW BUDGET 
Oleh Indah Tridiyanti 

Collocation atau yang biasa disebut sharing room bisa menjadi salah satu strategi 
untuk mengurangi pengeluaran. Kamu bisa menyewa studio dengan ukuran yang 
cukup luas, kemudian diisi untuk dua orang. Jika harga studio 600€, kalian bisa bagi 
dua, sehingga setiap orang membayar 300€ per bulan. Selain studio yang besar, 
kalian juga bisa sewa appartment dengan beberapa kamar. Cara yang ini lebih 
disarankan, karna kalian memiliki kamar masing-masing. Keributan kecil sesama 
penghuni rumah bisa diminimalisir. Jangan lupa untuk minta persetujuan sang 
propriétaire (pemilik rumah) kalau kalian bermaksud untuk collocation. Mintalah 
surat kontrak rumah dengan nama kalian berdua.  
 



Setelah mencari logement yang sesuai dengan kantong kalian, jangan lupa untuk langsung 
mengurus CAF. Kalian bisa langsung datang ke kantor CAF terdekat di wilayah sudiomu atau bisa 
juga via online di www.caf.fr 
CAF adalah singkatan dari Caisse d’Allocation Familiale, salah satu pelayanan dari pemerintah 
Prancis untuk mengsubsidi biaya rumah. Dengan CAF kita bisa mendapatkan potongan sampai 
dengan 30%. Jika harga studio berkisar antara 400€, dengan CAF kamu hanya tinggal membayar 
300€. Pembayaran CAF bisa masuk ke rekening pribadimu atau langsung ke rekening pemilik 
rumah/apartemen/studiomu.   

Untuk kamu yang kebetulan berkuliah di universitas negeri di Paris dan memiliki service RU, maka 
gunakanlah dengan sebaik mungkin. Harga makan siang di RU sekitar 3,2€ - 3,5€ (tapi tidak lebih 
dari 4€) sudah termasuk makanan pembuka seperti salat atau sup, makanan inti seperti pasta, 
pizza, ayam, daging, ikan dll, dan termasuk pula makanan penutup seperti kue yang manis dan 
buah-buahan. 4 sehat 5 sempurna di tangan dengan harga 3€an. Memang banyak yang 
mengeluhkan rasa di RU terkadang hambar. Itu hal yang wajar karena di Indonesia kita terbiasa 
dengan makanan super bumbu dan kaya akan rempah-rempah. Tapi tenang, garam, lada dan 
sedikit saus sambal akan mengatasinya. Jika kamu tipe orang yang tidak sempat masak untuk 
membawa bekal ke kampus, maka RU bisa jadi salah satu alternatif yang baik di bandingkan beli 
kebab atau makanan instan lainnya.  

Masak sendiri memang solusi terbaik untuk memangkas pengeluaran untuk makanan. 
Jika kamu tidak terlalu pandai memasak yang ribet dengan segudang bumbu, cobalah 
masak yang sederhana tapi tetap bergizi. Kamu bisa masak nasi goreng, atau mie goreng 
telur (bukan mie instan). Atau kamu juga bisa masak spageti dan pasta sebagai menu 
pengganti nasi. Kamu juga bisa masak rendang sendiri atau masakan Indonesia lainnya 
dengan menggunakan bumbu instan yang bisa kalian bawa dari Indonesia atau bisa beli di 
KBRI maupun super market asiatique. Masak juga bisa menghilangkan stres loh. 
Beberapa bahan-bahan wajib yang harus kamu punya di rumah : beras, telur, pasta, saus 
tomat untuk pasta, cream fresh untuk kuah pasta, ikan sardin, minyak, kentang goreng 
dan sosis. Untuk membawa bekal makan siang, kamu bisa menyiapkannya pada malam 
hari saat sebelum tidur, jadi pada pagi hari kamu tak malas lagi untuk masak.  
  

Menjadi pelajar perantau di negeri orang dengan kantong pas-pasan bukan berarti harus 
menjadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang – kuliah pulang. Kamu juga tetap bisa 
refreshing melepas penatnya belajar dengan hiburan-hiburan low budget.  
  



Belanja di supermarket atau hypermarché terbukti lebih murah dbanding belanja di 
superette atau alimentation (toko-toko kecil seperi mini market di Indonesia).  Dan 
untuk meminimalisir belanjaan yang menggunung, cobalah untuk membuat list barang 
apa yang harus kalian beli. Dengan adanya list kebutuhan kalian tidak akan membeli 
barang yang belum mendesak.  
Selain itu, cobalah untuk membeli barang-barang MDD (marque de distributeur/ store 
brand), MDD adalah produk-produk dengan brand distributor/hypermarché masing-
masing.  Misalnya distributor Carrefour, MDD nya adalah Carrefour discount, distritubor 
E.leclerc MDD nya adalah eco+,  ada pula MDD tous les jours, bien vu, etc. Nah MDD ini 
pada umumnya di jual dengan harga di bawah rata-rata brand lain. Kenapa bisa lebih 
murah? Karena biasanya mereka menggunakan bahan-bahan dengan kualitas standar 
atau di bawahnya, kemudian mereka juga tidak memiliki biaya R&D, marketing dan 
promosi. 
Kalau ditanya mana yang lebih murah, Carrefour, E.leclerc, Auchan atau hypermarche 
lain, jawabannya «tergantung».  
Biasanya setiap hypermarche punya kelebihannya masing-masing. Misal, jika ingin beli 
beras, minyak atau ikan sardin yang enak dan murah, beli lah MDD nya Carrefour. Jika 
ingin membeli pasta yang banyak, coba beli eco+ nya E.Leclerc, atau jika ingin membeli 
daging atau ayam murah, cobalah di Auchan. Jadi intinya, banyak-banyaklah survey 
harga yang terjangkau. Dan jangan lupa, cek apa yang lagi promo minggu ini.  

Selain belanja di hypermarket, kamu juga bisa belanja di pasar mingguan di sekitar 
tempat tinggalmu. Biasanya harga buah dan sayur di pasar lebih murah di banding 
hypermarket.  Atau untuk beberapa kebutuhan rumah tangga seperti sikat, spatula, 
serbet, dll di pasar biasanya memiliki harga yang lebih bersahabat.  
  

Setelah beres dengan urusan logement, CAF, dan urusan dapur, ada hal yang tak kalah 
pentingnya, yaitu transportasi.  Jika kamu tipe orang yang sering berpergian dengan 
menggunakan alat transportasi publik seperti metro, RER, bus dan tram, maka jangan 
lupa mengurus kartu RATP type Imajiner. Imagine R ini berlaku untuk kamu, pelajar  yang 
berumur kurang dari 26 tahun. Harganya 35€ per bulan untuk zona 1-5.  
Dan bonus jika kamu tinggal di wilayah dengan kode pos 94, kamu bisa mengajukan 
potongan harga  lagi sebesar 50% di Mairie 94. Mairie 94 menyediakan chèque potongan 
harga untuk transportasi. Service ini berlaku juga untuk kamu yang berumur lebih dari 26 
tahun. Caranya tinggal buka situs Mairie tempat kamu tinggal dan  ikuti petunjuknya.  



Seperti yang di jelaskan sebelumnya, cerdik bukan berarti pelit. Hemat bukan berarti 
tak bisa belanja atau tak boleh punya barang bagus. Tapi belanja dan barang bagus tak 
harus baru dan mahal kan. Kamu bisa berburu barang-barang bagus di pasar second 
hand atau biasa disebut vide grenier atau pun brocante. Barang-barang yang di jual di 
vide grenier ataupun brocante adalah barang second hand yang masih berkualitas baik 
dan dijual dengan harga murah, bahkan kamu bisa saja menawarnya. Barang yang di 
jual beragam, mulai dari sepatu, tas, baju, mantel, sampai peralatan rumah tangga 
seperi rice cooker, panggangan roti sampai kulkas kecil juga bisa kamu temui disana.  
Untuk tahu jadwal vide grenier atay brocante di sekitar tempat tinggalmu, kamu bisa cek 
di papan pengumuman yang biasanya berada tak jauh dari lokasi Mairie atau cek di situs 
www.vide-greniers.org atau www.brocabrac.fr 

Sesekali makan di restaurant boleh kok. Tapi kamu juga tetap harus pilih-pilih yang 
sesuai budget. Coba pilih restaurant Asia (traiteur asiatique) yang biasanya menawarkan 
makanan dengan harga yang cukup terjangkau dan porsi yang pas untuk perut orang asia 
(alias muatannya banyak). Kamu bisa pergi ke daerah china town di arrondissement 13 
atau daerah Place d’Italie. Atau jika ingin makanan Korea atau Jepang bisa ke daerah 
Pyramides yang menawarkan beragam pilihan. 
Tak hanya restoran Asia, restoran Afrika atau Arab di sekitar Gare du Nord juga 
menawarkan pilihan menu dengan harga sangat terjangkau dan porsi super membludak.  
  

Saat penat dan butuh hiburan, kamu juga bisa masuk museum tanpa biaya loh.  
Pemerintah Prancis memberikan peraturan bahwa setiap hari Minggu di minggu pertama 
tiap bulannya, siapapun bisa masuk museun gratis! Memang tak semua museun gratis, 
tapi lebih banyak yang gratis kok! 
Kemudian, buat kamu yang berumur di bawah 26 tahun juga bisa masuk ke banyak 
museum dengan gratis kapan saja. Pemerintah Prancis juga memberlakukan kebijakan 
tarif gratis untuk penduduk Uni Eropa yang berumur di bawah 26 tahun. Kamu bisa jalan-
jalan dan menyusuri Musée du Louvre, château de Vincennes atau naik ke atas Arc de 
Triomphe.  

Jika kamu orang yang gemar menonton film, kamu bisa coba paket nonton UGC illimité 
(unlimited/tidak terbatas). Harga kartu UGC illimité seharga 18€ per bulan atau 21€ per 
bulan untuk tarif normal. Dengan kartu ini, kamu bisa nonton apa aja, kapan aja, dan 
sepuasnya di bioskop UGC diseluruh Ile-de-france dan bioskop yang bekerja sama dengan 
UGC. Bahkan tak hanya di Ile-de-France, ada juga di kota-kota lain seperti Toulouse, Lille, 
Nancy, Strasbourg, Limoge, Lyon, Bordeaux, Nantes, dll 



journey 6 : 



Di wilayah Paris, kita bisa menemukan dua perusahaaan besar yang mengelola 
transportasi umum yakni RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) yang 
diperuntukkan untuk wilayah Paris dan sekitarnya serta SNCF (Société Nationale 
des Chemins de Fer Français) yang mencakup seluruh Prancis.  
Buat kamu yang hobi exploring kota, kamu gak perlu khawatir karena Paris sangat 
memanjakan penduduk dan wisatawan-wisatawannya melalui ketersiadaan 
kendaraan umum yang praktis dan mudah ditemukan. Pilihannya pun bermacam-
macam, sesuai dengan tujuan dan jarak yang ingin ditempuh. Jadi, apa aja sih 
kendaraan yang bisa kita manfaatkan di kota Paris? 

Disebut juga angkutan cepat Paris, Métro de Paris 
merupkan transportasi paling populer di kota Paris 
yang mana sebagian besar jalurnya berada di bawah 
tanah. Sistem Métro mencakup 16 jalur dengan 
total panjang rute 213 km yang setiap jalurnya 
ditandai dari nomor 1 hingga 14 (masing-masing 
memiliki warna pembedanya, misalnya Métro 1 
berwarna kuning dan Métro 7 berwarna pink), 
dengan dua jalur kecil, 3bis dan 7bis. Sistem 
transportasi kereta bawah tanah Métro yang 
merupakan salah satu simbol kota Paris ini adalah 
salah satu yang tertua dan juga terbaik di dunia 
bersamaan dengan sistem Underground di London 
dan Subway di New York City. Waktu operasional 
Métro dimulai dari pukul 5 pagi sampai dengan 
12.30 tengah malam, kecuali untuk weekend, Métro 
bisa beroperasi sampai jam 2 pagi.  
Bukan Prancis namanya kalau tidak unik dan 
kreatif, beberapa stasiun Métro memiliki ciri 
khasnya sendiri dalam gaya arsitekturnya yang 
dipengaruhi oleh aliran kesenian Art Nouveau, 
mulai dari palang penanda Métro hingga desain 
interior tempat menunggu kereta. Masyarakat 
Prancis pun gak ingin melupakan sejarahnya yang 
fenomenal dengan menyisipkan unsur historis di 
balik nama-nama stasiunnya, seperti Chaussé 
d’Auntin La Fayette, Opéra, Bastille, dan masih 
banyak lagi.  
Untuk mencapai daerah pinggiran kota Paris, RATP 
menambahkan sebuah jaringan ekspres yang 
dinamakan RER. 
  

• métro 



Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa jaringan RER jauh lebih luas 
daripada Métro, karena berfungsi menghubungkan Paris dengan wilayah pinggiran 
dan kota-kota di sekitarnya. Mengingat jangkauannya yang lebih luas, kapasitas RER 
pun relatif lebih besar daripada Métro begitu pula dengan jumlah armadanya.  
Terdapat lima jalur RER, tidak seperti Métro, setiap jalur RER ditandai dengan alfabet 
yaitu A,B,C,D dan E. RER berpotongan di pusat kota Paris seperti Gare de Lyon, Gare 
du Nord dan Châtelet, jadi kamu pun dapat memanfaatkan RER sebagai moda 
transportasi dalam kota. Jangan lupa untuk selalu mengecek stasiun mana saja yang 
akan dilewati oleh kereta RER, karena biasanya setiap RER bisa saja berhenti di 
stasiun yang berbeda. Ada tiga jalur utama yang paling sering menjadi akses 
wisatawan, yakni Jalur RER-A menuju Disneyland (bagian Timur Paris), jalur RER-B 
menuju bandara Charles de Gaulle – Roissy (bagian Utara Paris), dan RER-C menuju 
bandara Orly (di bagian Selatan Paris). 
. 
  

• RER (Réseau Express Régional) 



PETA JALUR MÉTRO 

PETA JALUR RER 



Selain Métro dan RER, RATP juga menyediakan bus bagi penduduk Paris yang tempat 
tinggalnya tidak terjangkau oleh Métro ataupun RER. Kamu cukup mencari halte 
terdekat dan memilih jalur mana yang akan diambil. Biasanya terdapat peta rute bus 
pada setiap halte, disertai papan yang menunjukan estimasi waktu kedatangan bus. 
Perlu diperhatikan bahwa rentang waktu antara bus satu dengan lainnya relatif lebih 
lama daripada métro, jadi untuk kamu yang takut telat, pilihlah alternatif transportasi 
lain. Bagi kamu yang sudah memiliki tiket langganan Navigo, maka kamu cukup 
memvalidasi tiket tersebut ketika berada di dalam bus. Untuk kamu para newbie, 
tiket bisa langsung dibeli pada supir seharga 2 €dan sekali pakai.   
Bus di Paris melayani tujuan ke wilayah-wilayah dalam kota Paris yang tidak 
terjangkau Métro maupun RER. Untuk mengakses bus, kamu tinggal menunggu 
armada yang sudah terjadwal di halte-halte yang tersedia sepanjang jalur yang 
dilewati Bus.  
. 
  

• Bus 

• Taxi Parisien 
Bukanlah perkara yang sulit untuk menemukan Taxi di kota Paris. Kamu dapat 
menuju tempat antrian Taxi atau cukup dengan melambai di tepi jalan tanpa perlu 
memesannya terlebih dahulu. Taxi biasanya menjadi sarana transportasi yang mudah 
untuk pulang ke tempat penginapan atau tempat tinggal jika kamu tidak menemukan 
stasiun Métro atau RER terdekat. Selain taxi, kamu juga bisa memanfaatkan fasilitas 
UBER yang lebih affordable di Paris cukup dengan mengunduh aplikasinya di smartphone 
kamu. 

  



Kalau kamu ingin berkeliling Paris dengan cara yang lebih sehat, tenang saja, kamu 
bisa menyewa sepeda Vélib Paris hanya dengan 1.70 € untuk 1 hari atau 8 € untuk 7 
hari dan mulai 19 € jika berminat untuk berlangganan tahunan. Stasiun 
penyewaannya pun tersebar di seluruh kota Paris dan caranya cukup mudah. Untuk 
menyewa Vélib, pertama-tama, ambil sepeda yang tersedia stasiun terdekat dengan 
cara mengakses melalui komputer terminal dan pilih lah sepeda yang ditawarkan di 
layar. Kalau kamu sudah selesai menggunakan Vélib, kembalikan sepeda di stasiun 
mana pun. Tunggu beberapa menit hingga tanda bunyi dan lampu menyala, kalau 
sudah, artinya sepeda yang kamu sewa sudah diletakkan secara sempurna. Untuk 
informasi lebih lengkap, silahkan kunjungi situs www.velib.paris 
. 
  

• Vélib [Sepeda Paris] 

• Le Noctilien 
Bus Noctilien adalah layanan transportasi untuk  para penumpang di malam hari 
setelah métro dan RER berhenti beroperasi. Ideal untuk perjalanan malam kamu di 
Île-de-France, Noctilien melayani kamu mulai dari jam 00.30 sampai dengan 05.30 
pagi. Rutenya pun meliputi hampir 200 kota di daerah Île-de-France.  
Armada-armada yang disediakan merupakan mobil besar yang menjamin 
kenyamanan para penumpang dengan layar besar yang menyajikan informasi tentang 
pemberhentian berikutnya. Selain itu, bus ini juga dilengkapi dengan CCTV untuk 
menjamin keselamatan para penumpang di malam hari. Di setiap stasiun besar 
(Châtelet, Gare de l'Est, Gare St-Lazare, Gare Montparnasse et Gare de Lyon), 
terdapat booth pelayanan buat kamu yang ingin menanyakan informasi atau arah 
jalan. Untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa akses www.noctilien.fr. 
  



Tram adalah moda transportasi yang cukup unik dengan gaya modern yang melaju di 
jalan raya dengan kecepatannya yang kadang sama dengan Métro. Transportasi ini 
menawarkan beragam keuntungan sehingga menjadi pilihan favorit para penumpang. 
Tramway beroperasi di jantung kota guna memudahkan trayek para penduduk Paris 
dan sekitarnya. Dengan menghubungkan para jalurnya dengan Métro, RER dan Bus, 
Tramway memungkinkan untuk berpindah tempat dalam waktu yang cepat. Selain 
itu, Tramway juga melayani kebutuhan para penduduk banlieu dengan beberapa 
stasiunnya yang terletak di luar kota Paris. 
 
  

• Tramway 



Tiket dapat dibeli di stasiun Métro dan RER di bagian informasi ataupun di mesin 
tiket. Berikut beragam jenis tiket yang ditawarkan: 

Les forfaits  
Kalau kamu secara teratur menggunakan transportasi umum, maka akan 
menguntungkan untuk memilih paket selama seminggu, sebulan  (fortaits Navigo) 
atau tahunan (fortait Intégrale). Jika kamu berusia kurang dari 26 tahun, dapatkan 
keuntungan dari forfait Imagine R, yang berlaku untuk satu tahun. Carte Imagine R 
mencakup banyak manfaat lainnya dan sangat dianjurkan bagi para pelajar.

Tiket T+ 
Tiket T+ yang ingin menggunakan transportasi umum hanya untuk beberapa waktu. 
T+ dapat digunakan untuk Métro, RER (zona 1), dan bus dalam daerah Île-de-France 
(kecuali Orlybus dan Roissybus), Tramway dan Funiculaire de Montmartre. 
T+ MASIH DAPAT DIGUNAKAN APABILA : 
 
• Métro/Métro dalam kurun waktu 2 jam antara validasi pertama dan terakhir 
• Métro/RER dan RER/RER dalam kurun waktu 2 jam antara validasi pertama dan  
  terakhir 
• Bus/Bus (termasuk RATP dan OPTILE) dalam kurun waktu 1 jam 30 menit antara  
   validasi pertama dan terakhir 
• Bus/Tram dan Tram/Tram dalam kurun waktu 1 jam 30 menit antara validasi  
   pertama dan terakhir 
  
Kamu akan menemukan tempat penjualan tiket metro di stasiun counter atau mesin 
tiket. Tapi perlu diketahui bahwa membeli 10 tiket lebih murah daripada 1 tiket 
tunggal.  

BAGAIMANA CARA MEMBELI TIKET? 



LES FORFAITS NAVIGO 

Sayangnya,  layanan « dézonage» belum 
tersedia untuk forfait  Navigo mingguan.  
Langganan Navigo bulanan berlaku 
selama satu bulan penuh (dari hari 
pertama sampai hari terakhir di bulan 
tertentu). Langganan Navigo mingguan 
berlaku selama seminggu (dari Senin 
sampai Minggu) dan dapat dibeli pada 
hari Jumat untuk minggu berikutnya. 
Kamu dapat melakukan perjalanan di 
semua jenis transportasi Île-de-France, 
mulai dari Métro, RER, Bus, Tramway, 
kereta (kecuali rute Orlyval), serta jalur-
jalur SNCF. Untuk semua jenis 
langganan Navigo, periode waktu 
penggunaan mulai dari hari pertama 
pukul 00.00 sampai dengan hari terakhir 
pukul 24.00.  

Les forfaits Navigo memungkinkan para penggunan transportasi umum parisien 
untuk melakukan perjalanan rutin di Île-de-France. Langganan Navigo ini 
memudahkan kamu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai 
dengan zona yang dipilih, untuk semua moda transportasi (termasuk Filéo), 
terkecuali Orlyval. 
Les forfaits Navigo bulanan 2-3, 3-4, 4-5, memungkinkan para penggunanya 
memanfaatkan layanan «dézonage»,  yakni kemudahan untuk menjangkau semua 
zona, dari Sabtu mulai jam 00.00 sampai dengan hari Minggu jam 23.59, di hari 
libur mulai pukul 00.00 sampai 23.59, dari tanggal 15 Juli pukul 00.00 sampai 15 
Agustus pukul 23.59, dan selama liburan sekolah mulai zona C (Toussaint, Noël, 
musim dingin dan musim semi). 



FORFAIT IMAGINE R 
Untuk kamu para pelajar yang berusia di bawah 26 tahun, kamu bisa 
memanfaatkan langganan Navigo tahunan forfait imagine R yang berlaku 
selama 1 tahun penuh dan memungkinkan kamu untuk menjelajahi wilayah Île-
de-France secara tidak terbatas. Caranya mudah, kamu hanya perlu ambil 
formulir pendaftaran di pusat informasi RATP. Isilah formulirnya dengan 
lengkap, sertakan foto, certificat de scolarité kamu serta moda pembayaran 
yang kamu pilih, selanjutnya tinggal dikirimkan ke alamat yang disebutkan. 
Selain itu, dengan adanya fasilitas Les Bons Plans, kamu bisa memperoleh 
potongan harga di berbagai tempat, termasuk di tempat makan, toko sepatu 
maupun toko baju yang menuliskan réduction de prix: les bons plans. Tunjukkan 
kartu Imagine R kamu dan dapatkan diskonnya! 
 
. 

 
Keuntungan lebih besar lagi bisa didapatkan oleh pemilik kartu Imagine R yang 
tinggal di Val de Marne (di selatan Paris), kamu bisa mendapat potongan 
tambahan sebesar 50% dari harga Imagine R dengan cara mengisi data Imagine 
R di website www.valdemarne.fr lalu masuk ke rubik à votre service > jeunes 
> transports > klik “lire la suite” > lalu di bagian Comment en béneficier klik 
“le site du Conseil Départemental” > setelah itu kita tinggal mengisi data 
Imagine-R kita untuk kemudian di-refund sebanyak setengah harga kartu 
langganan Navigo tahunan. 



JENIS TIKET DAN KEGUNAANNYA 

 
Diperuntukkan bagi penumpang yang 
melakukan perjalanan dalam waktu 
tertentu. 
• 1 trayek 
• Tarif mulai dari 1,90 € 
 
 

TICKET+ 

 
Diperuntukkan bagi penumpang yang 
melakukan perjalanan dengan RER 
dan kereta banlieu.  
• 1 trayek 
• Harga bervariasi 
 
 

BILLET “ORIGINE-DESTINATION” 

 
Diperuntukkan bagi para penumpang 
yang bertujuan ke bandara. 
• 1 trayek 
• Mulai dari 8,00 € 
 
 

BILLET “ACCES AÉROPORT” 

 
Diperuntukkan bagi penumpang yang 
memiliki forfait Navigo untuk 
melakukan perjalanan ke zona di luar 
ketentuan kartu mereka. 
• 1 trayek 
• Tarif bervariasi 
 
 

BILLET “ORIGINE-DESTINATION” 

 
Diperuntukkan bagi penumpang yang 
ingin sedang berlibur ke Paris selama 1 
sampai 5 hari dari zona 1-3 atau 1-5. 
• Trayek tidak terbatas 
• Tarif mulai dari 11,65 € 
 
 

PARIS VISITE 

 
Diperuntukkan bagi penumpang yang 
ingin melakukan perjalanan dalam zona 
tertentu dalam 1 hari.  
• Trayek tidak terbatas 
• Tarif mulai dari 7,30 € 
 
 

MOBILIS “UNE JOURNÉE” 



JENIS TIKET LAINNYA... 

 
Diperuntukkan bagi para penumpang 
yang sering melakukan perjalan di 
wilayah Île-de-France. 
• Trayek tidak terbatas 
• Tarif mulai dari 19,25€ / minggu 
 
 

NAVIGO SEMAINE & NAVIGO MOIS 

Diperuntukkan bagi para penumpang 
yang sering melakukan perjalan di 
wilayah Île-de-France. 
• Trayek tidak terbatas 
• Tarif mulai dari 63,30€ / bulan 
 
 

NAVIGO ANNUEL 

 
Diperuntukkan bagi pelajar yang berusia 
kurang dari 26 tahun. 
• Trayek tidak terbatas 
• Tarif mulai dari 333,9 € per tahun 
 
 

IMAGINE R 

 
Diperuntukkan bagi anak muda yang 
berusia kurang dari 26 tahun. 
• Trayek tidak terbatas 
• Tarif mulai dari 4,00€ 
 
 

LE TICKET JEUNES WEEK-END 



TGV atau Train à Grande Vitesse adalah kereta cepat prancis yang dikembangkan oleh 
Alstom dan SNCF, dan dioperasikan oleh SNCF, yakni perusahaan rel Nasional prancis. 
Kereta ini menghubungkan kota-kota di prancis terutama Paris, dan juga negara-negara 
tetangga, seperti Belgia, Jerman, dan Swiss. TGV atau kereta yang setipe TGV juga 
beroperasi di Belanda, Korea Selatan, Spanyol, dan Britania Raya dan Amerika Serikat, 
atau London. Saat ini beroperasi sekitar 550 TGV.  
 

TGV di luar prancis 
 Thalys, menghubungkan prancis ke Belgia, Jerman dan Belanda 
 Eurostar, menghubungkan Britania Raya ke prancis dan Belgia 
 

Terdapat enam stasiun di Paris. Kereta ini menghubungkan pinggiran kota Paris, 
provinsi atau negara asing.. 
 
 GARE SAINT-LAZARE : prancis bagian barat dan Normandie. 
 GARE DU NORD : prancis Utara dan negara-negara di bagian utara Eropa (Belanda,  
    Belgia, Jerman), Inggris  
 GARE DE L’EST : prancis bagian timur dan negara-negara di bagian timur Eropa   
    (Jerman, Luxembourg)  
 GARE D’AUSTERLITZ : Barat daya prancis dan Spanyol. 
 GARE DE LYON : bagian selatan  dan tenggara prancis, Itali. 
 GARE MONTPARNASSE: prancis bagian barat dan barat daya 
 
Untuk perjalanan jarak jauh, SNCF telah menciptakan la carte 12/25. Kartu ini bisa Anda 
beli seharga € 50 dan memungkinkan Anda untuk melakukan perjalanan dengan kereta 
ini (semua wilayah Prancis – London) dengan mendapatkan potongan hampir setengah 
harga. 
  

• TGV  



Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui ketika menggunakan kendaraan umum 
di Paris. Berikut poin-poin penting yang harus kamu catet: 
 
1. Biasakan mempersilahkan bagi penumpang yang lebih tua, wanita hamil atau 

mereka yang difabel, untuk duduk terlebih dahulu. Apabila kamu sudah 
mendapat tempat duduk yang nyaman dan mereka baru saja masuk di saat 
kereta penuh, relakan lah tempat dudukmu untuk mereka sebelum kamu 
mendapat teguran dari penumpang lainnya. 

2. Saat berada di dalam Métro, jika kamu duduk di atas kursi lipat, berdiri lah 
ketika keadaan kereta sudah penuh sesak karena posisi dudukmu hanya akan 
mengambil space bagi mereka yang sedang berdiri. 

3. Jangan menerobos pintu métro apabila bunyi tanda peringatan telah nyala. 
Kamu hanya akan merugikan diri kamu sendiri dengan memaksakan masuk ke 
kereta yang sudah siap berangkat. Kamu beresiko terjepit dan justru menunda 
keberangkatan kereta. 

4. Namanya juga transportasi umum, jadi pastinya bukan hanya kamu yang 
memanfaatkannya. Banyak pengguna lain yang juga berhak memeroleh 
kenyamanan. Oleh karena itu, biasakan untuk tidak mengobrol terlalu heboh 
dan berisik dengan teman-temanmu.  

5. Tips saat akan menaiki bis: saat bis yang ingin kita naiki tiba, sebisa mungkin 
kita berdiri dan tidak duduk di kursi halte. Bila tidak bis yang akan kita naiki 
tidak akan berhenti karena mengira kita sedang menunggu bis jurusan yang 
lain. 

6. Jangan iseng-iseng masuk dengan menerobos karena pemeriksa karcis 
(contrôleur) ada di mana-mana. Kamu bisa kena denda dari 30-80 € kalau 
ketahuan menyalahi aturan. Apalagi kalau kamu gak punya uang cash  atau 
credit card sehingga tidak memungkinkan untuk membayar saat itu juga, biasa 
mereka akan menambah jumlah dendanya.  

 
. 



journey 7 : 



Untuk para mahasiswa, pastinya kalian 
bertanya-tanya di mana harus mendapatkan 
barang yang murah demi hidup yang lebih 
hemat. Berikut rekomendasi beberapa 
tempat yang bisa kalian datangi untuk 
belanja kebutuhan kalian selama di Paris: 
  

1. SUPERMARKET ASIA 
Untuk yang lebih memilih memasak sendiri,  
kamu  pasti sering kebingungan di mana 
bisa mendapatkan bahan makanan dan 
bumbu masakan ala Asia di Paris.  Berikut 
beberapa toko Asia yang wajib kamu datangi 
kalau lagi rindu masakan Indonesia. 
  
GOPAL 
[72 Rue Louis Blanc, 75010 Paris] 
 

Supermarket India yang terletak di dekat 
métro la Chapelle ini memang selalu ramai 
bukan hanya oleh pembeli Asia, namun juga 
para warga negara prancis, berkat 
kelengkapan bumbu dan rempah-rempah 
yang bisa kita temui dengan mudah di 
dalamnya. Untuk orang Indonesia, jangan 
kaget ya kalau di Gopal kamu bisa leluasa 
membeli mie instant, kecap manis, saus 
sambal dan bumbu khas Nusantara lainnya. 
  
TANG FRERES 
[48 Avenue d'Ivry, 75013 Paris] 
  
Toko Cina yang satu ini memang merupakan 
tempat belanja favorit mahasiswa Indonesia. 
Gimana gak? Mulai dari harganya yang 
terjangkau, stocknya yang lengkap sama 
cabang Tang Freres yang terletak di 
beberapa tempat. Di sini, kamu bisa 
menemukan kangkung, toge, cabe rawit, 
bakso, tahu, nangka, daun pandan, daun 
pisang, sampai sereh dan daun jeruk pun 
tersedia. Supermarket Tang Freres yang 
terbesar atau pusat utamanya terletak di  
Porte d’ivry dan buka di hari Minggu sampai 
jam 1 siang. Kualitas berasnya pun patut 
dapet acungan jempol!  
  
. 
  

PARIS STORE 
[44 Avenue d'Ivry, 75013 Paris] 
  
Tidak berbeda jauh dengan Tang Freres, 
Paris Store juga menyediakan beragam 
produk Asia mulai seperti kecap, sayur-
sayuran Asia sampai ikan teri sachet. 
Harganya pun relatif murah seperti Tang 
Freres dengan kualitas yang memuaskan. 
Pusat swalayan Paris Store pun tidak 
terletak jauh dari supermarket Tang Freres 
pusat. 
 

KANTIN KBRI 
[47-49  Rue Cortambert, 75116 Paris] 
  
Kalau kamu benar-benar rindu pempek, 
siomay, lontong sayur atau makanan khas 
rumahan Indonesia, kantin Indonesia KBRI 
memang merupakan pilihan pertama kamu. 
Dari Senin sampai Jumat, tersedia makan 
siang ala Indonesia yang siap memanjakan 
lidah kamu dengan harga yang berbeda-
beda. Kamu juga bisa pesan beberapa hari 
sebelumnya atau kontak kantin KBRI via 
telpon untuk memesan makanan yang kamu 
inginkan (selama tersedia di daftar 
makanan). Bukan hanya itu, kantin KBRI 
juga menjual beraneka macam produk 
Indonesia mulai dari kerupuk, Indomie, Bon 
cabe, sampai teh botol. Kantin KBRI 
memang merupakan tempat terbaik di kala 
persediaan makanan Indonesia mu sudah 
mulai menipis! 
 

2. PASAR LOAK  
Pasar loak atau marché aux puces adalah 
tempat yang tepat untuk para pecinta 
thrifting, khususnya bagi pelajar yang selalu 
gesit mencari barang-barang murah. 
Banyak barang branded dengan kualitas 
tingkat atas yang dapat kamu temukan di 
pasar loak jika kamu teliti dalam mencari. 
Nah, buat yang bingung ke mana harus 
melewatkan akhir pekannya karena pusat 
perbelanjaan pada umunya tutup di hari 
Minggu, visiting fle market would be a nice 
day to spend your weekend! Berikut pasar 
loak yang cukup dikenal di Paris dan 
sekitarnya: 
 
  
. 
  



PASAR MONTREUIL 
[Avenue du Professeur André Lemierre /  
Place de la Porte de Montreuil, 75020 Paris, 
France] 
  
Pasar loak ini mirip dengan brocante dan 
menampung bermacam kios yang menjual barang-
barang bekas berkualitas. Jika kamu suka thrifting, 
maka flea market Montreuil adalah tempat yang 
sempurna bagimu. Banyak hal yang bisa kamu 
temukan di sini termasuk perabotan antik, 
perhiasan dan pakaian bergaya vintage, pernak-
pernik sampai buku-buku second yang masih layak 
untuk dibaca. Kamu bisa mencoba menawar 
barang-barang yang dijual, biasanya pedagang 
hanya menurunkan harga sebatas 10-15% (berbeda 
dengan di Indonesia yang bisa mencapai setengah 
harga). Sebagai informasi, pasar Montreuil ini hanya 
buka di saat weekend, yakni Sabtu dan Minggu dari 
jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kamu bisa 
mengaksesnya dengan mengambil métro ligne 9 
dan turun di stasiun Porte de Montreuil. 
 
 
  
. 
    

PASAR PORTE DE VANTES 
[Avenue Georges Lafenestre, 75014 Paris, 
France] 
  
Sama halnya seperti Puces de Montreuil, Puces de 
la Porte de Vanves juga termasuk pasar loak 
terbesar di kota Paris. Dengan waktu operasional 
yang jauh lebih singkat daripada Pasar Montreuil 
yakni pukul 7 sampai 1 siang, kamu harus 
memanfaatkan Sabtu dan Minggu pagi kamu untuk 
menjelajahi barang-barang unik nan artsy yang 
dapat ditemukan dengan mudah flea market ini. 
Beragam perhiasan bergaya vintage dan perabotan 
serta barang-barang antik merupakan daya tarik 
tersendiri dari pasar ini. Ditambah dengan 
beberapa foodtruck yang menjual crepes dan 
galette dengan cita rasa Prancis tradisional 
semakin membuat pengunjung betah. Terletak 
sangat dekat dengan exit métro, Pasar Porte de 
Vanves ini juga dapat dijangkau dengan Bus dan 
Tram.  
 
  
. 
  



PASAR SAINT-OUENT/ 
MARCHÉ AUX PUCES DE CLIGNANCOURT 
[140 Rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen, France] 

 
Telah ada sejak abad 19, Marché aux Puces de Clignancourt atau Saint-Ouen Flea Market 
dikatakan sebagai pasar loak terbesar di Eropa yang dibangun di area seluas 7 hektar. 
Terdiri dari lebih 2500 kios, pasar Saint-Ouen ini dibagi menjadi 15 pasar, yang masing-
masing memiliki karakteristik dan gayanya masing-masing, seperti Marché Paul Bert 
Serpette yang terkenal dengan furnitur dari abad 17nya, Marché Malik dengan baju-baju 
kasual dan Marché Biron dengan asian art nya. Setiap marché memiliki jam operasional 
yang berbeda-beda, untuk informasi lebih lebih lengkap, termasuk jam buka dan jenis ke-
15 pasar tersebut, bisa langsung kamu cek di situs www.marcheauxpuces-
saintouen.com. 
Di pasar loak ini, kamu bisa temukan beraneka jenis barang antik, pakaian vintage, 
lukisan, perabotan dan dekorasi rumah, tas second-hand dengan merek branded, koleksi 
koin dari berbagai negara sampai jam tangan dan peralatan makanan yang unik. Tidak 
hanya barang, kamu juga bisa menikmati santapan khas prancis di sini karena terdapat 
banyak kios makanan yang tersebar di seluruh pasar. Untuk menjangkau Marché aux 
Puces de Clignancourt, kamu bisa menggunakan métro ligne 14 Porte de Clignancourt 
dan ligne 13 Garibaldi.  



BENLUX 
[174 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France] 
  
Terletak persis di sebelah luar Louvre, Benelux 
selalu menjadi tujuan utama wisatawan asing yang 
ingin berbelanja barang-barang branded dengan 
harga menjanjikan. Yang menarik dari Benlux ialah 
setiap lantai mewakilkan negara asal wisawatan 
yang paling sering dijumpai di Paris seperti 
Malaysia, Indonesia, China, sehingga pegawai yang 
bekerja di sana pun berasal dari negara-negara 
tersebut, guna memfasilitasi para turis yang 
biasanya tidak mengerti bahasa prancis. Beragam 
merek dunia bisa kamu jumpai di Benlux, seperti 
Longchamp, Kipling, Lancel, Swarovski,. Harga 
yang ditawarkan jauh lebih murah daripada di toko 
aslinya ditambah dengan free tax untuk para 
pelancong. Tidak hanya tas, kamu juga bisa 
menemukan beragam parfum, jam tangan hingga 
make up. Dengan akses yang mudah dijangkau—
dengan dengan pintu keluar métro Palais Royal 
Musée du Louvre—Benlux bisa menjadi tempat 
yang tepat untuk belanja barang branded dengan 
harga murah!  
 
  
. 
  

LA VALLÉE VILLAGE  
[La Vallée Village, 3 cours de la Garonne, 77700 Serris  
Marne-la-Vallée ] 
  
Terletak 35 menit dari Paris dan 5 menit dari 
Disneyland Paris, La Vallée Village mengumpulkan 
110 butik fashion ternama dan bergengsi dengan 
potongan harga pada setiap barangnya minimal 33%. 
Kamu dapat berbelanja di tempat ini dengan harga 
yang terjangkau sepanjang tahun, termasuk hari 
Minggu sekali pun. Terdapat toko-toko papan atas 
seperti Guess, Kenzo, Jimmu Choo, Burberry, Michael 
Kors, Longchamp, Tod’s, Zadig & Voltaire dan masih 
banyak merek branded  lainnya. Untuk mengakses la 
Vallée Village, kamu dapat menggunakan navette 
Shopping Express dari Place des Pyramides dua kali 
dalam sehari.Kamu juga bisa datang ke tempat ini 
menggunakan RER A Marne la Vallée dan turun di 
stasiun sebelum Disneyland.  La Vallée Village buka 
sepanjang tahun mulai pukul 10 hingga 7 malam, 
kecuali pada tanggal 25 Desember, 1 Januari dan 1 
Mei.  
  

[  tempat belanja barang branded ] 



PRIMARK 
[Créteil Soleil – Avenue de la France Libre 94000 Créteil] 
 
Mungkin belum banyak yang tau kalo department store asal Inggris ini memang surganya para 
shopaholic. Dengan harga yang murah meriah, koleksi yang lengkap mulai dari baju, aksesoris, 
tas, sepatu, bantal, perabotan rumah dan alat dekorasi, tidak heran kalo Primark memang 
selalu dibanjiri pelanggan. Selain harganya yang sangat terjangkau, pakaian-pakaian yang 
ditawarkan Primark pun tidak jauh dari kata modis dan stylish. Untuk atasan wanita, harga 
mulai dari 5 € hingga 20 € an. Kalau biasanya harga coat berkisar 50 € ke atas, di Primark kamu 
bisa memeroleh hanya dengan 20 € sampai 30 € an dengan kualitas yang oke. Kalau di London, 
Primark terletak di tengah kota—sebut saja Oxford Street—sehingga mudah terjangkau, kalau 
di Paris hanya terdapat 3 toko yang tersebar di 3 wilayah yakni Créteil, Villenueve la Garenne, 
dan le Haut de Galy.  
 
  
. 
  

[  tempat belanja barang branded ] 



Gak usah bingung buat cari tempat makan murah meriah karena CROUS telah menyediakan 
restoran khusus untuk para pelajar dengan harga yang terjangkau dan porsi yang sesuai. 
Cukup dengan membayar 3,25 €, kamu sudah bisa mendapatkan makanan pembuka, hidangan 
utama sekaligus pencuci mulut  Berikut referensi alamat Resto U di Paris yang bisa kamu 
kunjungi ketika jam makan siang: 
  

Restaurant universitaire 

ARRONDISSEMENT 5 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE BULLIER 
39 avenue Georges Bernanos 75005 Paris  
RER B : Port Royal 
Buka Senin-Jumat dari jam 11-14 dan jam 
18.15-20.00  
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  CENSIER 
31 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris  
Métro 7 : Censier Daubenton 
Buka Senin-Jumat dari jam 11-14.30 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  CHÂTELET 
10, rue Jean Calvin - 75005 Paris  
Métro 7 : Censier Daubenton 
Buka Senin-Jumat dari jam 11.30-14.00 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  CUVIER 
8 bis rue Cuvier  75005 Paris 
Métros 7 & 10 : Jussieu - Bus : 63, 24, 67, 89 
Buka  Senin-Jumat dari jam 11.30-14h00 
  

ARRONDISSEMENT 6 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  MABILLON 
3 rue Mabillon 75006 Paris  
Métro 10 : Mabillon 
Buka  Senin-Jumat dari jam 11.30-14.00 dan jam 
18.00-20.00 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  MAZET 
5 rue Mazet  75006 Paris  
Métro 4 et 10 : Odéon 
Buka  Senin-Jumat dari jam 11.30-14.00 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  CITEAUX 
45 boulevard Diderot - 75012 Paris  
Métro 1 & 14, RER A & D : Gare de Lyon 
Buka  Senin-Jumat dari jam 11.30-14.00 
  

ARRONDISSEMENT 13 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  TOLBIAC 
17 rue de Tolbiac  75013 Paris  
Métro 14 et RER C : Bibliothèque François 
Mitterrand 
Buka  Senin-Jumat dari jam 11.30-14.00 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  HALLE  AUX 
FARINES 
3 voie piétonne F6  75013 Paris  
Métro 14 et RER C : Bibliothèque François 
Mitterrand 
du Buka  Senin-Jumat dari jam 11.30-13.45 
  

ARRONDISSEMENT 16 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  DAUPHINE 
2 boulevard Lannes 75016 Paris  
Métro 2 : Porte Dauphine 
Buka  Senin-Jumat dari jam 11.20-14.15 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  IUT DESCARTES 
143 avenue de Versailles  75016 Paris  
Métro 10 : Chardon Lagache 
Buka  Senin-Jumat dari jam 11.30-14.00 
  

ARRONDISSEMENT 18 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  BICHAT 
16 rue Henri Huchard  75018 Paris  
Métro 13 : Porte de Saint – Ouen 
Buka  Senin-Jumat dari jam 11.30-14.00 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  RABELAIS 
2 avenue de la Porte de Clignancourt  75018 
Paris  
Métro 4 : Porte de Clignancourt 
Buka  Senin-Jumat dari jam 11.15-14.00 
  
RESTAURANT UNIVERSITAIRE  BOULOGNE 
71avenue Edouard Vaillant   92100 Boulogne  
Métro 9 : Marcel Sembat 
Buka  Senin-Jumat dari jam 11.30-14.00 
  



journey 8 : 



Part time job atau dikenal dengan Job 
étudiant adalah salah satu cara buat kamu 
yang ingin menambahkan uang saku 
sekaligus melatih kemampuan bahasa 
Prancis. Baby-sitting / Garde d’enfant 
merupakan salah satu job yang banyak 
ditawarkan untuk para pelajar, upahnya 
mencapai kurang lebih 10€ per jam dan 
bisa lebih, tergantung dengan tipe 
pekerjaan kalian, contohnya: jika kamu 
menjaga lebih dari satu anak dan 
membantu mereka mengerjakan PR 
(devoir), biasanya kamu akan diberi upah 
min 14 € per jam. Dan bila jarak rumah 
kamu cukup jauh, biasanya akan diberi 
upah tambahan untuk mengganti biaya 
transportasi, jadi gak perlu khawatir kalau 
rumah kamu jauh dari apartemen mereka.  
  
Nah, buat kamu yang tertarik, berikut 
beberapa website agen yang dapat 
membantu kamu mendapat beberapa job 
étudiant: 
  

www.kinougarde.com 
Yoopies.fr  

www.bebe-nounou.com 
www.nounous2paris.fr 

  
Setelah masuk ke salah satu situs 
tersebut, buatlah akun baru atau kamu 
juga bisa mengajukan secara langsung 
(postuler), unggah lah CV kamu disertai 
motivation letter dan masukkan jadwal 
ketersediaan kamu. Ingat! Masukkan CV 
dan motivation letter ke beberapa website 
dan jangan bergantung hanya dengan satu 
agen. Motivation letter berperan sangat 
penting dalam hal ini, jadi buatlah 
sesederhana mungkin, namun dapat 
meyakinkan mereka bahwa kamu sangat 
termotivasi untuk melakukan pekerjaan 
sebagai nounou (baby sitter). Mempunyai 
kemampuan bahasa Inggris ataupun 
Spanyol juga bisa menjadi nilai plus untuk 
kamu.  
  
. 
  

Setelah mengajukan diri sebagai salah 
satu kandidat, biasanya pihak agen akan 
menelpon kamu untuk interview, 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
cukup sederhana, seperti: “Darimana 
asalmu?” , “berapa usiamu?”, “apa 
kegiatanmu?”, “apakah kamu memiliki 
pengalaman menjadi nounou 
sebelumnya ?”   
Kamu juga bisa mengakses situs-situs di 
bawah ini untuk menemukan jenis part-
time job yang lain seperti pelayan 
(serveur), resepsionis hotel, barman, 
atau bahkan menemukan summer job 
(job d’été) yang menarik.  

  
Jobetudiant.net 
Studentjob.fr 

Crous-paris.fr 
Jobrapido.com 

  
Kamu dapat mendaftarkan diri dan 
meng-upload CV serta motivation letter 
kamu.  Di situs tersebut, kamu bisa 
dengan mudah menemukan deskripsi 
tentang pekerjaan tersebut, upah, jam 
kerja dan profil kandidat yang dicari. 
Kamu juga dapat memilih job dengan 
paruh waktu (temps partiel). 
Kalau kamu tertarik sama salah stau 
tawaran, kamu bisa langsung klik 
postulez dan mengikuti tahap-tahap 
selanjutnya. Setelah itu, biasanya kamu 
akan di hubungi via telepon untuk 
wawancara atau bahkan diminta untuk 
datang langsung bertemu secara face to 
face. Pertanyaan yang diajukan pada 
umumnya sama, namun kamu harus 
ingat bahwa dibutuhkan bahasa Prancis 
yang lancar untuk dapat menjalankan 
profesi-profesi yang telah disebutkan 
sebelumnya. 
 
  



Semua perjalanan dan pengalaman baru 
pasti akan memberikan sebuah 
pembelajaran berharga bagi mereka yang 
telah menjalankan, termasuk pula 
pengalaman menjadi seorang jeune au pair 
di Prancis. Apakah itu au pair? Au pair 
adalah pertukaran budaya antara seorang 
au pair berusia 18-30 tahun dengan sebuah 
famille d’acceuil (host family) yang 
berdomisili di prancis dan negara-negara 
Eropa lainnya seperti Jerman, Belanda, 
Inggris, dan lain-lain. Seorang au pair baik 
perempuan dan laki-laki harus memiliki 
status lajang, dalam artian belum menikah 
dan tidak memiliki anak. Seperti yang 
sudah disinggung sebelumnya, program ini 
memiliki tujuan pertukaran kebudayaan, 
maka au pair yang akan pergi ke Prancis 
memeroleh kesempatan untuk 
memperdalam pengetahuan bahasa 
Prancis secara langsung sehingga dapat 
mempraktikannya di rumah dengan famille 
d’acceuil maupun dengan teman-teman 
yang berasal dari Prancis juga negara-
negara frankofoni. Bukan hanya itu, 
seorang au pair pun dapat secara langsung 
mempelajari kebudayaan masyarakat 
Prancis. Sebagai gantinya, mengingat 
seorang au pair akan berdomisili di rumah 
famille d’acceuil tanpa membayar tempat 
tinggal dan makanan yang telah tersedia 
secara gratis, maka mereka diwajibkan 
untuk membantu famille d’acceuil dengan 
menjaga anak-anak mereka serta menjadi 
bagian dari keluarga tersebut. Hal penting 
yang perlu diingat, au pair bukanlah 
seorang pembantu rumah tangga, jadi 
jangan sampai salah mengartikan ya :) 
 
  

Pengalaman jeune fille au pair 

Hal pertama yang harus dilakukan untuk 
menjadi seorang au pair tentunya ialah 
menemukan famille d’acceuil, di mana dan 
bagaimana kah kita dapat menemukannya? 
Bagi yang tertarik, kamu bisa mencari agen 
au pair atau cukup dari situs-situs tertentu. 
Dari sekian banyak web ada, salah satu 
situs yang cukup terkenal dan ampuh 
dalam mencari keluarga adalah 
www.aupairworld.com. Disarankan bagi 
kamu untuk tidak terpaku pada satu situs, 
karena kamu perlu membandingkan satu 
dengan yang lain agar kamu lebih kaya 
akan referensi. Melalui situs tersebut, 
semua informasi mengenai au pair 
dijabarkan dari A sampai Z.  
Lalu, apa bedanya dengan mencari 
keluarga melalui agen? Sudah pasti ada fee 
tertentu jika kita menggunakan jasa agen, 
meskipun memang jaminannya akan lebih 
mudah mendapatkan keluarga. Bagi kamu 
yang suka tantangan dan penasaran apa 
saja suka dukanya mencari keluarga, gak 
ada salahnya untuk mencoba mencari 
dengan mengakses situs-situs yan telah 
disebutkan di atas. Next step, kamu wajib 
untuk mengisi biodata dalam bahasa 
Prancis yang disertai tulisan mengapa 
kamu memutuskan untuk menjadi au pair, 
jangan lupa untuk mengunggah foto kamu 
ya!  
Berikutnya, sampai lah kita pada tahapan 
untuk mencari famille d'accueil.  
  

oleh Vina Uli 

AU PAIR? 
How to apply? 



Jangan ragu-ragu untuk mencari famille 
d'accueil yang kamu inginkan beserta 
penjelasan mengenai berapa jumlah anak 
yang sanggup dihadapi karena kamu akan 
tinggal dengan mereka dalam jangka 
waktu yang cukup lama, mulai dari sekitar 
6 bulan sampai satu tahun bahkan lebih, 
jadi, cermatlah dalam proses pencarian. 
Jika sudah mendapatkan famille d'accueil, 
biasanya kedua belah pihak akan saling 
mengirimkan message dan berlanjut 
dengan interview melalui skype. Tentu 
saja, setiap percakapan dilakukan dalam 
bahasa Prancis, that’s why semua au pair 
wajib memiliki minimum sertifikat DELF 
A2 agar bisa berkomunikasi dengan 
mereka. Tapi gak sedikit juga kok 
keluarga yang bisa berbahasa Inggris dan 
sengaja mencari au pair memiliki 
kemampuan bahasa Inggris. Namun, 
tentunya bahasa yang akan sering dipakai 
adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis 
hanyalah menjadi bentuk formalitas saja.  
 
  

Hasil akhir dari interview pada umumnya 
adalah kesepakatan antara kedua belah 
pihak yang berupa hak dan kewajiban yang 
akan diterima serta dilaksanakan. 
Sebaiknya, dalam kesempatan ini, seorang 
au pair  mengutarakan keinginan mereka 
serta menanyakan secara jelas dan rinci 
semua hal yang bersangkutan dengan 
semua kesepakatan yang ada, biasanya hal 
tersebut berupa: 
  
1. Berapa lama kesepakatan kamu tinggal 
bersama famille d'accueil, pada umumnya 
akan dijabarkan juga di dalam kontrak au 
pair. 
2. Fasilitas apa yang akan diperoleh, 
biasanya, sebuah famille d'accueil wajib 
memfasilitasi para au pair satu kamar, 
makanan, transportasi (bisa dalam 
berbentuk kendaraan bagi yang memiliki 
SIM atau mereka akan membayarkan 
transport), namun bila kalian beruntung 
maka biasanya mereka akan menjamin 
kebutuhan pribadi seperti shampo, sabun 
dan lain-lain serta sim card. Selain itu ada 
juga di antara mereka yang membayarkan 
sekolah bahasa dan ada juga yang bersedia 
membayarkan tiket pesawat ke Prancis. 
Namun semua hal tersebut tergantung 
kepada host family, maka dari itu perlunya 
diskusi yang mendalam agar au pair 
mendapatkan informasi secara gamblang. 
3. Jam kerja dengan anak-anak pun 
menjadi hal yang sangat penting untuk 
didiskusikan karena au pair memiliki 
kewajiban menjaga anak maksimal 30 jam 
per minggu diluar dari waktu sekolah 
bahasa. Jangan lupa untuk meminta 
penjelasan apa saja yang harus dilakukan 
bersama anak-anak. Gak jarang para 
famille d'accueil yang meminta au pair 
untuk mengajarkan dan membantu anak-
anak mengerjakan pekerjaan rumah. 
Membantu anak-anak belajar dapat 
membantu au pair juga dalam 
memperdalam bahasa Prancis, namun bila 
kamu merasa tidak sanggup, maka kamu 
berhak untuk menolak secara halus tugas 
tersebut. 
  

TO REMEMBER! 

[  jeune fille au pair ] 



4. Uang saku yang didapat tiap minggu, 
biasanya sekitar 70 hingga 100 €, 
jangan khawatir dengan uang saku yang 
menurut kalian kecil, karena bila 
dipikirkan secara logis au pair tidak 
perlu membayar apapun kecuali 
sekolah bahasa. Biaya hidup seperti 
logement, nourriture dan carte  de 
transport sudah dijamin oleh keluarga. 
Tak lupa hal lain yang tak kalah penting 
adalah uang saku baby sitting pada saat 
weekend karena ada juga keluarga 
yang tidak melebihkan uang saku 
ketika akhir pekan tiba. 
5. Hari libur yang didapat ialah setiap 
minggu dan libur permusim. Au pair 
memiliki paling tidak 1 hari libur dalam 
seminggu yang akan jatuh pada hari 
Minggu. Jangan sungkan  untuk 
mendiskusikan kepada keluarga agar 
kamu mendapatkan dua hari libur yaitu 
Sabtu dan Minggu. Tak lupa setiap anak 
sekolah akan mendapatkan libur 
selama dua minggu per musim, 
tanyakanlah dengan jelas apakah kamu 
juga akan memeroleh libur selama 
vacances scolaires dan apakah kamu 
akan tetap mendapatkan uang saku 
selama itu. Waktu libur tersebut bisa 
dimanfaatkan bagi para au pair untuk 
keliling Prancis ataupun Eropa. 
 
  

6. Karena au pair adalah anggota 
keluarga, maka sudah sewajibnya 
mereka berpartisipasi dalam tugas 
rumah. Biasanya, satu keluarga memiliki 
seorang pembantu rumah tangga yang 
datang dua kali dalam seminggu, lima 
hari sisanya anggota keluarga akan 
berpartisipasi dalam menjaga 
kebersihan rumah. Pastikan tugas apa 
saja yang akan didapat karena tidak 
sedikit pula dari mereka yang berusaha 
mengeksploitasi para au pair. Tugas 
yang diberikan biasanya tidak lah berat, 
sebatas mencuci piring setelah makan, 
membereskan dapur setelah selesai 
menggunakan, membersihkan kamar 
sendiri dan beragam macam bentuknya. 
Bila au pair diberikan tugas berat seperti 
membersihkan seluruh rumah, maka 
langkah yang perlu diambil adalah 
segera tinggalkan famille d'accueil 
tersebut karena au pair adalah pelajar 
dengan misi bertukar kebudayaan 
dengan sebuah keluarga Prancis dan 
bukan seorang pembantu rumah tangga! 
  
Enam point di atas adalah pertanyaan 
wajib dan penting yang tidak boleh 
dilewatkan agar au pair mendapatkan 
ketentraman hidup bersama keluarga 
Prancis. Mengingat au pair akan tinggal 
dalam waktu yang cukup lama, maka ada 
baiknya mencari famille d'accueil yang 
akan membuat kamu tinggal dengan 
nyaman seperti berada di tengah-tengah 
keluarga sendiri. Jangan takut untuk 
mencari keluarga lain jika kamu berada 
keluarga yang tidak berkenan dihati. 
Perlu digarisbawahi juga bahwa setiap 
au pair mendapatkan kewajiban dan hak 
berbeda, maka disitulah peran diskusi 
antar kedua belah pihak sangat penting 
sebelum melangkah lebih lanjut. 
  

[  jeune fille au pair ] 



 
Setelah kedua belah pihak menemukan satu 
titik kesamaan pendapat, hal selanjutnya 
yang dilakukan oleh famille d'accueil adalah 
mengurus kontrak au pair dengan institusi 
yang bernama DIRECCTE. Sembari menunggu 
kontrak, kamu dapat mengurus dokumen 
pendukung lainnya yang bisa dimulai dari: 
  
1. Pembuatan paspor bagi yang belum 
memiliki atau fotocopy paspor bagi yang 
sudah memiliki 
2. Sertifikat diploma terakhir yang sudah 
diterjemahkan dalam bahasa Prancis oleh 
penerjemah tersumpah 
3. Surat keterangan sehat yang sudah 
diterjemahkan dalam bahasa Prancis oleh 
penerjemah tersumpah 
4.    Motivation lettre 
  
Keempat dokumen tersebut adalah 
dokumen pendukung kontrak. Setelah 
semua dokumen selesai dan kontak sudah 
ditanda tangani oleh kedua belah pihak, 
langkah selanjutnya adalah pembuatan visa. 
Atas dasar peraturan baru pembuatan visa 
tidak dapat lagi diurus melalui kedutaan 
Prancis di Indonesia, melainkan melalui TLS 
Contact (https://www.tlscontact.com) 
disertai dokumen-dokumen berikut: 
 
  

Keempat dokumen tersebut adalah dokumen 
pendukung kontrak. Setelah semua dokumen 
selesai dan kontak sudah ditanda tangani oleh 
kedua belah pihak, langkah selanjutnya adalah 
pembuatan visa. Atas dasar peraturan baru 
pembuatan visa tidak dapat lagi diurus melalui 
kedutaan Prancis di Indonesia, melainkan me 
lalui TLS Contact (https://www.tlscontact.com) 
disertai dokumen-dokumen berikut: 
  
1.Paspor asli dan satu fotocopy halaman 
identitas 
2. Fotocopy akte kelahiran 
3. Fotocopy serifikat diploma terakhir 
4. Fotocopy bukti reservasi tiket 
5.Fotocopy asuransi perjalanan dengan 
minimum jangka waktu tiga bulan 
6. kontrak au pair 
7. Fotocopy sertifikat bukti sudah terdaftar di 
salah satu sekolah bahasa atau universitas di 
Prancis 
8. Tiga lembar foto terbaru 
  
Semua dokumen yang diminta tidak menutup 
kemungkinan untuk bertambah atau berkurang, 
jadi alangkah baiknya jika kamu tanyakan 
langsung keabsahannya pada TLS Contact. 
Setelah visa selesai, sembari menunggu 
keberangkatan, sebaiknya au pair mencari 
informasi sebanyak-banyaknya mengenai kota 
yang akan dituju. Selamat mencoba 
pengalaman baru, semoga berhasil dan semoga 
info di atas dapat bermanfaat :)  
  

What to prepare ? 



journey 9 : 



[  learning french ] 

Sorbonne Nouvelle, sebagai salah satu universitas 
yang memiliki jurusan pengajaran, memiliki kelas 
bahasa untuk para pelajar asing yang datang dari 
berbagai negara. Tim pengajar dari jurusan ilmu 
didaktik Bahasa prancis sebagai bahasa asing (FLE) 
dengan kualitas terbaiklah yang memimpin kelas 
Bahasa prancis.  
Terdapat bermacam pilihan kelas Bahasa prancis 
sesuai minat masing-masing pelajar, yakni kursus 
Bahasa prancis khusus untuk pelajar pertukaran, 
kursus persiapan DELF/DALF dan TCF, kursus 
persiapan masuk universitas Prancis (DULF), dan 
kursus untuk mahasiswa S1 atau S2 yang ingin 
menyempurnakan bahasa  prancisnya (dihitung 
sebagai satu mata kuliah). 

 

Jurusan Pengajaran Bahasa, Budaya dan 
Institusi prancis untuk Orang Asing (DELCIFE) 
merupakan pusat yang didirikan oleh 
ADCUEFE (l'Association des directeurs de 
Centres Universitaires d'Enseignement du 
Français pour les Etrangers) yang terdiri dari 
Pusat Bahasa yang menyelenggarakan kelas 
bahasa dan kebudayaan prancis serta 
berbagai fasilitas yang diperuntukkan untuk 
proses pembelajaran mulai dari laboratorium 
bahasa, ruangan multimedia, perpustakaan, 
kursus online, beragam aktivitas kebudayaan 
dan olahraga, hingga pelayanan yang khusus 
diperuntukkan bagi pelajar asing. 

 

Centre Censier 
13,  rue de Santeuil 75231 Paris Cedex 05 
Métro : Censier Daubenton (ligne 7) 
Tél : (00 33) 1 45 87 40 83 
coursfrancaisdhiver.fcp3@univ-paris3.fr 
coursfrancaisdete.fcp3@univ-paris3.fr 

 

  
Maison des Langues et Relations Internationales 

Bureaux 14 (Rez-de-chaussée) 
Site du Mail des Mèches, Rue Poète et Sellier 

94000 Créteil  
Métro : Créteil-Université (ligne 8) 

 
 DELCIFE 

Tél : +33(0)1 82 69 48 70 
E-mail : delcife@u-pec.fr 

 
DELCIFE – Université Paris Est 
Créteil Val-de-Marne (UPEC) 

 

 
Université Sorbonne Nouvelle PARIS 3  

 

Bahasa selalu menjadi kendala utama buat kamu yang ingin hidup dan berbaur dengan orang 
prancis. Berikut ini referensi tempat-tempat kursus bahasa prancis yang bisa membantu kelancaran 
kamu dalam berbahasa hingga cas cis cus. Let’s check it out!  
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[  learning french ] 

Insitusi swasta CAMPUS LANGUE merupakan 
anggota dari group CFILC dan juga merupakan 
pusat pendidikan bagi pelajar asing. Sejak 
1996, lebih dari 4000 pelajar dari berbagai 
negara  (lebih dari 150 kewarganegaraan) 
mengikuti kursus Bahasa prancis dan Inggris 
yang diadakan Campus Langue setiap 
tahunnya. Campus Langue menyediakan kelas 
Bahasa Prancis dan Inggris yang berkualitas 
dengan harga yang terjangkau. 

 

Les Cours de Civilisation Francaise de la 
Sorbonne (CCFS), yang dibangun oleh 
Robert de Sorbon Foundation merupakan 
salah satu sekolah bahasa prancis paling 
bergengsi. Didirikan sejak tahun 1919, 
CCFS menyambut para pelajar dari 
mancanegara, mulai dari pemula hingga 
para pengajar FLE. 
CCFS mengorganisir kelas bahasa prancis 
yang disertai kursus fonetik dan pengajaran 
tentang kebudayaan prancis. Selain itu, 
CCFS juga menawarkan kelas khusus untuk 
persiapan ujian TCF, DELF, DALF yang 
harus dihadapi oleh para pelajar asing 
untuk melanjutkan studi ke perguruan 
tinggi Prancis. Terdapat juga pelayanan 
tempat tinggal, layanan bantuan 
administratif, pelayanan kebudayaan, 
sebuah perpustakaan, beragam ruang 
kelas, asrama dan ruang informatika. 
  

PARIS 19eme 
7 Rue Duvergier 75019 PARIS 
Tél : 01 40 05 92 42 
Métro : Riquet (Ligne 7) 

 

Raspail 
214, boulevard Raspail 75014 Paris 
Metro : Vavin or Raspail 
Tel. +33 1 44 10 77 00 
E-mail : contact@ccfs-sorbonne.fr 

 
 

 

CCFS de la Sorbonne 
 

Campus Langue 

EFI adalah Sekolah Pengajaran bahasa 
prancis sebagai bahasa asing (FLE) yang 
menyelenggarakan pelatihan bahasa 
serta sesi trainning untuk para 
pelajarnya. Selain itu, terdapat juga 
berbagai pilihan kelas mulai dari kelas 
privat hingga kelas khusus untuk 
perusahaan. EFI telah terbukti 
berkualitas dan terakreditasi "Qualité 
français langue étrangère”. 

Écoles de langues et assimilées 
22 rue Rambuteau, Paris, 75003 

Tel. +33 (0) 1 40 27 86 58 
contact@efiparis.com 

www.efiparis.com 
 

 

 
Ecole de Français pour 
l'International - EFI  
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[  learning french ] 

Terletak di tengah kota Paris, Alliance 
Française Paris Ile-de-France adalah pusat 
pertemuan pelajar mancanegara di mana 
setiap tahunnya, hampir sekitar 12.000 pelajar 
dari 160 kewarnegaraan berbeda datang untuk 
belajar bahasa prancis. Terdapat kursus 
Bahasa prancis umum untuk semua tingkatan 
(mulai dari level A1 sampai C1 sesuai CECR), 
kelas bahasa prancis untuk para profesional 
(bahasa prancis untuk bisnis, bahasa prancis 
untuk kedokteran, dll), pelatihan bahasa 
prancis dengan tema tertentu (tulis, oral, 
bahasa prancis untuk teater), dan bahasa 
prancis online untuk tingkatan A2 (MOOC dari 
FLE). Selain itu, terdapat pula pelayanan 
tempat tinggal, pusat multimedia (buku, CD, 
DVD) untuk menfasilitasi proses belajar 
mengajar, kafe Alliance Française yang juga 
menyediakan akses WiFi secara gratis, 
beragam kegiatan kebudayaan setiap minggu 
(ciné-club, pameran, konferensi, dll), belajar 
sambil menikmati kota Paris (kunjungan ke 
museum) dan Pass culturel per tahun yang 
dapat digunakan untuk menikmati berbagai 
akses. Alliance Française Paris Ile-de-France 
juga menawarkan beragam pelatihan untuk 
para pengajar FLE untuk DELF, DALF dan TCF. 
Terakreditasi "Qualité français langue 
étrangère" oleh  CIEP (le Centre International 
d’Études Pédagogiques). 
 

 

Kursus bahasa prancis yang 
diperuntukkan bagi orang dewasa, 
keluarga dan anak-anak mulai dari usia 4 
tahun. Kualitas pengajaran disesuaikan 
dengan kebutuhan pelajar. Diadakan 
dalam kelompok kecil, kursus bahasa 
prancis ini juga tersedia untuk sesi 
intensif. Jadwal dapat diatur se-fleksibel 
mungkin, kelas dapat diselenggarakan 
selama hari kerja maupun akhir pekan. 
Terdapat kelas persiapan untuk DELF, 
DALF, Sorbonne, dan CCIP. Anda juga bisa 
menikmati sesi linguistik dan kebudayaan 
di luar kelas berupa jalan-jalan keliling 
Paris. FAYLI juga memberikan solusi bagi 
yang Anda yang belum menemukan 
tempat tinggal di Paris. 
  

Écoles de langues et assimilées 
101 boulevard Raspail, Paris, 75006 
Tel. +33 (0) 1 42 84 90 00 
info@alliancefr.org 
www.alliancefr.org 
 

Écoles de langues et assimilées 
46 rue Saint-Antoine, Paris, 75004 
Tel. +33 1 850 990 14 
info@frenchasyoulikeit.com 

 
 

 

French as you like it 
 

Alliance Française 6 

7 

http://www.parisinfo.com/professionnel-paris/74764/Alliance-Fran%C3%A7aise
http://www.parisinfo.com/professionnel-paris/127386/French-As-You-Like-It


[  learning french ] 

Mari belajar bahasa prancis di tengah kota 
Paris! Telah berdiri sejak 65 tahun yang lalu, 
Institut de Langue et de Culture Françaises 
sangat dikenal dengan pembalajaran bahasa 
prancisnya. Sebagai pusat inovasi, ILCF 
semakin berkembang dalam memenuhi 
kebutuhan setiap pelajar baik akademik 
maupun profesionel. Setiap tahunnya, ILCF 
menerima 2500 murid asing dari beragam 
negara, yang bertujuan untuk mempelajari 
bahasa prancis dan terjun langsung dalam 
hidup yang sarat akan kebudayaan prancis 
dengan suasana persis seperti di universitas 
prancis. Terakreditasi “Qualité français 
langue étrangère”, ILCF menawarkan 
berbagai program mulai dari Bahasa prancis 
umum, Kursus Kebudayaan Prancis, Bahasa 
prancis untuk bisnis hingga Bahasa prancis 
untuk bidang keagamaan. Untuk para pelajar 
asing yang baru pertama kali ke Paris, 
banyak pelayanan yang dapat dimanfaatkan 
salah satunya penjemputan ke bandara, 
tempat tinggal di host family dan pembuatan 
titre de séjours. ILCF juga bekerja sama 
dengan Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Paris Île-de-France dalam 
penyelenggaraan DEP (Diplômes de Français 
Professionnel) dan TEF (Test d'Evaluation du 
Français). 
 

 

Kursus intensif bahasa prancis umum 
atau kelas percakapan mulai dari 10, 
15, 20, atau 25 jam per minggu 
(maksimal 25 jam per minggu). 
Pelatihan menulis dan fonetik 
(maksimal 8 orang dalam satu kelas). 
Dibuka kelas setiap minggu dan setiap 
tahun untuk semua tingkatan. Terdapat 
pula kelas privat bagi yang para pelajar 
yang berminat. Sistem pengajaran 
terstruktur dan terkini. Ada juga 
program au pair dan persiapan untuk 
CCIP, DELF/DALF. Para pelajar 
difasilitasi kursus kebudayaan dan 
peradaban prancis, pelayanan tempat 
tinggal dan akses internet sepuasnya. 
Selain itu, ada juga tempat khusus 
untuk membaca dan beragam referensi 
untuk pembelajaran bahasa prancis di 
perpustakaan.. 

ILCF  
21 rue d’Assas 
75006 Paris cedex Cedex 06  
Tel. +33 (0) 1 44 39 52 68 
ilcf@icp.fr 
www.icp.fr/ilcf  
 

France Langue 
27 boulevard des Italiens 

75002 Paris  
Tel. +33 (0) 1 42 66 18 08 

www.france-langue.fr  
 
 

 

France Langue 
 

ILCF - Institut de Langue et de 
Culture Françaises - Institut 
Catholique de Paris 
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journey 10 : 



Sebagai pelajar yang sedang menempuh studi di Eropa, pasti kamu gemes kan kalau hanya stay 
saja di prancis tanpa menikmati keindahan negara-negara tetangga. Bisa ditebak kalau sejak 
awal, kamu tentunya sudah merencanakan a wonderful trip around Europe dengan budget ala 
mahasiswa. Jangan khawatir, kita bakalan bocorin sedikit tips buat kamu yang udah siap jadi 
European traveler. T’es prêt? 
 

      Riset 
Sebelum melakukan perjalanan, ada baiknya kamu melakukan riset terlebih dahulu 
tentang negara yang akan kamu kunjungi, termasuk sistem transportasi dan penginapan di 
sana, bahasa apa yang digunakan, bagaimana musim dan udara di sana, berapa harga 
barang dan makanan di sana, bagaimana sifat penduduk asli negara tersebut secara 
umum. Contohnya, negara-negara di Eropa Utara (Nordic) atau Scandinavia, tentunya akan 
memakan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan Eropa bagian barat atau timur. 
Terutama untuk Norwegia dan Suisse yang terkenal dengan harga-harganya yang super 
menakjubkan. Kamu harus tahu secara garis besar karakteristik negara tujuan kamu—
termasuk mata uang apa yang digunakan—supaya kamu tidak kaget dan panik ketika apa 
yang kamu hadapi nanti tidak sesuai ekspektasi kamu. Selain itu, kamu juga harus cermat 
dalam memilih waktu yang tepat untuk berlibur. Hindari melakukan perjalanan di saat high 
season atau musim puncaknya liburan seperti bulan Juni-Agustus ketika musim panas dan 
waktu-waktu mendekati Natal dan tahun baru. Selain harga tiketnya yang tinggi, kesulitan 
akomodasi pun menjadi masalah utama. 
  

      Forever Nebengers 
Meskipun tabunganmu cukup untuk menyewa sebuah kamar di AirBnb ataupun hotel, 
menjadi nebengers tetaplah menjadi opsi utama bagi para pelajar. Banyak cara buat kamu 
bisa menemukan tempat tebengan di negara yang akan kamu tuju. Salah satunya dengan 
mengakses situs couchsurfing.com dan mencari kenalan sesama traveler yang bersedia 
menampung bahkan menemani perjalananmu selama di sana. Selain bisa mendapatkan 
tempat tinggal gratis, kamu juga mendapatkan teman baru dan memiliki kesempatan 
untuk mengenal budaya mereka lebih dalam. Selain itu, kamu juga bisa mencari informasi 
tentang penginapan mahasiswa Indonesia di negara tersebut, contohnya di Paris, kamu 
bisa memanfaatkan program PPI Paris AppartE di mana kamu cukup membayar 10 € 
(harga pelajar) untuk mendapatkan penginapan di tempat tinggal salah satu mahasiswa di 
sana. Kamu juga bisa mencari informasi tentang auberge de jeunesse atau semacam 
dormitory for student yang mana kamu bisa menyewa satu tempat tidur susun di satu 
kamar yang besar bersama traveler atau bahkan backpackers lainnya dan juga berbagi 
kamar mandi. Kalau kamu cermat dalam mencari informasi, kamu juga bisa menemukan 
hostel murah untuk para pecinta liburan low budget dengan fasilitas seadanya. 
Opsi lainnya adalah bermalam di bus atau kereta demi menghemat biaya menginap. Cara 
terampuhnya yakni dengan mengambil bus atau kereta malam agar kamu bisa istirahat 
sebelum exploring keesokan harinya. Jangan khawatir, bus dan kereta di Eropa terkenal 
dengan kenyamanannya, kamu hanya cukup membeli bantal leher yang bisa diisi udara 
untuk mengistirahatkan kepalamu.  
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               Transportasi Murah 
Kalau diteliti, biasanya pengeluaran membengkak 
salah satunya adalah biaya transportasi. Untuk 
mengantisipasi hal ini, sebaiknya kamu sudah 
merencanakan perjalanan kamu dari jauh hari 
sehingga kamu tidak perlu membeli tiket secara 
mendadak. Harga yang ditawarkan beberapa 
bulan sebelumnya tentunya jauh lebih murah 
daripada beberapa minggu bahkan beberapa hari 
sebelum keberangkatan. Salah satu tips untuk 
bisa traveling murah, pergi dan pulang lah dari 
negara yang berbeda agar kamu tidak perlu 
kembali ke destinasi awal lagi untuk pulang ke 
prancis, karena hal itu tentunya akan memakan 
biaya tersendiri. Selain itu, mulai lah searching 
penerbangan-penerbangan murah antar kota atau 
negara di Eropa seperti Ryan Air atau Easy Jet 
yang terkadang tiketnya bisa jauh lebih murah 
daripada tiket kereta. Gunakanlah 
skyscanner.com atau comparabus.com untuk 
membandingkan harga demi memperoleh harga 
akomodasi paling murah. Kamu juga bisa intip 
harga Flixbus di situs www.flixbus.com yang 
melayani perjalanan bukan hanya antar kota 
namun juga negara dengan biaya super 
mencengangkan! Contohnya tiket Paris-London 
bisa kamu peroleh Cuma dengan harga 19 €. 
  

               Minimalisasi Tiket  
Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tempat 
wisata ataupun taman atraksi memiliki harganya 
masing-masing. Untuk kamu yang ingin traveling  
dengan low budget, pilihlah dengan bijak dan 
cermat tempat-tempat yang benar-benar ingin 
kamu kunjungi. Tidak perlu naik London Eye dan 
Tour Eiffel, ataupun pergi ke Disneyland demi 
memuaskan hasrat kamu semata, cukup 
searching museum mana saja yang gratis atau 
cari hiburan yang lebih murah dan menarik lagi 
seperti jalan-jalan sore di sepanjang sungai, 
jelajah toko-toko antik nan tradisional setempat, 
menikmati udara di taman dan menonton pemusik 
jalanan. Tidak perlu ambisius untuk mengunjungi 
tempat wisata negara tersebut demi foto manis 
yang mengundang banyak likes di Instagram, 
ingat bahwa tujuan utama kamu adalah menikmati 
tempat tersebut. Pilihlah tiket terusan jika kamu 
memang berniat untuk stay di kota tersebut untuk 
beberapa hari. 
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      Makan Murah 
Walaupun tujuan utama traveling kamu adalah 
wisata kuliner, kamu harus tetap 
mempertimbangkan harga makanan di restoran. 
Pilihlah makanan dengan harga terjangkau yang 
juga bisa membuatmu kenyang. Kalau di Paris, 
pilihan pasti jatuh pada kebab, panini, sandwich 
ata crêpe yang hanya dijual seharga 4€ atau 5€. 
Kamu juga bisa memanfaatkan fast food 
restaurant untuk membeli menu anak seperti 
Happy Meal seharga 4 € dengan menu yang sangat 
cukup untuk satu orang. Manfaatkan pula 
convenience store selagi menyelusuri kota untuk 
membeli roti atau salade seharga 3-5 €. Biasakan 
cari yang bertuliskan formule étudiant atau 
khusus student agar kamu bisa memanfaatkan 
potongan harga sebagai pelajar. Kamu juga bisa 
membawa beberapa bungkus mie instant, kopi 
atau sarden kaleng jika hostel tempat kamu 
menginap menyediakan dapur. 
Untuk minuman, harga satu botol air mineral pada 
umumnya sekitar 2€. Untuk penghematan, kamu 
bisa membawa botol refill dan mengisi air putih 
dari keran atau water fountain yang sudah 
disaring dan tersebar di seluruh sudut kota. Kalau 
kamu benar-benar ngidam fancy food ala kota 
yang sedang kamu kunjungi, cara terbaik adalah 
dengan sharing menu dengan teman-teman kamu 
agar bisa mencicipi semua jenis makanan dengan cara 
berbagi.  

  

               Efektifkan Barang  
      Bawaan 
Layaknya seorang backpacker, usahakan 
membawa barang secukupnya ketika berlibur. 
Selain menghemat biaya tambahan untuk bagasi 
di low cost flight, itu juga akan memudahkan 
kamu dalam melakukan perjalanan yang efektif. 
Jangan membawa pakaian terlalu banyak 
terutama ketika musim dingin. Cukup membawa 
satu jaket agar tas kamu tidak penuh oleh baju-
baju tebal. Agar lebih praktis, kamu bisa 
membawa sabun cuci baju dan dalaman sekali 
pakai agar tidak menambah beban bawaanmu. 
Cucilah bajumu ketika selesai pakai untuk 
menghindari membawa pakaian liburan terlalu 
banyak. Jika kamu hanya melakukan one day trip, 
kamu bisa memanfaatkan fasilitas loker di stasiun 
untuk menaruh koper atau ransel kamu dan hanya 
membawa barang-barang penting saja seperti 
handphone, dompet, passport dan alat-alat 
elektronik lainnya. 
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               Gunakan Kartu 
Untuk kamu yang memang sudah cermat menyiapkan keberangkatan kamu, pastinya 
sudah tahu dong apa fungsi kartu ISIC? International Student Identity Card adalah kartu 
yang diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa yang berlaku secara internasional. Para 
pemegang ISIC atau biasa dikenal dengan istilah ISIC Friends, akan memperoleh banyak 
keuntungan dengan keberadaan kartu ini karena ISIC dikenal secara internasional. 
Dengan menggunakan ISIC, kamu bisa menikmati beragam keuntungan, salah satunya 
potongan harga atau harga khusus di kios pembelian tiket, toko buku, lembaga 
pendidikan, tempat makan, tempat hiburan dan masih banyak lagi. ISIC dapat dimiliki 
oleh pelajar dan mahasiswa yang masih aktif mulai dari umur 12 tahun. Karena itulah 
manfaatkan dengan baik kartu ISIC mu selama melakukan perjalanan! 
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SEPANJANG SUNGAI SEINE 
Tidak peduli musim apapun, sepanjang pinggiran sungai Seine 
selalu menjadi tempat favorit penduduk Paris dan juga 
wisatawan asing yang sengaja mencari sinar matahari dan 
melakukan piknik kecil-kecilan sedari kencan sambil 
menikmati la vue des bateaux mouches yang tak henti-
hentinya melintasi Seine. 
  
 
PUNCAK MONTPARNASSE 
Untuk yang selalu memimpikan menikmati seluruh 
pemandangan kota Paris dari atas, l’observatoire 
paronamique de la Tour Montparnasse is the answer! 
Terkenal dengan liftnya yang hanya butuh waktu 36 detik 
untuk mengantar pengunjung ke puncak Montparnasse di 
lantai 56, rooftop ini sangat memanjakan para penikmat Paris 
dengan dindingnya yang semuaya terbuat dari kaca! 
 
  
LIKU JALANAN MONTMARTRE  
Sudah jadi rahasia umum kalau jalanan terindah kota Paris 
berada di Montmarte. Setiap sudutnya memang layak 
dijadikan objek foto, tidak heran kalau pemadangan di tempat 
ini merupakan inspirasi bagi Dali, Van Gogh hingga Picasso. 
Jangan lupa menaiki tangga menuju Sacré-Coeur untuk 
menikmati sunset dari atas Paris. Kalau kamu haus, 
mampirlah ke la Maison Rose untuk secangkir coklat panas 
sambil mengagumi bangunan uniknya yang serba pink. 
 
  
LA DÉFENSE 
Tempat nongkrong dengan gaya modern yang terkenal 
sebagai area ekonomi dan bisnis utama di kota Paris. 
Terletak di departemen Hauts-de-Seine, la Défense kaya 
akan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang unik dan 
berbeda satu sama lain. Dari la Défense, kamu juga dapat 
melihat Arc de Triomphe tampak kecil dari satu garis lurus. 
La Défense selalu menjadi tempat yang seru untuk sekedar 
duduk-duduk dan memanjakan pikiran. 
 
  
PARC ASTERIX 
Bosan dengan Disneyland dan butuh atraksi yang lebih 
memacu adrenalin kamu? Kunjungi Parc Asterix yang 
terletak di Plailly (sebelah utara kota Paris). Dengan tiket 
masuk seharga 47 €, kamu bisa menjangkau tempat ini 
dengan navette yang tersedia dari Bandara CDG seharga 16 € 
untuk rute pulang-pergi. Jangan lupa untuk mencoba wahana 
les tonneres de Zeus dan nikmati sensasinya yang luar biasa! 
  
  



CAFÉ LES PHILOSOPHES 
Restauran yang cukup mengesankan untuk merasakan 
pengalaman menjadi les parisiens melalui Steak Tartare dan 
Tarte Tatin nya. Terletak di jantung kota Paris dan di area 
terkenal le Marais, kamu juga bisa windows shopping di toko-
toko vintage sekitar café khas prancis ini. 
 
  

PRINTEMPS ROOFTOP TERRACE 
Coba kamu pergi ke pusat perbelanjaan Printemps dan 
naikilah lift hingga ke lantai paling atas, you’ll experience a 
breathtaking moment! Kamu bisa menikmati 360 ̊  
pemandangan kota Paris—terutama puncak Montmarte dan 
menara Eiffel—sambil mencicipi jajanan enak nan lucu di 
rooftop café nya. 
 
  

SHAKESPEARE AND COMPANY 
Bookstore ini sungguhlah surga para pecinta sastra. Bukanya 
hanya atmosfirnya saja yang cozy and homey, koleksi buku 
yang ditawarkan pun kadang bikin lupa diri. Terletak tepat di 
samping Notre-Dame, toko buku yang dulunya menjadi 
tempat berkumpulnya para sastrawan Inggris seperti 
Hemingway dan Barnes juga lengkap dengan café unik di 
sebelahnya. Why don’t you read a great book over a cup of 
espresso? 
 
  

MUSÉE D’ORSAY 
Craving for impressionism? Kamu bisa mengunjungi Musée 
d’Orsay dan mendapati karya Cezanne, Monet, Manet, Van 
Gogh, Gaugin dan seniman lainnya. Untuk dapat menyaksikan 
langsung beragam koleksi yang menakjubkan, museum yang 
mengkombinasikan art and architecture ini mengenakan 
biaya sebesar 12€ untuk pengunjung umum dan 9€ bagi yang 
berusia di bawah 26 tahun.   
 
  

ÎLE SAINT-LOUIS & ES KRIM BERTHILLON 
Merupakan salah satu dari dua pulau yang terdapat di atas 
sungai Seine di kota Paris, Ile Saint-Louis menyajikan 
suasana classy khas Paris dengan café dan toko-toko es krim 
dan sorbet khas pulau tersebut, Berthillon! Take your time 
strolling the whole thing and eat the ice cream. 
 
 

DU PAIN ET DES IDÉES 
Singgahlah di salah satu boulangerie tradisional prancis yang 
dikenal dengan chausson à la pomme fraiche dan pistachio’s 
pastries nya. Dengan dekorasinya yang bertemakan rustic, 
kamu akan betah bukan hanya karena kelezatan rotinya, 
namun juga suasananya yang begitu nyaman. 
 
  
  
  



CANAL SAINT-MARTIN 
Jika kamu salah satu penggemar film kebanggaan 
prancis ‘Amélie’, kamu pasti sudah tidak asing 
dengan kanal yang menjadi latar beberapa adegan 
spektakuler di dalam filmnya. Kamu bisa menikmati 
pemandangan indah Canal Saint-Martin dari bar 
ataupun restoran yang terletak di sekitarnya. 
 
  
RUE CRÉMIEUX 
Jatuh cinta dengan rumah-rumah yang serba warna-
warni seperti di daerah Portobello di kota London? 
Cukup kunjungi Rue Crémieux yang terletak 
beberapa menit dari Gare de Lyon dan temukan spot 
foto yang menarik! 
 
  
HOT CHOCOLATE AT ANGELINA 
Butuh yang manis di kota Paris? Café Angelina Paris 
lah jawabannya. Terkenal dengan chocolat chaud 
atau coklat panasnya, Angelina juga menyediakan 
menu menggiurkan lainnya seperti tarte aux fraises 
dan croissant nya yang buttery dikemas dengan 
ruangannya yang khas gaya prancis. 
 
  
  



“The world is a book and 
those who don’t travel 
only read one page.” 
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Selanjutnya kirimkan berkas-berkas 
tersebut ke alamat kantor  OFII terdekat 
dengan wilayah kamu dan tunggu surat 
balasan untuk datang langsung ke kantor 
dan melakukan visite medicale. 
Keterangan lebih lengkapnya dapat kamu 
lihat di Journey 3 : Welcome to Paris 
 
Dokumen apa saja yang harus 
diterjemahkan sih? 
 
Kamu bisa mempersiapkan terjemahan 
ijazah SMA atau Sarjana kamu melalui 
penerjemah tersumpah di Indonesia untuk 
keperluan pendaftaran. Selanjutnya, begitu 
tiba di Paris, kamu wajib melegalisasi serta 
menerjemahkan akte kelahiran kamu di 
KBRI Paris yang terletak di 47-49 Rue 
Cortambert 75116 Paris dengan harga 15 € 
(tahun 2015). Dokumen ini akan digunakan 
untuk banyak hal termasuk untuk daftar 
CAF. 
 
Bagaimana sih caranya nyari apartemen? 
Kalau gak dapet juga gimana?  
 
Banyak banget alternatif untuk mencari 
tempat tinggal meskipun harus diakui 
bahwa mendapatkan tempat tinggal yang 
sesuai keinginan bukanlah perkara mudah. 
Kamu bisa cek situs-situs pencari 
logement dan juga mendaftarkan diri untuk 
tinggal di résidence universitaire. Sebagai 
tindakan preventif, lebih baik cari terlebih 
dahulu kenalan di Paris yang mengizinkan 
kamu untuk menumpang selama beberapa 
waktu sambil mencari tempat tinggal yang 
sesuai. Kamu juga bisa memanfaatkan jasa 
PPI Paris dengan program Appart-E di 
mana kamu akan dicarikan apartemen 
mahasiswa Indonesia di Paris untuk 
menginap dengan biaya 10 € per malam 
bagi pelajar. Solusi lainnya bisa kamu baca 
di Journey 4 : Living in Paris.  

 

Biaya hidup di Paris rata-rata berapa 
euro per bulan? 
 
Pada umunya, biaya hidup di Paris bisa 
mencapai 800 € sampai dengan 1000 €, 
tergantung harga logement dan gaya 
hidup kamu tentunya. Yuk tengok 
estimasi biaya kehidupan di Paris di 
Journey 4: Living in Paris beserta 
rinciannya. 
 
Kartu telepon apa yang paling pas 
untuk kantong anak mahasiswa? 
 
Itu semua tergantung sama kebutuhan 
dan daerah tempat kamu tinggal. Kartu 
telepon yang paling umum digunakan 
yakni Orange, SFR, Bouygues, Lebara 
dan Free. Tentu masing-masing 
memiliki kelebihan dan kekurangannya. 
Try to be wise while choosing! 
 
Pendaftaran CAF? 
 
Kamu bisa langsung melakukan 
pendaftaran melalui situs www.caf.fr 
dan mengunduh aplikasi CAF di 
smartphone kamu. Untuk penjelasan 
lebih rinci mengenai prosedurnya dan 
apa saja yang dibutuhkan, bisa dilihat di 
Journey 4 : Living in Paris. 
 
 
Pendaftaran OFII? 
 
Setibanya di Paris, kamu dapat 
mengirimkan formulir OFII yang telah 
disisipkan di paspor kamu dengan 
menyertakan fotokopi visa, fotokopi 
halaman identitas paspor dan fotokopi 
halaman paspor yang telah distempel 
kedatangan oleh pihak Imigrasi prancis. 
 

 



sf 

Cukup gak sih bertahan hidup hanya dengan 700 € 
per bulan?  
 
Sebenarnya itu semua tergantung gaya hidup kamu. 
Kalau kamu sering makan di restoran kampus atau 
bahkan masak sendiri dan lebih sering membeli 
second-handed stuff untuk memenuhi kebutuhan 
kamu, bisa saja kamu bertahan hanya dengan 700 € 
dalam sebulan. It’s all about the way you live. 
 
Sistem Asuransi gimana sih? Wajib punya gak sih? 
Kan lumayan kan tuh 250 €. 
 
Asuransi itu wajib dimiliki siapa pun yang tinggal di 
prancis, terutama untuk para pelajar diwajibkan 
memiliki sécurité sociale dan assurance 
d’habitation. Ada beragam agen asuransi yang 
ditujukan khusus bagi para pelajar, pendaftarannya 
pun dilakukan secara otomatis begitu kamu 
melakukan inscription administrative di kampus 
kamu. Bagi kamu yang ingin fully refunded 
(entièrement remboursé), kamu bisa mendaftarkan 
diri untuk asuransi mutuelle yang biasanya biaya 
per tahun mencapai lebih dari 200 €. Memang agak 
mahal, tapi semuanya itu worth it kok. Untuk 
keterangan lebih jelas bisa kamu intip di Journey 5 : 
Student’s life!  
 
Begitu tiba, hal apa yang harus aku harus lakukan 
untuk pertama kali? 
 
Hal yang pertama yang mesti kamu lakukan setelah 
menginjakan kaki di Aéroport Charles de Gaulle 
yakni membeli kartu telepon di toko Relay terdekat, 
fortunately tokonya gampang kok ditemukan di 
bagian kedatangan. Kamu bisa beli kartu dari 
provider Orange atau SFR dan beli pulsa nya saat 
itu juga demi kelancaran komunikasi. Sebenarnya 
kamu bisa memanfaatkan WiFi bandara, namun 
cuma selama 30 menit. Selanjutnya kamu tinggal 
cari cara untuk menjangkau tempat tinggal kamu 
melalui RER dengan tiket seharga 10 € karena taksi 
cukup mahal di Paris. Disarankan untuk menguasai 
rute dari bandara sampe ke apartemen kamu mulai 
sekarang atau minta seseorang yang kamu kenal 
untuk menjemput langsung agar tidak kesasar. 
Untuk tahapan selanjutnya, bisa kamu cek di 

Journey 3: Welcome to Paris. 



La vie est faite 
de petits bonheurs... 
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PARIS, STUDI DAN KELUARGA bukanlah 
sebuah kebetulan tapi murni campur 
tangan Tuhan. Kembali ke Paris setelah 
lulus M2 Pro di Irest Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne tahun 2011, 
merupakan keputusan terbaikku untuk 
melanjutkan studi doktoral di kampus 
EHESS Paris. Menggeluti bidang 
Pariwisata sebagai bidang ilmu yang 
transdisiplinaire, maka kota Lumière ini 
adalah salah satu kiblatnya. Teori dan 
praktik berkolerasi cantik sehingga 
membuatku jatuh cinta dalam ketekunan 
ilmu. Ketetapan hati yang sama pada 
saat menjalani kehidupan berkeluarga 
dengan seorang baby. Mahalnya living 
cost di kota besar seperti Paris tak 
pernah menyurutkanku meski 
mendapatkan beasiswa tanpa subsidi 
keluarga. Niat adalah sebuah langkah, 
kemudahan terkembang pada setiap 
munajat, maka yakinlah tout est possible 
avec la volonté, man jadda wa jadda. 
 
Deni Endriani, mahasiswi doktoral 

EHESS Paris 

 

  
Prancis adalah negara yang 
memberikan akses ilmu 
pengetahuan di bidang Sains, Seni 
dan Sosial. Selain itu, biaya 
pendidikan yang murah di 
universitas dan institusi publik, 
serta kesetaraan hak antara 
mahasiswa asing dan mahasiswa 
Prancis merupakan beberapa 
aspek yang menjadi nilai lebih dari 
negara heksagon. Selama dua 
tahun di Prancis, saya mendapat 
perkuliahan yang berkualitas dan 
pengalaman yang berharga, salah 
satunya berpartisipasi dalam 
konferensi-konferensi berskala 
internasional di UNESCO dan 
OECD.  
 
 
Eka Mochamad Ilham, 

mahasiswa Master  
International Relations and 
Action Abroad di Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne 
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Nama saya Anestesya, pelajar S1 di Paris. 
Kuliah di Paris memang bisa dibilang 
susah gampang. Dari mulai kendala 
bahasa, adaptasi sama orang-orang 
Prancis yang cenderung lebih dingin, 
sampai masalah bagi waktu. Kita juga 
harus pinter-pinter cari cara buat belajar 
yang efektif, karena metode kuliah di sini 
beda banget sama di Indonesia. Tapi kabar 
baiknya, kuliah di sini mengajarkan saya 
menjadi lebih kritis dan berani, karena di 
sini kita dipaksa untuk banyak 
berargumen dan berdiskusi. 
  
Anestesya Primadhini, mahasiswa S1 

American Business School jurusan 

Marketing International et du luxe 

  
  

  
Ada banyak sekali pengalaman seru selama 
menjadi au pair. Seperti merayakan Natal 
bersama dengan keluarga besar host dad 
ku. Di saat itu, aku jadi tahu tradisi natal 
warga prancis lokal dengan sajian makanan 
dan minuman khas musim dingin. Ada lagi 
pengalaman diajak main ski di daerah 
tenggara Prancis. Aku yang tidak pernah 
melihat salju pun sangat gembira ketika 
bisa menyentuh dan memainkannya. Ada 
juga pengalaman lain seperti memetik buah 
bersama di kebun tanaman, membuat kue 
bersama host kids, berkunjung ke rumah 
kakek-nenek mereka, dan masih banyak 
lagi. Pesanku untuk kalian yang ingin 
mecoba jadi au pair adalah jangan takut 
untuk belajar! Saat tiba di sini, akan sangat 
terasa bahwa budaya dan kebiasaan-
kebiasaan kita sangat berbeda. Namun, jika 
ada sesuatu yang asing atau yang tidak kita 
mengerti, jangan takut untuk bertanya dan 
belajar dengan host family kita. Selain itu, 
untuk kalian yang ingin melanjutkan kuliah 
di sini namun masih belum terlalu mengerti 
dengan budaya Prancis pun bisa mencoba 
pekerjaan ini. Menurutku, au pair 
merupakan paket komplit belajar sekaligus 
‘menyelami’ budaya prancis sebelum 
memutuskan untuk tinggal dan menetap di 
sini.  
 
Gisela Rolanda, jeune fille au pair di Paris 
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PPI PARIS, nama yang tak asing lagi di telinga 
kebanyakan pelajar di seluruh dunia. PPI Paris 
merupakan kependekan dari Perhimpunan  Pelajar 
Indonesia di Paris atau dalam bahasa prancis 
dikenal dengan nama Association des Étudiants 
Indonésiens à Paris. Nah sedikit bercerita tentang 
sejarah PPI Paris, jadi, asosiasi ini berdiri pada 
tanggal 16 Januari 1958 (wah sudah tua juga 
ternyata). Bicara soal sebuah organisasi belum 
afdol jika tidak bicara tentang visi dan misi. Baik, 
langsung saja kita menuju ke visi PPI Paris 
2015/2016 yaitu “Terwujudnya Perhimpunan Pelajar 
Indonesia (PPI) Paris sebagai sarana edukatif dalam 
membangun semangat berorganisasi, media 
implementatif untuk reaktualisasi diri sebagai 
karakter pelajar indonesia yang moderat, kritis, dan 
reformatif dengan rasa nasionalisme serta 
solidaritas yang kuat“. Fyuh cukup panjang juga, 
mari berlari menuju misi PPI Paris Periode 
2015/2016 sebagai berikut : 
 
1. Meningkatkan Solidaritas dan Kebersamaan 

Antar Sesama Pelajar Indonesia di Wilayah Îles-
De-France 

2. Mewadahi dan Memfasilitasi Aspirasi, Gagasan, 
dan Harapan Seluruh Anggota PPI Paris 

3. Memupuk Serta Meningkatkan Rasa Kepedulian 
akan Tanah Air Indonesia 

4. Memperluas Kerjasama Strategis PPI Paris 
Dengan Institusi dan  Organisasi Pelajar Di 
Paris Lainnya 

5. Mengayomi Pelajar Indonesia yang Sedang 
Belajar di Wilayah Îles-De-France 

6. Mengoptimalisasi Bantuan dan Pelayanan Bagi 
Pelajar Indonesia di Wilayah Îles-De-France. 

7. Menyediakan Wadah sebagai Tempat 
Pengembangan Potensi Diri Anggota PPI Paris 

 

PPI PARIS IS US  

 
humasppiparis@gmail.com 
 
www.facebook.com/PPI PARIS 

PPI PARIS 

PPI PARIS 

@omr429q 

 
www.ppiparis.fr 
 



PPI Paris bukan hanya perihal organisasi, 
lebih dari itu, kami adalah keluarga, sahabat, dan 

saudara Anda... 
  

  

  
KETUA / Septa Pratama 
WAKIL / Oky Mustika Sari 
SEKRETARIS / Bhirawa J.Arifi 
BENDAHARA / Afina Iskandar 
  
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUSIA 
Kadep / Pedcawanto 
Anggota / Irma Vania Eliani 
                  Aida Holandari 
 
DEPARTEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT 
Kadep / Caroline Samosir 
Anggota / Satria Hardinata 
                  Vina Uli 

 

DEPARTEMEN RISET DAN KAJIAN STRATEGIS 
Kadep / Ahmad Saiful Fathi 
Anggota / Ibnu Nurul Huda 
 
DEPARTEMEN OLAHRAGA DAN BUDAYA 
Kadep / Geridio 
Anggota / Morika Tumala 
                  Yulia Purnama S. 
                  Ahmad Amin 
 
DEPARTEMEN KEWIRAUSAHAAN 
Kadep / Akif Fadli S. 
Anggota / Sari Buana 
                  Melda Kaunang 

/PPI PARIS 2015-2016/ 





Layanan penjemputan atau pengantaran 
ke Bandara Charles de Gaulle / Orly 

dengan biaya 15 € per tujuan dan per 
penjemput. Khusus bagi yang bertujuan 

ke area zona 4 & 5, dikenakan tarif 
sebesar 20 € 

 
Tersedia mobil kapasitas 3 orang dengan 

3 koper besar + 3 koper kabin. 
 

TARIF: 
1 tujuan 75 € 

2 tujuan 100 € 
3  tujuan 125 € 



 
 

Layanan penginapan di tempat tinggal 
para mahasiswa di kota Paris dan 
sekitarnya dengan biaya 10 € untuk 
pelajar dan 15 € untuk non pelajar. 



sss 

di kota Paris 

 
47-49 rue Cortambert 
75116 Paris, France 
(01) 4503-0760 
+33-1-4503-0760 
 
 
 
Federal Government Office 
28 Rue de la Grange aux Belles 
75010 Paris, France 
+33 1 40 40 58 58 
 
 
  
 
17 Boulevard Jourdan 
75014 Paris, France 
+33 1 44 16 64 00 

  

 
35 avenue Georges Bernanos, 
75005 Paris, France 
01 40 51 37 35  
international@crous-paris.fr 
  
 
 
54 Boulevard Saint-Michel  
75006 Paris, France 
+33 1 56 54 36 34 
 
  
 
7 Rue Danton, 
75006 Paris, France 
+33 811 50 56 33 00 

  

KBRI PARIS 

CAMPUS FRANCE DE PARIS 

CENTRE CROUS DE PARIS 

SMEREP 

LMDE CITÉ INTERNATIONALE 

UNIVERSITAIRE DE PARIS  



di kota Paris 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LA VILLE 
DE PARIS 
82 Rue François Miron,  
75004 Paris, France 
+33 1 40 18 38 94 
  
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LA VILLE 
DE PARIS 
17 Ter Avenue Beaucour 
75008 Paris, France 
+33 1 47 63 22 81 
  
BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE 
10 Place du Panthéon, 
 75005 Paris, France 
+33 1 44 41 97 97 00 
 
BIBLIOTHÈQUE CLAUDE LÉVI-STRAUSS 
41 Avenue de Flandre 
75019 Paris, France 
+33 1 40 35 96 46 
  
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE LA FRANCE 
Quai François Mauriac 
75013 Paris, France 
+33 1 53 79 59 59 
  
BIBLIOTHÈQUE DE CLIGNANCOURT 
29 Rue Hermel 
75018 Paris, France 
+33 1 53 41 35 60 
 

  

Selain perpustakaan di dalam universitas seperti Paris-
Sorbonne atau INALCO, kamu juga bisa menemukan 
beragam universitas yang tersebar di kota Paris. Berikut 
beberapa daftar perpustakaan yang bisa jadi referensi 
tempat kamu untuk belajar.... 
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layar 



lampiran 



 
 
 
1. VISA prancis 
 
2. ATTESTATION DE RÉCEPTION DE 

FORMULAIRE OFII 
 
3. VIGNETTE OFII 
 
4. LETTER OF ACCEPTANCE  [LOA] 
 
5. CERTIFICAT DE SCOLARITÉ 
 
6. CARTE D’ ÉTUDIANT 
 
7. TERJEMAHAN AKTE KELAHIRAN 
 
8. ATTESTATION DE BOURSE 
 
 
 
 
    
 
 
  

Daftar lampiran 
 
 
 
 
 
 
9. TITRE DE TRANSPORT (NAVIGO) 
 
10. CURICCULUM VITAE 
 
11. ATTESTATION DE RÉUSSITE 

DELF/DALF 
 
12. ATTESTATION D’HEBERGEMENT 
 
13. CARTE VITALE 
 
14. ATTESTATION DE DROIT [CAF] 
 
15. RELEVE D’IDENTITÉ BANCAIRE 
 
16. KARTU ISIC 
 
    
 
 
 Z 



1. Visa prancis 



2. Attestation de réception de formulaire   



3. Vignette



4. Letter of Acceptance (LoA) 



5. Certificat de scolarité 



6. Carte d’étudiant



 7. Terjemahan Akte Kelahiran 



 8. Attestation de bourse 



9. Titre de transport (Navigo) 



10. Curriculum Vitae 



11. Attestation de réussite



12. Attestation d’hébergement 



13. Carte Vitale 



14. Attestation de droit  



15. Releve Identité Bancaire [ ] 



16. Kartu 



Rester, c’est exister.  

Mais voyager, c’est vivre. 


