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Untuk dapat kuliah di Jerman diperlukan 
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) atau kualifikasi 
masuk perguruan tinggi di Jerman yang dibuktikan dengan 
ijazah kelulusan sekolah menengah atas. Berdasarkan 
www.anabin.kmk.org dan www.daad.de/admission, 
ijazah kelulusan SMA dan sederajat* dengan kurikulum 
pendidikan nasional dari Indonesia (*selanjutnya disebut 
tamatan SMA) tidak termasuk kedalam HZB atau belum 
setara dengan kelulusan SMA Jerman (Abitur), oleh 
karena itu belum bisa langsung diterima di perguruan 
tinggi Jerman. Untuk menyetarakannya, tamatan SMA 
harus lulus ujian kualifikasi masuk perguruan tinggi 
Jerman bagi calon mahasiswa internasional yang 
disebut Feststellungsprüfung. Ujian tersebut cukup 
sulit sehingga diperlukan persiapan yang matang yakni 
dengan belajar di kelas persiapan masuk perguruan tinggi 
atau Studienkolleg. Di Studienkolleg, tamatan SMA akan 
belajar dalam satu kelas untuk bidang tertentu sesuai 
dengan jurusan yang akan dipilih di perguruan tinggi 
Jerman. Durasi belajar di Studienkolleg rata-rata dua 
semester atau satu tahun. Informasi lengkap tentang 
Studienkolleg, silakan kunjungi www.studienkollegs.de. 

Tamatan SMA memiliki dua pilihan Studienkolleg: 
Studienkolleg Indonesia atau di salah satu Studienkolleg 
di Jerman. Namun sayangnya tidak semua negara 
bagian di Jerman memiliki Studienkolleg. Menghadapi 
kenyataan tersebut, beberapa perguruan tinggi Jerman 
menyelenggarakan kelas persiapan masuk perguruan 
tinggi sendiri. Informasi selengkapnya silakan kunjungi 
website masing-masing perguruan tinggi yang 
bersangkutan.

Skema di belakang menunjukkan pendaftaran ke 
perguruan tinggi di Jerman melalui Studienkolleg. Kotak 
merah, panah merah dan angka menunjukkan tahapan 
studi ke perguruan tinggi di Jerman melalui Studienkolleg 
Indonesia. Berikut penjelasannya:
1. Bahasa pengantar di Studienkolleg Indonesia adalah 

bahasa Jerman. Jadi, salah satu persyaratan mendaftar 
ke Studienkolleg Indonesia adalah sertifikat bahasa 
Jerman B1. Sangat disarankan, siswa sudah mulai 
belajar bahasa Jerman saat masih di bangku SMA* 
(*= dan sederajat). Selain persiapan bahasa Jerman, 
siswa harus mulai menentukan jurusan dan pilihan 
perguruan tinggi yang akan didaftar. Daftar jurusan, 
jenjang dan perguruan tinggi dapat dilihat pada 
www.study-in-germany.de, www.daad.de/international-
programmes dan www.hochschulkompass.de/en. 

2. Kelulusan SMA dengan nilai rata-rata pada ijazah dan 
rapor adalah minimal 6 atau 60.  

3. Tamatan SMA yang memilih belajar di Studienkolleg 
Indonesia dapat mendaftar langsung ke Studienkolleg 

Indonesia. Informasi tentang persyaratan, batas waktu 
pendaftaran, bidang kelas yang ditawarkan dan lain-
lain dapat dilihat pada www.studienkolleg-indonesia.de. 

4. Selagi belajar di Studienkolleg Indonesia, siswa 
Studienkolleg disarankan mulai mengunjungi website 
jurusan pada perguruan tinggi pilihan dan mencari 
informasi tentang batas waktu aplikasi pendaftaran, 
mekanisme pendaftaran, berkas persyaratan, dll. 
Dengan mempelajari informasi pada website, siswa 
Studienkolleg dapat mengetahui berkas apa saja 
yang diperlukan, yang perlu disahkan atau dilegalisir, 
yang harus diterjemahkan, dll. Disarankan, proses 
penerjemahan mulai dilakukan saat menjadi 
siswa di Studienkolleg Indonesia. Menjelang akhir 
semester kedua belajar di Studienkolleg Indonesia, 
siswa disarankan mulai membuka rekening bank 
sebagai salah satu syarat memohon visa, mencari 
tempat tinggal dan asuransi kesehatan yang berlaku 
di Jerman. Informasi persyaratan visa, pembukaan 
rekening bank, daftar penerjemah tersumpah dapat 
dilihat pada website kedutaan besar Jerman di Jakarta 
www.jakarta.diplo.de. 

5. Di akhir semester kedua belajar di Studienkolleg 
Indonesia, siswa Studienkolleg mengikuti ujian 
kualifikasi masuk perguruan tinggi Jerman bagi calon 
mahasiswa internasional atau Feststellungsprüfung. 

6. Setelah lulus Feststellungsprüfung, calon mahasiswa 
mulai mendaftar dan mengirim berkas persyaratan ke 
perguruan tinggi di Jerman atau ke uni-assist. Perkiraan 
batas waktu aplikasi adalah 15 Juli untuk semester 
musim dingin dan 15 Januari untuk semester musim 
panas. Tetapi untuk kepastian batas waktu aplikasi 
disarankan untuk mengunjungi website jurusan pada 
perguruan tinggi yang bersangkutan. 

7. Setelah mendapat surat penerimaan dari perguruan 
tinggi di Jerman, calon mahasiswa membawa surat 
tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengajukan 
visa.   

8. Informasi pengajuan dan berkas persyaratan visa studi 
silakan kunjungi website kedutaan besar Jerman di 
Jakarta www.jakarta.diplo.de. Sebaiknya permohonan 
visa dilakukan sekurang-kurangnya 6 minggu sebelum 
rencana keberangkatan. 

9. Setelah menerima visa studi, calon mahasiswa dapat 
berangkat ke Jerman.

10. Calon mahasiswa kuliah di perguruan tinggi di Jerman.

Sementara itu, kotak biru, panah biru dan huruf 
menunjukkan tahapan studi ke perguruan tinggi di Jerman 
melalui Studienkolleg yang tersebar di Jerman. Berikut 
ini penjelasannya:

a) Bahasa pengantar di Studienkolleg di Jerman adalah 
bahasa Jerman. Beberapa Studienkolleg di Jerman 
masih mempersyaratkan sertifikat bahasa Jerman 
B1, sementara yang lain sertifikat bahasa Jerman B2. 
Sangat disarankan, siswa sudah mulai belajar bahasa 
Jerman saat masih di bangku SMA* (*= dan sederajat). 
Selain persiapan bahasa Jerman, siswa harus mulai 
menentukan jurusan dan pilihan perguruan tinggi 
yang akan didaftar. Daftar jurusan, jenjang dan 
perguruan tinggi dapat dilihat pada www.study-in-
germany.de, www.daad.de/international-programmes dan 
www.hochschulkompass.de/en. 

b) Kelulusan SMA dengan nilai rata-rata pada ijazah dan 
rapor adalah minimal 6 atau 60.

c) Langkah berikutnya adalah mengunjungi website 
jurusan pada perguruan tinggi pilihan dan mencari 
informasi tentang batas waktu aplikasi pendaftaran, 
mekanisme pendaftaran, berkas persyaratan, dll. 
Dengan mempelajari informasi pada website, dapat 
diketahui berkas apa saja yang diperlukan, yang perlu 
disahkan atau dilegalisir, yang harus diterjemahkan, 
dll. Selanjutnya, calon siswa Studienkolleg disarankan 
membuka rekening bank sebagai salah satu syarat 
memohon visa, mencari tempat tinggal dan asuransi 
kesehatan yang berlaku di Jerman. Informasi 
persyaratan visa, pembukaan rekening bank, daftar 
penerjemah tersumpah dapat dilihat pada website 
kedutaan besar Jerman di Jakarta www.jakarta.diplo.de. 

d) Adapun pendaftaran Studienkolleg di Jerman terdiri 
dari tiga jalur, yakni melalui:
1. Perguruan tinggi di Jerman. Jadi, Studienkolleg 

tidak dapat menerima berkas pendaftaran calon 
siswa Studienkolleg. Calon siswa Studienkolleg 
mengirimkan berkas aplikasi ke perguruan tinggi. 
Setelah berkas diperiksa, berkas diteruskan ke 
Studienkolleg. Atau setelah berkas diterima, calon 
siswa Studienkolleg meneruskan berkas aplikasi 
ke Studienkolleg.

2. Uni-Assist (www.uni-assist.de). 
3. Langsung ke Studienkolleg.
Perkiraan batas waktu aplikasi adalah 15 Juli untuk 
semester musim dingin dan 15 Januari untuk 
semester musim panas. Tetapi untuk kepastian batas 
waktu aplikasi dan jalur pendaftaran Studienkolleg 
disarankan untuk mengunjungi website Studienkolleg 
atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Informasi 
tentang Studienkolleg, bidang kelas yang ditawarkan, 
daftar Studienkolleg di Jerman, dll silakan kunjungi 
www.studienkollegs.de. 

e) Calon siswa Studienkolleg menunggu panggilan atau 
surat undangan untuk ikut ujian masuk Studienkolleg 

atau ‚Einladung zur Aufnahmeprüfung‘.
f) Setelah mendapat Einladung zur Aufnahmeprüfung, 

calon siswa Studienkolleg membawa surat undangan 
tersebut ke kedutaan besar Jerman di Jakarta sebagai 
salah satu syarat untuk memohon visa. 

g) Informasi pengajuan dan berkas persyaratan visa 
studi, silakan kunjungi website Kedutaan Besar 
Jerman di Jakarta www.jakarta.diplo.de. Sebaiknya 
permohonan visa dilakukan sekurang-kurangnya 6 
minggu sebelum rencana keberangkatan.

h) Setelah menerima visa, maka calon siswa Studienkolleg 
berangkat ke Jerman.

i) Mengikuti ujian masuk atau Aufnahmeprüfung di 
Studienkolleg di Jerman.

j) Lulus Aufnahmeprüfung, siswa dipersilakan belajar 
di Studienkolleg di Jerman rata-rata selama dua 
semester atau satu tahun. 

k) Di akhir semester dua belajar di Studienkolleg, siswa 
akan mengikuti ujian kualifikasi masuk perguruan 
tinggi Jerman atau Feststellungsprüfung.

l) Setelah lulus, calon mahasiswa bisa mendaftar dan/
atau berkuliah di perguruan tinggi Jerman. 
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