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Persiapan 
Pendaftaran
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Tuition Fee 

Living Allowance 



Daftar Universitas 
Di Belanda, terdapat lebih dari 2.100 program 

internasional yang diajarkan dalam bahasa Inggris, baik 

untuk short course, bachelor, ataupun master 

programme. Kamu dapat menemukan list universitas 

tersebut di: 

https: //www.studyinholland.nl/dutch-education. 
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Setelah kamu menemukan universitas dan program 

yang kamu inginkan, kamu dapat mengecek 

persyaratan pendaftaran lebih detail di situs universitas 

yang kamu tuju. Pada umumnya, pendaftaran dilakukan 

secara online dan persyaratan yang dibutuhkan yaitu: 

S1: IELTS min. 6.0 atau TOEFL iBT min. 80, ijazah SMA/

setara, rapor, dan motivation letter. 

S2: IELTS min. 6.5 atau TOEFL iBT min. 90, ijazah S1/

setara, transkrip nilai, motivation letter, CV, dan surat 

rekomendasi.

Persyaratan Pendaftaran

List Beasiswa
Berikut list beasiswa untuk studi di Belanda:

Orange Tulip Scholarships 

(untuk program Bachelor, 

Master dan Foundation)

Holland Scholarships 

(untuk program Bachelor 

dan Master) 

Studeren in Nederland (StuNed) 

(untuk program: Master, Short Course, 

dan Tailor Made Training)

Orange Knowledge 

Programme (untuk 

program Master dan PhD)

Erasmus+  

(untuk program  

Master & PhD)

Beasiswa Unggulan 

Dosen Indonesia  

(untuk program PhD)

Beasiswa LPDP 

(untuk program 

Master dan PhD)

http://www.studyinholland.nl/dutch-education
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Info lebih lengkap dapat kamu temukan di https: //www.studyinholland.nl/

f inances atau https: //www.nesoindonesia.or.id/study-in-holland/biaya-

pendidikan-dan-beasiswa-di-belanda. 
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Tuition Fee & Living Allowance

Biaya studi untuk program 

sarjana, master, ataupun doktor 

sangat bervariasi sesuai 

dengan program studi di 

universitas yang dituju. Biaya 

studi per tahun di universitas 

Belanda pada umumnya 

berkisar antara €6,000 - 

€12,000 (untuk S1), dan 

€8,000 - €20,000 (untuk S2). 

Untuk informasi lebih lanjut, 

silahkan kontak program studi 

atau universitas yang dituju. 

Biaya hidup per bulan di 

Belanda menghabiskan sekitar 

€800 - €1,100 yang mencakup 

akomodasi, makanan, dan 

pengeluaran lainnya. Namun, 

biaya juga bervariasi 

tergantung dengan lokasi kota 

studi, fasilitas akomodasi, dan 

gaya hidup.

http://www.studyinholland.nl/
http://www.nesoindonesia.or.id/study-in-holland/biaya-pendidikan-dan-beasiswa-di-belanda
http://www.nesoindonesia.or.id/study-in-holland/biaya-pendidikan-dan-beasiswa-di-belanda
http://www.nesoindonesia.or.id/study-in-holland/biaya-pendidikan-dan-beasiswa-di-belanda
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Pengiriman Dokumen Kepada  
Pihak Universitas
Dokumen akademik: 

Ijazah dan transkrip (yang telah dilegalisasir - tergantung universitas) dalam 

bahasa Inggris. TOEFL (550) atau IELTS (6.5) yang minimal tidak lebih dari 2 

tahun lamanya. 

 

Asuransi: 

Umumnya, setiap universitas menyediakan informasi mengenai penyediaan 

asuransi yang sesuai standar. Contoh: AON Student Insurance.  

 

Visa dan izin tinggal: 

MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf) adalah izin tinggal sementara selama 90 

hari. Jika sudah tiba di Belanda, MVV ini harus ditukar dengan residence 

permit agar kalian dapat tinggal di Belanda sampai selesai kuliah nanti.  

 

Universitas yang ditujui akan mengurus semuanya, calon pelajar hanya perlu 

mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan secara online. Dokumen 

tersebut diantaranya adalah: 

⦿  Antecedents Certif icate 

⦿  Letter of Guarantee 

⦿  Bukti transfer application fee 

⦿  Scan passport, termasuk bagian data diri, seluruh halaman yang berisi 

stamps dan visa, serta halaman tanda tangan. 

 

Proses selanjutnya setelah mengirimkan dokumen adalah menunggu 

approval dari IND dan diharuskan untuk datang ke kedutaan Belanda di 

Jakarta untuk mengambil sidik jari dan mengumpulkan dokumen berupa: 

⦿  MVV application form 

⦿  Pas foto sesuai dengan aturan IND 

⦿  Passport yang valid sampai minimum 6 bulan ke depan dan fotocopy 

passport.
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Housing
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The Student Hotel 
https://www.thestudenthotel.com/ 

SSH

https://www.sshxl.nl/en  

Holland2Stay
https://holland2stay.com/ 

Kamernet
https://kamernet.nl/  

Pararius
https://www.pararius.com/english 

Funda
https://www.funda.nl/en/  

RoomPlaza
 https://www.roomplaza.com/  

Citylife

https://citylife.nl/ 

Huurwoningen
https://www.huurwoningen.nl/  

Xior
https://kamernet.nl/  

Setelah beberapa hari, calon pelajar akan mendapatkan email bahwa MVV 

sudah siap untuk diambil.

Berikut adalah list agency / website pencarian kamar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umumnya, setiap universitas memiliki rekomendasi website pencarian 

tempat tinggal. Kamu juga bisa menemukan kamar melalui marketplace di 

Facebook, namun tetap harus berhati-hati dengan adanya kemungkinan 

penipuan. 

https://www.huurwoningen.nl/
https://www.thestudenthotel.com/
https://www.sshxl.nl/en
https://holland2stay.com/
https://kamernet.nl/
https://www.pararius.com/english
https://www.funda.nl/en/
https://www.roomplaza.com/
https://citylife.nl/
https://kamernet.nl/
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Legalisasi akta lahir umumnya diperlukan untuk pelaporan diri dengan 

kantor walikota (Gemeente). Untuk sebagian besar dokumen, usia 

penerbitan dan jangka waktu pengesahan dokumen tersebut tidak 

dipermasalahkan. Namun, pastikan akta lahir sudah diterjemahkan dalam 

bahasa Inggris. Untuk akta kelahiran terbaru umumnya memiliki format dua 

bahasa yaitu Indonesia dan Inggris, silahkan cek di kantor catatan sipil 

setempat. Pastikan terlebih dahulu ke international off ice universitas kamu 

dan ke kantor Gemeente tempat kamu akan tinggal nantinya terkait 

kewajiban legalisasi terutama bagi kamu yang tinggal di luar Jakarta. 

Umumnya, legalisasi dilakukan dengan tempel atau stiker dan setelah itu, 

dokumen kamu siap digunakan di Belanda.

Menghubungi PPI Kota dan 
Pihak Universitas terkait  
Jadwal Kedatangan
Kami yakin PPI kota dan universitas dimana kamu akan studi nantinya tidak 

sabar untuk kedatangan kamu sebagai anggota baru. Alangkah baiknya jika 

kamu menghubungi PPI kota dan memberi kabar kepada mereka terkait 

jadwal kedatangan kamu. Terkadang PPI kota ataupun universitas 

mempunyai jasa penjemputan di bandara bagi mahasiswa baru, baik 

berbayar maupun gratis. Silahkan cek secara berkala ke PPI kota atau 

universitas kamu.
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Dokumen Yang Harus Dibawa
Umumnya, pada saat melewati imigrasi pertama kalinya di Bandara 

Internasional Amsterdam, Schiphol Airport, kamu akan ditanyakan beberapa 

pertanyaan dasar oleh petugas imigrasi. Sangat disarankan untuk siapkan 

dokumen berikut agar proses dapat berjalan dengan lancar:  

1. Paspor dan Visa beserta fotokopian-nya 

2. Surat penerimaan (Letter of Acceptance) dari Universitas 

3. Surat pernyataan beasiswa ( jika ada) 

4 . Surat putusan dari IND mengenai visa MVV 

5. Akta lahir yang sudah di legalisir 

6. Bukti kontrak sewa rumah atau kamar 
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@ppidelft @arnhemppi @ppiamsterdam @ppi.maastricht

@ppigroningen @ppiwageningen @ppi_denhaag @ppiutrecht

@ppideventer @ppienschede @ppileiden @ppi_tilburg

mailto:@ppi.maastricht
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Perlengkapan yang Harus Dibawa
Untuk mempersiapkan dirimu untuk tiba di Belanda untuk pertama kalinya, 

kami sarankan untuk membawa barang-barang berikut untuk 

mempermudah hari-hari pertama mu di Belanda: 

1 2Baju hangat (Suhu 

rata-rata di Belanda 

mencapai 5-14 .4℃)
Jaket untuk musim gugur, 

dingin dan semi (Situasi 

Belanda yang dekat laut 

membuat negaranya begitu 

berangin). Namun kami 

sarankan kamu cukup 

membawa 1 jaket tebal saja 

dikarenakan mendekati 

musim dingin akan mulai 

banyak diskon untuk 

peralatan musim dingin. 

3
Sepatu, sandal rumah, 

kupluk, sarung tangan 

untuk musim dingin, 

dan alat tulis (harga alat 

tulis di Belanda relatif 

lebih mahal) 

4Uang tunai untuk minggu-

minggu awal kedatangan 
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5
Obat-obatan pribadi (obat-obatan tergolong keras 

harus mengikuti aturan berikut https: //

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/

bldcontenten/belastingdienst/individuals/

abroad_and_customs/

restricted_prohibited_import_export/medicines1/

6
Kacamata cadangan 

(harga pembuatan 

kacamata di Belanda 

relatif lebih mahal) 

7
Laptop, atau alat 

elektronik lainnya 

8
Kamera untuk 

mengabadikan 

momen kuliahmu 

di Belanda  

Harap diingat dan juga ingatkan orang tuamu bahwa tidak semua barang di 

rumah di Indonesia harus dibawa. Jadi bawa secukupnya dan pastikan hanya 

barang-barang yang memang kamu butuhkan saja ya!

Dokumen yang Harus Disiapkan  
Jika Membawa Keluarga 
Penting untuk dicatat bahwa visa yang diurus untuk anggota keluarga yang 

akan ikut ke Belanda adalah visa MVV (long-stay visa). Visa MVV keluarga 

dapat diurus setelah menerima surat persetujuan MVV dari IND. Setelah 

mendapatkan surat tersebut, visa dapat diambil di kedutaan Belanda 

Jakarta. Proses pembuatan MVV visa akan menelan biaya  €192 per orang 

dan akan memakan waktu sekitar 2 minggu hingga 3 bulan.  
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Jika kamu akan berangkat 

bersama keluarga, dokumen yang 

harus disiapkan untuk keluarga 

yang diundang: 

 

1. Paspor dengan masa berlaku 

lebih dari 6 bulan 

 

2. Fotocopy paspor 

 

3. Pasfoto 35mmx45mm (latar 

belakang putih 

 

4 . Surat nikah (diterjemahkan ke 

bahasa inggris dan dilegalisir oleh 

KUA , Kemenag, Kemenkumham, 

dan Kedutaan Belanda di Jakarta) 

 

5. Surat adopsi (apabila ada anak 

adopsi) 

 

6. Bukti rekening koran atau 

pendapatan kotor minimal 

€1684 ,80 / bulan 

 

7. Surat keterangan bank 

mengenai keabsahan rekening 

Jika kamu mengurus aplikasi visa 

MVV dari Belanda, dokumen 

tambahan yang harus disiapkan: 

 

1. Bukti penghasilan / rekening 

koran sejumlah €1684 ,80 / bulan 

(bisa berupa beasiswa).  

 

2. Surat undangan dari Gemeente  

 

3. Surat nikah (diterjemahkan ke 

bahasa inggris dan dilegalisir oleh 

KUA , Kemenag, Kemenkumham, 

dan Kedutaan Belanda di Jakarta) 

 

4 . Fotokopi semua halaman paspor 

keluarga yang diundang 

 

5. Fotokopi semua halaman paspor 

kamu 

 

6. Fotokopi kartu izin tinggla kamu 

 

7. Bukti surat terdaftar di 

universitas atau letter of 

acceptance 

Ketika anggota keluarga tiba di Belanda, sama seperti kamu, mereka juga 

harus dilaporkan kependudukannya ke kantor Gemeente setempat. Apabila 

sudah terdaftar, maka secara otomatis mereka juga akan mendapat 

undangan untuk melakukan tes TBC yang akan dijelaskan lebih rinci di 

kolom lain dari booklet ini. 
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Rute dan Transportasi
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Hore! Akhirnya kamu tiba di Bandar Udara Schiphol, di Amsterdam. Setelah 

perjalanan penerbangan yang begitu panjang dari Indonesia, tentunya kamu 

ingin segera pergi ke kota kamu. Salah satu transportasi utama di Belanda 

adalah kereta. Kereta di Belanda pada umumnya dioperasikan oleh 

Nederlandse Spoorswegen atau biasa disebut NS . Dengan kereta, kamu bisa 

bepergian kemana saja, termasuk mengantar kamu tiba di kota kampus 

masing-masing. Biasanya di suatu kota memiliki stasiun utama yang 

bernama centraal seperti Amsterdam Centraal atau Den Haag Centraal. Bagi 

kamu yang memiliki budget lebih, kamu juga bisa menggunakan jasa taksi 

bandara untuk pergi ke kota universitas kamu. Pastikan kamu mengambil 

taksi di tempat taksi bandara resmi. Kamu bisa mengecek perkiraan harga 

taxi di web https: //www.taxifaref inder.com/main.php?city=Amsterdam-

Netherlands.  Namun, patut diingat harga tersebut hanyalah indikasi 

dikarenakan harga taxi bandara bisa jadi lebih mahal. 

http://www.taxifaref
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Apabila kamu belum membeli OV-Chipkaart pada saat tiba di bandara, kamu 

bisa memesan tiket kereta sekali jalan untuk perjalanan dari bandara menuju 

kota kamu. Kamu dapat membeli tiket di loket NS di Schiphol Plaza atau bisa 

dari salah satu self-service machine yang ada di seputaran Schiphol Plaza.

Apabila kamu datang dengan teman serombongan, dengan 4-7 orang 

berangkat dengan satu tujuan kamu dapat memesan NS group ticket 

dengan harga yang relatif jauh lebih murah daripada tiket sekali jalan biasa. 

Untuk mengecek harga dan pemesanan group ticket, kamu dapat pergi ke 

web https: //www.ns.nl/producten/en/meest-gekocht/p/groepsticket-daluren. 

Sebelum naik transportasi di Belanda (kereta, tram, bus, atau metro), kamu 

sangat disarankan untuk mempunyai kartu OV-Chipkaart. OV-Chipkaart 

tersebut dapat kamu isi saldo dan digunakan untuk check-in dan check-out 

saat menaiki moda transportasi apapun. Selain dapat memudahkan 

perjalanan kamu sehari-hari di Belanda, kartu OV-Chipkaart dapat 

menghemat uang saku kamu juga dikarenakan kamu hanya membayar biaya 

transportasi dari titik ke titik dan terhindar dari membeli tiket transportasi 

harian yang relatif mahal. Untuk melihat jam keberangkatan dan memilih 

transportasi terdekat, kamu dapat melihat jadwal di aplikasi NS https: //

www.ns.nl/en atau unduh aplikasi ‘9292’ https: //9292.nl/ di App store/ Play 

store, 
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http://www.ns.nl/producten/en/meest-gekocht/p/groepsticket-daluren
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Kontrak Housing
Untuk kamu yang sudah mendapatkan sebuah kamar/tempat tinggal untuk 

studi-mu di Belanda, kamu biasanya akan bertemu dengan pemilik 

(landlord) atau agen di hari kedatanganmu. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah fasilitas yang akan kamu dapatkan seperti furniture dan juga gas, air, 

dan listrik (Gas/Water/Electricity). Terkadang, pemilik/agen meminta 

sejumlah uang jaminan sebelum kamu menghuni kamar/rumah yang kamu 

sewa. Uang jaminan umumnya untuk memastikan kondisi kamar dalam 

kondisi baik seperti semula pada saat kamu pindah dari tempat itu.  

 

Dari sebab itu, kamu harus jeli dalam melihat kondisi kamar atau rumah 

pada saat serah terima dan segera beritahu pemilik/agen apabila ada kondisi 

yang rusak. Pemilik/agen biasanya sudah mempersiapkan kontrak yang 

harus kamu tandatangani sebagai bukti kamu akan menempati tempat 

tersebut serta terkadang ada peraturan dasar penghuni. Untuk informasi 

lebih lengkap, kamu bisa mengecek web ini https: //www.iamexpat.nl/

housing/netherlands-rentals/rental-contracts-housing-rights. 

http://www.iamexpat.nl/


BSN (Burgerservicenummer)

Residence Permit 
(Verblijfsvergunning)
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Nomor BSN (Burgerservicenummer) adalah nomor unik yang diberikan oleh 

pemerintah untuk semua orang yang tinggal di Belanda. Nomor ini bersifat 

seperti NIK di Indonesia dan digunakan untuk seluruh proses pendataan dan 

administrasi seperti di rumah sakit, bank, sekolah, dan sebagainya. 

 

Untuk mendapatkan nomor BSN, kamu harus melakukan lapor diri dengan 

membuat janji terlebih dahulu di Gemeente (city hall) kota masing-masing. 

Berkas yang perlu dibawa yaitu passport, residence permit ( jika ada), akta 

lahir yang telah dilegalisir, dan housing contract. Setelah 1-2 minggu, kamu 

akan mendapatkan surat berisi nomor BSN kamu. 

 

Informasi lebih lanjut dapat kamu cek di link berikut ini. 

https: //www.government.nl/topics/personal-data/citizen-service-number-

bsn

Residence permit adalah kartu ijin tinggal 

(sementara) kamu di Belanda. Berbeda 

dengan nomor BSN yang prosesnya 

dilakukan di Gementee, kartu residence 

permit dapat diurus di kantor IND 

(Immigration and Naturalisation Service) 

terdekat di kota kamu. 

Biasanya pembuatan janji untuk pengambilan kartu ini akan dibantu oleh 

pihak universitas. Berkas yang perlu dibawa yaitu passport dan dokumen 

yang kamu dapatkan saat pengurusan visa di kantor kedutaan Belanda di 

Jakarta.

http://www.government.nl/topics/personal-data/citizen-service-number-bsnResidence
http://www.government.nl/topics/personal-data/citizen-service-number-bsnResidence
http://www.government.nl/topics/personal-data/citizen-service-number-bsnResidence
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Rekening Bank
Mempunyai rekening bank Belanda dapat memudahkan kamu dalam 

berbagai macam transaksi online maupun offline. Beberapa universitas telah 

memiliki kerja sama dengan pihak bank tertentu. Namun, kamu juga dapat 

membuka akun bank sendiri melalui website bank masing-masing. ABN 

Amro, ING, dan Rabobank adalah 3 akun bank Belanda yang disarankan 

untuk international student. 

Berkas yang perlu kamu siapkan umumnya yaitu passport, nomor BSN, dan 

LOA atau proof of enrollment dari universitas. Setelah melakukan 

pendaftaran di bank, biasanya akun langsung aktif, tetapi kartu ATM baru 

akan didapatkan 3-7 hari kerja setelahnya. Informasi lebih lanjut dapat kamu 

lihat di link ini: 

http: //www.eurogates.nl/how-open-student-bank-account-netherlands/

Lapor Diri Kedatangan KBRI 
Lapor diri ke KBRI diwajibkan bagi kamu yang akan tinggal di Belanda lebih 

dari 6 bulan. Hal ini ditujukan untuk pendataan dan menjaga apabila terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan. Umumnya, pelaporan diri akan 

dikoordinasikan dengan PPI Kota. Selain itu, kamu sekarang juga bisa 

melakukan lapor diri melalui website KBRI melalui link berikut ini:  

https: //peduliwni.kemlu.go.id/lapor_diri. Jangan lupa untuk lapor kepulangan 

diri apabila telah menyelesaikan studi di Belanda ya.

Nomer seluler Belanda
Operator telepon genggam di Belanda umumnya terbagi 

menjadi 2 segmen harga, yaitu premium dan ekonomis. Kartu 

seluler ini dapat dengan mudah kalian dapatkan di bandara 

atau supermarket-supermarket terdekat. Tetapi jangan 

khawatir, di Belanda banyak sekali tempat yang menawarkan 

wif i gratis, seperti kampus, centrum atau pusat kota, dan di 

dalam kereta. Premium: KPN, T-Mobile, dan Vodafone 

Ekonomis: Lycamobile, Telfort, dan Lebara
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http://www.eurogates.nl/how-open-student-bank-account-netherlands/


Musim
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Secara umum, Belanda memiliki 4 musim yang berdurasi masing-masing 

sekitar 3 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata suhu di Belanda pada musim panas pada bulan Juli adalah sekitar 

20 derajat hingga 25 derajat Celsius. Sedangkan rata-rata suhu pada musim 

dingin di bulan Januari adalah 0 sampai 10 derajat Celsius. Tetapi jangan 

khawatir, hampir seluruh bangunan di Belanda memiliki central heating 

untuk menjaga suhu dalam rumah tetap hangat. 

 

Sementara itu, Belanda memiliki cuaca dan iklim yang sangat bervariasi 

sepanjang tahunnya. Belanda juga dikenal sebagai negara yang berangin 

karena lokasinya yang dekat dengan pantai dibandingkan dengan negara 

Eropa lainnya. Oleh karena itu, kamu disarankan untuk membawa jaket dan 

payung lipat di musim panas sekalipun untuk mengantisipasi cuaca yang 

seringkali berubah-ubah.
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Kebiasaan bersepeda 

Di Belanda, orang-orang bersepeda 

kemanapun mereka pergi. Hampir semua 

tempat untuk memenuhi kebutuhan bisa 

ditempuh dengan bersepeda. 

Mengabaikan emergency alarm 

Emergency alarm diuji setiap hari Senin 

pertama setiap bulan pada pukul 12:00 pm. 

Ada lebih dari 4 .200 sirene udara dipasang 

di seluruh negeri, dan semuanya berbunyi 

pada saat bersamaan. Tapi jangan 

khawatir, mereka hanya melakukan ini 

untuk menguji alarm mereka. 

Anggapan akan rudeness 

Orang Belanda adalah orang yang sangat 

baik secara umum tetapi sering kali 

mereka akan memberitahu kamu apa yang 

ada di pikiran mereka. Bagi orang 

Indonesia hal ini terkadang akan terasa 

mengejutkan. 

Tepat waktu 

Orang Belanda sangat tepat waktu dan 

mereka mengharapkan hal yang sama dari 

kamu. 
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Transaksi cashless 

Baik kamu membeli sesuatu seharga € 

0,50 atau € 50, kamu dapat membayarnya 

dengan kartu debit Belanda tanpa biaya 

tambahan. 

Membiarkan tirai jendela yang terbuka 

Banyak tempat tinggal di belanda yang 

membiarkan jendelanya terbuka tanpa 

penutup. 

Membuat janji kunjungan 

Jika kamu ingin mengunjungi teman, 

keluarga, atau orang lain. Kebanyakan 

orang Belanda tidak terlalu senang jika 

kamu langsung datang ke rumah mereka, 

termasuk ketika ingin pergi ke dokter, 

bank, dan Gemeente, kamu harus 

membuat janji temu. 
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Inf rastruktur ramah sepeda 

Sebagian besar jalan di Belanda 

memiliki jalur khusus sepeda 

yang terawat dengan baik dan 

memiliki rambu-rambu yang 

jelas. Hal ini dapat membuat 

kegiatan bersepeda nyaman dan 

aman. Banyak jalan raya 

memiliki satu atau dua jalur 

sepeda terpisah di sepanjang 

jalan, atau jalur sepeda yang 

ditandai di jalan tersebut.

Kebijakan bersepeda 

Tidak ada undang-undang mengenai kewajiban menggunakan helm untuk 

pesepeda. Namun, jika kamu parkir sepeda sembarangan, sepeda kamu bisa 

diambil oleh petugas Gemeente dan kamu harus mengambilnya di 

Fietsdepot dengan denda yang harus dibayar.

Parkir 

Stand sepeda sudah umum di sekitar 

Belanda sebagai alternatif untuk 

mengikat sepeda ke tiang. Umumnya, 

roda depan sepeda bertumpu pada 

penyangga. Karena pencurian sepeda 

sangat umum terjadi di Belanda, 

pengendara sepeda disarankan untuk 

mengunci sepeda mereka dengan 

kunci yang sudah terpasang dan 

memasang rantai dari rangka sepeda 

ke penyangga.
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Sepeda untuk segala usia sudah tersedia untuk disewa di seluruh negeri dan 

sebagian besar kota besar memiliki toko sepeda dengan semua peralatan 

dan layanan perbaikan yang diperlukan.

Penyewaan Sepeda

OV-f iets 

OV-f iets adalah nama tempat 

penyewaan sepeda yang sangat 

besar dan berskala nasional yang 

dijalankan oleh Nederlandse 

Spoorwegen alias NS (Kereta Api 

Belanda). Hampir 15.000 OV-f ietsen 

yang ditawarkan untuk disewa di 

lebih dari 300 lokasi di seluruh 

Belanda; di banyak stasiun kereta, di 

halte bus atau trem, di beberapa 

pusat kota dan di tempat parkir. Saat 

kamu tiba di stasiun kota dengan 

kereta api, kamu dapat dengan cepat 

menyewa OV-f iets untuk bersepeda 

ke tujuan kamu. Sepeda dapat 

diakses dengan menggunakan kartu 

transportasi umum NS dengan biaya 

sewa 24 jam seharga € 3,85.

Swapf iets 

Swapf iets adalah layanan penyewaan 

sepeda untuk penduduk beberapa 

negara Eropa yang menyediakan 

sepeda dan biaya perbaikan dengan 

harga tetap bulanan seharga € 19,50. 

Biaya ini termasuk: 

⦿ Layanan pelanggan on-call antara 

jam 8 pagi dan 10 malam, setiap hari. 

⦿ Ukuran sepeda disesuaikan dengan 

kamu pada saat pengambilan/

pengiriman. 

⦿ Fleksibilitas untuk membatalkan 

kapan pun kamu mau 

⦿ Ganti sepeda seharga € 60 jika 

sepeda kamu dicuri 

Untuk informasi penyewaan lebih 

lengkap, silahkan kunjungi web: 

https: //swapf iets.nl/en/ 
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Harga 

Harga yang harus kamu bayar tergantung pada tempat kamu memilih untuk 

membeli sepeda, seberapa baru, kondisinya, dan jenis sepeda yang ingin 

kamu beli. Tidak direkomendasikan untuk membeli sepeda yang seharga 

kurang dari 50 euro - jika lebih murah dari itu, ada kemungkinan bahwa  

sepeda tersebut adalah hasil curian atau memiliki kualitas yang rendah. 

Untuk sepeda baru dari toko, biasanya seharga beberapa ratus euro, dengan 

harga umumnya mulai sekitar 200 euro. Dengan 100 euro kamu juga sudah 

dapat memiliki sepeda bekas yang layak pakai. 

 

Tempat membeli sepeda: 

Dari toko 

Jumlah toko sepeda di Belanda ada banyak sekali. Kamu akan 

menemukannya tersebar di seluruh kota dan di hampir setiap sudut. Toko 

sepeda baru pada umumnya cenderung cukup mahal, tetapi ada toko 

sepeda bekas. Pertimbangkan untuk melihat-lihat dan membandingkan 

harga, serta mendapatkan asuransi sepeda. Beberapa toko bahkan akan 

menawarkan garansi beberapa bulan. Jangan ragu untuk bernegosiasi dan 

meminta diskon atau aksesori tambahan. 

 

Pasar Lokal 

Ada banyak pasar lokal yang tersedia di seluruh Belanda pada hari-hari 

tertentu. Selain menjual pakaian, makanan, dan lain-lain, kamu juga 

mungkin akan melihat deretan sepeda yang dijual. 

Pembelian sepeda
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Marktplaats 

Marktplaats adalah eBay dan Craigslist versi Belanda dan merupakan salah 

satu tempat paling umum untuk membeli sepeda di Belanda. Kamu bisa 

menggunakan kata kunci “f ietsen” atau “f iets”, yang berarti “sepeda” dalam 

bahasa Belanda. Harap diingat bahwa ada kemungkinan untuk ditipu, jadi 

pastikan untuk mencari ulasan dan jangan mengirim uang sampai kamu 

melihat sendiri sepeda itu. Biasanya lebih baik melakukan transaksi secara 

langsung. 

 

Grup Facebook 

Grup Facebook adalah salah satu cara termudah untuk membeli sepeda di 

Belanda, dengan f itur marketplace. Tentu saja, ada kemungkinan beberapa 

sepeda di sini hasil curian atau beberapa penjualnya tidak jujur, jadi berhati-

hatilah dengan prof il yang palsu atau sangat baru, dan barang yang bagus 

dengan harga yang murah. Selain itu, kamu sebaiknya menggunakan aturan 

yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya, transaksi secara langsung 

cenderung mengurangi kemungkinan penipuan. 

 

Sepeda bekas dari municipality 

Beberapa kotamadya Belanda mengadakan penjualan rutin semua sepeda 

yang tidak diklaim. Namun hal ini tidak berlaku untuk semua kota, karena 

beberapa akan menjual sepeda tua yang tidak diklaim kepada bisnis yang 

ingin memperbaruinya. Pastikan untuk memeriksa situs web kotamadya 

kamu untuk melihat apakah mereka menjual sepeda yang tidak diklaim di 

depo sepeda atau apakah sepeda tersebut diperbarui dan dijual oleh 

perusahaan lain. 
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Papan pengumuman supermarket 

Banyak supermarket di sekitar Belanda memiliki papan pengumuman gratis 

bagi penduduk setempat untuk mengiklankan barang-barang yang akan 

dijual.  

 

Bol.com 

Untuk sepeda sehari-hari, online retailer Bol.com (seperti Amazon di 

Belanda) adalah tempat yang sangat bagus untuk membeli sepeda baru 

yang berkualitas. Mereka juga menyediakan banyak pilihan aksesori sepeda, 

seperti kunci sepeda. Jadi kamu bisa mendapatkan semuanya sekaligus 

dengan sekali pembelian.

€210

Pencurian sepeda sangat besar dan merupakan bisnis yang besar di Belanda. 

Wajar jika orang-orang tidak perhitungan untuk membeli kunci yang kokoh. 

Selalu kunci sepeda kamu ke tiang, dan jangan parkir di tempat yang tidak 

seharusnya. 

Pentingnya mengunci sepeda
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Kamu harus selalu mengikuti peraturan lalu lintas (termasuk mematuhi 

lampu lalu lintas khusus), berhati-hati saat melintasi jalur trem, pejalan kaki, 

dan pengendara sepeda lainnya. 

 

Gunakan isyarat tangan untuk berbelok saat ada pengguna jalan lain di 

sekitar kamu. Prioritas diberikan pada kendaraan yang datang dari kanan 

kamu.

Sepeda Belanda biasanya memiliki satu gigi dan menggunakan rem pedal 

belakang yang membutuhkan waktu untuk membiasakan diri jika kamu 

terbiasa dengan rem tangan.

Stadf iets - City bike adalah jenis sepeda paling dasar di Belanda 

dan umumnya tanpa roda gigi, beroperasi dengan rem pedal. 

Bersepeda di jalan

Gigi dan rem

Berbagai jenis Sepeda

01
Damesf iets - Dengan rangka melengkung yang memudahkan 

untuk naik turun saat mengenakan dress atau rok, ladies bike 

adalah sepeda yang paling umum untuk wanita.

02

Elektrische f iets - Sepeda listrik menawarkan pengendaraan 

yang lebih mudah bagi pengendara sepeda, dengan baterai 

isi ulang yang membantu memberikan dorongan ekstra. 

03
Vougfiets - Sepeda jenis ini dapat dilipat hingga 1/3 dari 

panjang sebenarnya, sehingga ideal bagi mereka yang 

bepergian menggunakan sepeda dan kereta api.

04

05
Tandemf iets - Sepeda yang dilengkapi stang, jok dan pedal 

untuk dua orang atau lebih. 
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Pemberian nilai di Belanda berbeda dengan di Indonesia. Indonesia 

memakai penilaian dengan huruf A-E sementara di Belanda menggunakan 

nominal 1-10. 

 

Standar nilai untuk lulus mata kuliah yaitu dengan nilai minimal 5.5. 

Umumnya orang-orang mendapatkan nilai 6-8, sedangkan nilai 9 dan 10 itu 

sangat jarang dan sulit untuk didapatkan. Info selengkapnya cek 

 

https: //www.studyinholland.nl/dutch-education/dutch-grading-system

Konversi nilai di Belanda 

Masa orientasi kampus bervariasi dari masing-masing universitas. 

Biasanya acara diadakan selama 3 hari sampai satu minggu. Orientasi 

kampus adalah kesempatan untuk kamu untuk berkenalan dengan 

mahasiswa/i dari satu jurusan lain serta mengenal organisasi atau 

kegiatan kemahasiswaan yang dimiliki universitas. 

 

Umumnya, kamu akan diajak berkeliling kampus dan berkenalan dengan 

dosen di jurusan. Masa orientasi biasanya ditutup dengan pelaksanaan 

party yang diselenggarakan oleh panitia.

Orientasi Kampus

http://www.studyinholland.nl/dutch-education/dutch-grading-system
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Mencegah Homesick

Mulai kontak sosial 

dengan orang lain 

sebelum kedatangan 

Misalnya dengan 

bergabung dengan 

WhatsApp group 

Perhimpunan Pelajar 

Indonesia di masing-

masing kota kamu.

Bertemanlah dengan 

gabungan antara orang-

orang yang berasal dari 

Indonesia dan negara 

lainnya 

Memiliki teman yang 

berasal dari tanah air yang 

sama dapat mengurangi 

perasaan rindu kampung 

halaman. Hal ini bisa 

didapatkan dengan 

mengikuti berbagai 

kegiatan yang 

diselenggarakan oleh 

Perhimpunan Pelajar 

Indonesia, sehingga kamu 

dapat mengenal dan 

berinteraksi dengan 

orang-orang yang juga 

berasal dari Indonesia

Kembangkan rasa 

self-compassion 

Memaafkan diri 

sendiri atas 

berbagai rintangan 

yang pasti akan 

kamu hadapi.

Buat atau 

pertahankan gaya 

hidup sehat 

Meskipun sulit bagi 

sebagian orang, 

makan dan minum 

dengan baik, tidur 

yang cukup, dan 

berolahraga secara 

teratur dapat 

membuat perbedaan 

yang besar. Perilaku 

sehat dapat 

mendukung 

kesehatan mental 

dan f isik. 

Bawalah sesuatu yang mengingatkan Anda pada rumah 

Bawa bagian dari rumah bersama kamu! Seperti boneka 

atau makanan ( jangan lupa cek aturan terlebih dahulu). 

Bawalah apa pun yang mengingatkan kamu pada rumah 

dan muat ke dalam koper. 
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Bicaralah dengan orang lain 

tentang perasaan homesick 

Membicarakan tentang perasaan 

kamu pada awalnya mungkin 

menimbulkan sedikit 

kecemasan, tetapi pada akhirnya 

dapat meningkatkan kesiapan 

dan kepercayaan diri. 

 

Temukan cara untuk 

mengurangi stres dari 

akulturasi 

Bisa dengan mendapatkan lebih 

banyak informasi tentang 

lingkungan baru kamu, 

menemukan kelompok 

komunitas yang memiliki minat 

yang sama, dan cari komunitas 

yang merayakan tradisi yang 

sama. Misalnya, berhubungan 

dengan mahasiswa internasional 

atau ekspatriat lain melalui acara 

sosial. Hal ini juga dapat 

membantu dalam 

mengembangkan social network 

kamu. 

 

Tetap berhubungan dengan 

keluarga 

Dengan perbedaan zona waktu, 

coba jadwalkan waktu untuk  

  

 

berkomunikasi dengan 

menggunakan platform video 

chat, voice calls, atau instant 

messaging seperti WhatsApp, 

Zoom, dan lain-lain untuk tetap 

berhubungan dengan keluarga 

dan teman. Membagikan 

pengalaman baru yang kamu 

dapatkan dan perjuangan yang 

kamu lalui juga dapat membuat 

orang-orang di tanah air tahu 

bahwa kamu baik-baik saja di 

negara baru. Kamu juga bisa 

berbagi cerita tentang hidup 

kamu melalui media sosial 

seperti Instagram dan Twitter. 

 

Jangan merasa buruk karena 

merasa homesick 

Merasa sedikit rindu kampung 

halaman itu normal jadi jangan 

khawatir! Setiap orang memiliki 

caranya sendiri untuk mengatasi 

emosi mereka sendiri, jadi jika 

kamu lebih suka mengatasinya 

dengan menyendiri atau pergi 

berolahraga untuk 

mengeluarkan rasa f rustrasi, 

ketahuilah bahwa kedua pilihan 

itu tidak apa-apa. Kamu juga 

harus tahu bahwa kamu pasti 

bukan satu-satunya yang merasa 

seperti ini. 

Mengatasi Homesick
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Ketahui kapan harus meminta bantuan 

Ketahui apa pilihan yang kamu miliki untuk mendapatkan bantuan dari 

professional yang ada di dalam maupun luar kampus. 

 

Psikolog di kampus 

Masing-masing universitas biasanya memiliki tim psikolog sendiri yang 

dikhususkan untuk mendukung mahasiswa. Para psikolog berpengalaman 

dalam menangani mahasiswa dari Belanda dan luar negeri dalam 

menghadapi berbagai masalah pribadi. Pertemuan tersebut bersifat rahasia 

dan biasanya tanpa dipungut biaya. Tidak ada rujukan yang diperlukan untuk 

membuat janji. Kamu dapat langsung menghubungi layanan mahasiswa 

secara langsung. 

 

General Practitioner (GP) 

Kamu juga dapat berkonsultasi dengan dokter umum jika ada pertanyaan 

atau kekhawatiran tentang kesehatan mental. Jika sesuai, ia dapat merujuk 

kamu ke spesialis yang sesuai (misalnya psikolog atau psikiater) untuk 

perawatan berkelanjutan. Di Belanda, asuransi kesehatan menanggung 

semua atau sebagian biaya perawatan kesehatan mental primer dan 

sekunder. Kondisi tepatnya tergantung pada perusahaan asuransi kamu dan 

polis yang dimiliki, jadi kamu harus memeriksa polis atau menghubungi 

f irma asuransi kamu untuk informasi lebih lanjut.
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Suicide Prevention 

113 Suicide Prevention adalah 

pusat pencegahan bunuh diri 

nasional Belanda, yang 

mempekerjakan psikolog, 

psikiater, dan sekelompok besar 

sukarelawan terlatih yang 

memberikan dukungan rahasia 

sepanjang waktu melalui obrolan 

dan panggilan telepon. Jangan 

ragu untuk menghubungi nomor 

ini 0900 - 0113 jika kamu atau 

seseorang yang kamu kenal 

sedang mempertimbangkan 

untuk bunuh diri, atau merasa 

putus asa. Bantuan tersedia 

dalam bahasa Inggris dan 

Belanda. Info lebih lanjut cek 

website berikut https: //

www.113.nl/ 

Konseling psikologi untuk 

pelajar Indonesia di Belanda 

KBRI Den Haag, Fakultas 

Psikologi UIN Jakarta, dan PPI 

Belanda memberikan layanan 

kepada mahasiswa Indonesia di 

Belanda berupa konseling 

psikologi secara gratis. Terdapat 

dua pilihan program, yaitu Kopi 

(Konsultasi Psikologi) dan Vocal 

(Video Call for Counseling). 

Perbedaan dari keduanya adalah, 

untuk Kopi layanan akan 

diberikan melalui pertukaran 

pesan via email, sedangkan 

untuk Vocall akan dipertemukan 

dengan konselor secara 

langsung melalui Zoom.  

 

Pendaftaran bisa dilakukan 

melalui link bit.ly/

telekonselingpib. Info-info 

selengkapnya bisa dicek di 

media sosial PPI Belanda dan 

menghubungi kami melalui 

email di humas@ppibelanda.org, 

dan telekonselingpib@gmail.com 

jika ingin langsung 

menghubungi pihak UIN.
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Kebanyakan dokter umum hanya 

akan mendaftarkan kamu 

sebagai pasien mereka jika kamu 

tinggal di area layanan tempat 

praktek mereka. Hal ini 

dikarenakan dokter harus bisa 

menjangkau alamat rumah 

kamu dalam waktu 15 menit jika 

dalam keadaan darurat. Setelah 

kamu tahu di mana akan tinggal 

kamu perlu mendaftar ke tempat 

praktik General Practitioner (GP). 

 

Kamu bisa menemukan tempat 

praktik dengan bertanya kepada 

mahasiswa lainnya yang tinggal 

di daerah yang sama, melakukan 

pencarian di google maps, atau 

dengan menggunakan situs web 

seperti Zorgkaart (https: //

www.zorgkaartnederland.nl/) 

atau Kiesuwhuisarts (https: //

www.kiesuwhuisarts.nl/). Situs 

webnya berbahasa Belanda 

tetapi kamu dapat menemukan 

GP dengan memasukkan kode 

pos ke dalam kotak pencarian 

(zoek). Kamu juga dapat 

menggunakan alat terjemahan 

untuk membantu dalam 

prosesnya. 

 

GP terdekat (‘Huisarts’ atau 

‘Huisartsenpraktijk’) akan 

dicantumkan pada halaman hasil 

pencarian yang sering kali juga 

disertai dengan link ke situs 

mereka. Namun, tidak semua 

tempat praktek menerima pasien 

baru, terutama di kota-kota 

besar. 

  

Semua GP memiliki pendidikan 

yang sama dan sebagian besar 

berbicara bahasa Inggris. Banyak 

yang akan dengan senang hati 

mengadakan pertemuan 

perkenalan gratis di mana kamu 

dapat mendiskusikan kebutuhan 

pribadi sebelum memutuskan 

apakah akan mendaftar. 

Menemukan Dokter Umum 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.kiesuwhuisarts.nl/
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Pelajar internasional yang belajar 

atau bekerja di Belanda secara 

hukum diharuskan memiliki 

asuransi kesehatan. Aturan 

berbeda berlaku untuk situasi 

yang berbeda pula. 

 

Tujuan studi saja 

Kamu secara hukum tidak 

diharuskan mengambil asuransi 

kesehatan umum Belanda jika 

berada di Belanda hanya untuk 

tujuan studi. Pastikan kamu 

ambil asuransi kesehatan di 

Belanda, seperti Aon Student 

Insurance, untuk terhindar dari 

denda yang tidak diinginkan. 

Penting untuk diketahui, di 

tahun 2021 ini, penduduk 

Belanda yang tidak memiliki 

asuransi akan dikenakan denda 

sejumlah 426.64 euro. 

 

Belajar dan magang 

Jika kamu melakukan magang di 

mana kamu dibayar setidaknya 

sebesar upah minimum Belanda, 

kamu harus memiliki asuransi di 

bawah skema Wlz. 

Informasi lebih lanjut mengenai 

jumlah upah minimum cek: 

https: //www.government.nl/

topics/minimum-wage/amount-

of-the-minimum-wage  

 

Belajar dan bekerja 

Kamu diharuskan memiliki 

asuransi kesehatan umum 

Belanda jika kamu memiliki 

pekerjaan, termasuk yang 

berupa paruh waktu. 

 

Kamu bisa menghubungi SVB 

untuk memutuskan apakah 

kamu perlu mengambil asuransi 

kesehatan umum Belanda atau 

tidak. Informasi lebih lanjut cek: 

https: //www.svb.nl/en/the-wlz-

scheme

Asuransi kesehatan 1/2

http://www.government.nl/
http://www.svb.nl/en/the-wlz-schemeAsuransi
http://www.svb.nl/en/the-wlz-schemeAsuransi
http://www.svb.nl/en/the-wlz-schemeAsuransi
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Kamu dapat menghubungi 

layanan darurat dengan 

menghubungi 112 atau pergi 

langsung ke bagian gawat 

darurat di rumah sakit terdekat. 

Dalam situasi darurat, kamu 

tidak perlu melakukan registrasi 

sebelumnya di rumah sakit. Jika 

kamu mendaftar ke dokter 

setempat, mereka mungkin juga 

memiliki nomor di luar jam kerja 

yang dapat kamu hubungi untuk 

meminta bantuan. Kamu juga 

dapat menghubungi Centrale 

Huisartsen Post (https: //

huisartsenpostenoostbrabant.nl/

language/english/) di luar jam 

reguler untuk berkonsultasi 

dengan dokter.

Rumah sakit di Belanda terbagi 

dalam tiga kategori: 

 

⦿ Academic, untuk perawatan 

dan penelitian spesialis. 

⦿ Teaching, untuk melatih 

praktisi kesehatan. 

⦿ General, untuk perawatan yang 

lebih umum. 

 

Kamu harus dirujuk oleh dokter 

setempat untuk menemui 

spesialis. Kebanyakan spesialis 

bekerja di lingkungan rumah 

sakit, dan sayangnya kamu 

mungkin akan mengalami masa 

tunggu yang cukup lama. Basic 

health insurance package akan 

menanggung kunjungan ke 

spesialis, tetapi biaya tambahan 

mungkin akan berlaku 

tergantung pada perawatannya.

Keadaan darurat Kebanyakan dari mereka 

merupakan rumah sakit swasta. 

Saat melakukan kunjungan rutin 

ke rumah sakit untuk menemui 

dokter spesialis, pasien akan 

dimintai detail untuk melakukan 

registrasi sebelum perawatan. 

Rumah sakit akan mengeluarkan 

kartu identitas pasien yang kamu 

bawa kembali saat berkunjung. 

Basic health insurance coverage 

biasanya sudah mencakup 

perawatan rumah sakit. Tetapi, 

terdapat kemungkinan kamu 

harus harus membayar biaya 

tambahan untuk perawatan 

tertentu.
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Saat mendaftar, kamu perlu 

memberikan bukti identitas, BSN 

(‘Burger Service Nummer ’- 

nomor identif ikasi pribadi) dan 

detail asuransi kesehatan kamu 

(nama dan nomor). Beberapa 

tempat praktek memungkinkan 

kamu mendaftar secara online. 

Pada kunjungan pertama 

bawalah catatan medis yang 

kamu miliki dari negara asal dan, 

jika memungkinkan, daftar 

semua obat yang kamu minum. 

Beberapa pertanyaan yang 

mungkin bisa dipertimbangkan 

untuk ditanyakan adalah: 

 

1. Apakah resepsionis dan dokter 

berbicara dalam bahasa Inggris 

atau bahasa lainnya yang kamu 

pahami? 

 

2. Bagaimana kebijakan 

kunjungan rumah? 

 

3. Tes skrining deteksi apa yang 

dilakukan, dan seberapa teratur? 

 

4 . Apakah pasien selalu 

membutuhkan janji atau ada 

spreekuur ( jam konsultasi 

terbuka)? 

5. Adakah waktu tertentu ketika 

pasien dapat menelepon? 

 

6. Apa yang harus kamu lakukan 

jika kamu membutuhkan dokter 

pada akhir pekan atau pada 

malam hari? 

 

Jika kamu pindah tempat tinggal 

di Belanda, GP sebelumnya, 

dengan persetujuan kamu, akan 

mengirimkan data langsung ke 

GP baru. 

Pendaftaran
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Ada berbagai cara untuk 

membuat janji dengan dokter 

umum di Belanda: 

 

Membuat janji dengan dokter 

umum melalui telepon 

Kamu dapat menghubungi 

dokter umum secara langsung 

untuk membuat janji. Asisten GP 

akan menanyakan pertanyaan 

untuk menilai situasi dan apakah 

kamu perlu datang pada hari 

yang sama atau beberapa hari 

kemudian. Mereka sering kali 

dapat memberi nasihat juga,  

karena mereka adalah tenaga 

profesional medis. Kamu juga 

dapat berkonsultasi dengan 

dokter melalui telepon jika ada 

pertanyaan sederhana. Beberapa 

dokter bahkan menawarkan jam 

konsultasi telepon tertentu. 

 

Membuat janji dengan dokter 

umum melalui konsultasi 

elektronik 

Beberapa praktik GP 

menawarkan konsultasi 

elektronik. Harap dicatat bahwa 

tidak semua pertanyaan cocok 

untuk konsultasi elektronik, 

Cara membuat janji  
dengan dokter umum

untuk konsultasi elektronik, 

terutama jika pertanyaan itu 

mendesak dan jika ada 

pemeriksaan f isik diperlukan. 

 

Walk-in consultation hour 

Banyak tempat praktik memiliki 

spreekuur ( jam konsultasi 

berjalan), biasanya di pagi hari, di 

mana kamu dapat berbicara 

dengan dokter tanpa membuat 

janji. Ini biasanya disediakan 

untuk pertanyaan dan penyakit 

singkat dan sederhana. 

 

Kunjungan rumah 

Beberapa dokter juga melakukan 

panggilan rumah jika kamu 

terlalu sakit untuk berkunjung, 

biasanya setelah jam kerja atau 

selama waktu yang ditentukan 

secara khusus. Jika kamu ingin 

dokter melakukan kunjungan 

rumah, beritahu asisten GP. 

Bersama dokter, mereka akan 

membahas apakah hal itu 

diperlukan.
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Mungkin saja kamu tidak dapat 

menghubungi dokter umum 

karena mereka sedang liburan 

dan praktik ditutup. Dalam 

situasi seperti ini kamu bisa 

melakukan: 

 

Emergency dokterdienst   

Jika dokter kamu tidak ada, 

mereka akan meninggalkan 

pesan dengan nomor dokter lain 

dan mungkin nomor emergency 

dokterdienst. Mereka akan 

memberimu nama dan nomor 

dokter yang bertugas di dekat 

kamu, atau meminta dokter 

tersebut menghubungi kamu. 

Yang harus dilakukan  
jika GP tidak available
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Kedokteran gigi diprivatisasi di 

Belanda dan tidak tercakup 

dalam polis asuransi dasar 

(kecuali untuk anak di bawah 18 

tahun dan perawatan gigi 

spesialis, seperti pembedahan). 

Dokter gigi (tandart) di Belanda 

biasanya bekerja di tempat 

praktik mereka sendiri (tunggal) 

dan saat ini kebanyakan dari 

mereka masih melakukannya. 

Namun, saat ini sudah banyak 

juga yang memiliki lebih dari 

satu dokter gigi per praktik.

Kamu dapat membuat janji 

dengan dokter karena berbagai 

alasan, seperti: 

⦿ Kamu memiliki kebutuhan 

medis yang mendesak (hubungi 

112 jika terjadi situasi yang 

mengancam jiwa) 

Dokter Gigi

Obat resep hanya tersedia dari 

apotek (apotheek). Kamu harus 

mendaftar ke apotek lokal untuk 

mengisi resep.

Obat & Apotek ⦿ Kamu memiliki pertanyaan 

atau memerlukan nasihat 

tentang kesehatan 

⦿ Memiliki keluhan f isik dan/atau 

masalah kesehatan mental 

⦿ Membutuhkan pertolongan 

pertama dan prosedur bedah 

kecil ( jahitan, dll.) 

⦿ Membutuhkan dukungan dan 

pengobatan untuk penyakit 

kronis 

⦿ Pengobatan pencegahan 

(vaksin dll.)
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Huisartsenpost 

Pilihan Anda yang lain adalah menelepon 

huisartsenpost lokal atau General Practice 

Center, yaitu pusat regional untuk perawatan 

dokter umum darurat di luar jam praktik 

normal. Huisartsenpost akan memberi tahu 

apakah kamu harus datang ke huisartenpost 

darurat di rumah sakit atau apakah kamu 

harus menunggu dokter kamu kembali.
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Pulang ke 
Indonesia

De-enroll Studielink 

Legalisasi Ijazah 

Lapor Diri Kepulangan 

Penutupan Rekening 

 

 

Source: http: //www.ppidelft.net/panduan/persiapan-pulang/

http://www.ppidelft.net/panduan/persiapan-pulang/


De-enrolled Studielink 
Jangan lupa untuk melakukan pengajuan de-enrollment agar kamu tidak 

ditagihkan tuition fee semester berikutnya dengan login melalui 

www.studielink.nl dan pilih ‘un-enroll’ atau ‘I do not wish to re-enroll’. De-

enrollment harus segera dilakukan setelah dinyatakan lulus dan sebelum 

habis masa berlaku Letter of Acceptance. 

Legalisasi Ijazah 
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1 
Universitas  

Setiap universitas memiliki prosedur legalisasi yang 

bervariasi. Kamu bisa menghubungi bagian student 

service untuk mengetahui langkah-langkahnya . 

2
⦿  Pengajuan memakan waktu 5 hari  

⦿  Email ke dw@duo.nl  

⦿  Jika ijazah sudah terdaftar, kamu dapat mendatangi kantor DUO di 

Groningen atau Utrecht 

Informasi lebih lengkap dapat kamu cek di website: 

https: //duo.nl/particulier/dutch-diploma-abroad/diploma-legalisation.jsp

DUO  

Kamu dapat melegalisasi ijazah melalui DUO 

di kantor mereka di Groningen atau Utrecht. 

Persyaratan yang diperlukan yaitu :  

⦿  Ijazah dan Diploma Supplement asli 

⦿  Ijazah telah terdaftar di DUO 

⦿  6 Euro per dokumen Prosedur 

⦿  Daftarkan ijazah dengan melalui Mijn DUO 

(https: //www.duo.nl/particulier/) 

http://www.studielink.nl
http://www.duo.nl/particulier/
mailto:dw@duo.nl
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Lapor Diri Kepulangan 
1. De-registration Gemeente 

Tujuan dari de-registration dari Gemeente adalah untuk menghentikan 

subscription seperti telefon, bank, dan sebagainya. De-registration dari 

Gemeente paling cepat dilakukan 5 hari sebelum keberangkatan. Kamu 

bisa membuat janji secara online untuk melakukan de-registrasi 

sebagai penduduk. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19, sebaiknya 

hubungi Gemeente setempat untuk memastikan waktu yang tepat. 

3

Minbuza (Ministry of Foreign Affairs) 

Minbuza (Kementerian Luar Negeri Belanda) akan 

melegalisasi ijazah kamu agar dapat digunakan di negara 

lain. Persyaratan dokumen yang perlu kamu siapkan yaitu 

ijazah yang telah dilegalisasi DUO dan 10 euro per 

dokumen. Kamu bisa langsung mendatangi kantor 

Minbuza di Den Haag. Informasi lebih lengkap dapat 

kamu cek di website: 

https: //www.netherlandsworldwide.nl/living-working/

legalisation-ofdutch-documents-for-use-abroad/the-

consular-service-centre-cdc

4
KBRI  

Legalisasi di KBRI Den Haag dilaksanakan oleh bidang 

kekonsuleran. Persyaratan dokumen yang perlu disiapkan 

yaitu ijazah yang telah dilegalisasi DUO dan Minbuza , paspor, 

dan verblijf. Kamu bisa langsung mendatangi KBRI di Den 

Haag sebelum jam 12.00 siang. Proses ini dapat ditunggu. 

5
Kemenristekdikti  

Kamu perlu legalisasi ijazah di Kemenristekdikti setibanya di 

Indonesia terutama bagi calon PNS atau dosen. Persyaratan 

dan prosedur dapat kamu cek di website: 

https: //ijazahln.ristekdiktigo.id/jazahln/

http://www.netherlandsworldwide.nl/living-working/


Dokumen yang perlu kamu siapkan adalah paspor dan verblijf. Kamu juga 

dapat mengembalikan verblijf kamu disini untuk diteruskan ke IND.  

 

2. Lapor diri KBRI  

Kamu bisa melakukan lapor diri untuk kepulangan melalui website https: //

peduliwni.kemlu.go.id/lapor diri atau ke KBRI langsung. Hal ini dapat 

dilakukan saat kamu akan pulang atau telah berada di Indonesia. Salah satu 

syarat untuk melaporkan kepulangan adalah surat keterangan de-registrasi 

dari Gemeente.
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Penutupan rekening

1. Rekening bank  

Kamu bisa mendatangi kantor 

bank terdekat dengan membawa 

kartu debit, paspor, verblijf, dan 

bukti de-registrasi dari 

Gemeente. Pastikan rekening 

sudah kosong sebelum kamu 

tutup agar uang tidak hangus. 

Kamu bisa meminta bukti 

dokumen bahwa rekening bank 

sudah ditutu . Jangan lupa 

siapkan uang cash untuk kamu 

gunakan di transaksi sehari-hari.

2. Asuransi  

Kamu dapat menghubungi pihak 

kampus apabila asuransi 

didaftarkan oleh pihak kampus 

atau pihak asuransi apabila kamu 

mendaftar sendiri untuk 

menutup akun. Apabila kamu 

pulang sebelum masa berlaku 

asuransi habis, maka, pihak 

kampus atau pihak asuransi akan 

memperpendek masa berlaku. 

Apabila kamu pulang setelah 

masa berlaku habis, maka kamu 

harus mengajukan registrasi 

kembali secara mandiri. Aturlah 

tanggal masa habis satu hari 

setelah tanggal kedatangan di 

Indonesia sebagai asuransi 

perjalanan pulang. 



3. Paket langganan NS  

Kamu dapat menghubungi www.ns.nl/klantenservice/contact untuk 

menonaktifkan paket langganan.  

Sebaiknya penonaktifan dilakukan paling lambat satu bulan sebelum batas 

akhir masa perpanjangan agar kamu tidak kembali tertagih . Hal ini 

dilakukan untuk menghindari tagihan bulanan/tahunan kartu yang sudah 

tidak kamu gunakan setelah puland dari Belanda. Setelah menghubungi NS 

dan memberi tahu maksud untuk menghentikan langganan, siapkan nomor 

langganan NS dari aplikasi Mijn NS. Setelah itu cari mesin NS di stasiun 

terdekat dan scan OV-chipkaart kamu. Mesin NS akan otomatis 

memberitahukan bahwa ada “pesanan” untuk OV-chipkaart kamu, lalu klik 

setuju dan proses penutupan langganan akan selesai.
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