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KATA PENGANTAR

Buku panduan ini merupakan hasil kolaborasi dari Forum Generasi 

Sinergi, PERMIAS dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI 

Washington, D.C. Adapun tujuan dari dibuatnya buku panduan ini 

adalah untuk memberikan panduan serta tips-tips yang dirasa oleh 

Tim Penulis penting bagi Warga Negara Indonesia yang berencana 

ataupun sedang melakukan studi di Amerika Serikat.

Tim Penulis menyadari bahwa buku ini tidak ditujukan sebagai 

rujukan utama yang bersifat komprehensif bagi mahasiswa 

Indonesia yang berencana atau sudah berada di Amerika Serikat 

untuk melakukan studi, namun kiranya Buku Panduan yang 

sederhana ini dapat memberikan gambaran dan juga tips-

tips praktis yang kiranya dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi mahasiswa Indonesia yang berencana ataupun 

sudah berada di Amerika Serikat untuk melakukan studinya.

Adapun tips-tips yang tersaji dalam Buku Panduan ini mulai dari 

hal-hal terkait dengan akademis, beasiswa, visa, akomodasi, 

transportasi, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, organisasi-organisasi 

yang dapat diikuti oleh mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, 

sampai dengan tips untuk mencari pekerjaan.

Tim Penulis menyadari pula bahwa Buku Panduan ini masih jauh 

dari sempurna, dan oleh karena itu segala saran dan kritik dari 

pembaca sangatlah diharapkan.

Pada akhirnya Tim Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima 

kasih untuk Bapak Ismunandar selaku Atase Pendidikan dan 

Kebudayaan pada KBRI di Washington D.C., atas segala arahan 

dan masukannya, juga kepada para kontributor yakni Eddot H. 

Soepraba, Widjajono Partowidagdo (Alm) Class of ‘85 PERMIAS 

LA, Winata Wijaya, Arnold Giovanni dan Ivan Liadi atas segala 

kontribusi materi penulisan yang telah diberikan kepada Tim 

Penulis. 

Semoga buku panduan yang amat sederhana ini dapat 

memberikan manfaat bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang 

berada di Amerika Serikat, dan bagi kemajuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia kita yang tercinta ini.

Tim Penulis
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SAMBUTAN DUTA BESAR REPUBLIK 

INDONESIA UNTUK AMERIKA SERIKAT

Saya menyambut dengan 

gembira penerbitan buku 

“Panduan Mahasiswa 

Indonesia di Amerika 

Serikat”. Penerbitan 

buku ini sangat tepat 

waktu dimana Indonesia 

saat ini sedang terus 

mendorong putera-

puteri terbaiknya untuk 

melanjutkan pendidikan 

di universitas terbaik di dunia. Amerika Serikat 

dengan sistem pendidikan yang telah mapan 

telah dan akan terus menjadi salah satu tempat 

tujuan pendidikan bagi mahasiswa Indonesia. 

Dari 20 universitas terbaik di dunia, 16 

diantaranya berada di Amerika Serikat. Selain 

pendidikan, menuntut ilmu di Amerika Serikat 

juga menawarkan berbagai pengalaman hidup 

yang bermanfaat. Hingga saat ini, AS adalah 

negara dengan jumlah mahasiswa internasional 

terbesar di dunia, sekitar 1 juta mahasiswa. 

Selain pendidikan dan pengalaman, Universitas 

di AS disebut adalah salah satu tempat 

terbaik bagi pengembangan riset dan inovasi 

di bidang sains dan teknologi. Saya pribadi 

mendorong putera-puteri Indonesia yang 

ingin memperdalam ilmu pengetahuan, sains 

dan teknologi, menjadikan Universitas di 

Amerika adalah salah satu prioritas untuk 

dipertimbangkan secara serius. Inilah mengapa 

kerja sama pendidikan dan riset adalah salah 

satu misi utama dan prioritas Perwakilan RI 

di Amerika Serikat. Kerja sama pendidikan 

merupakan pilar penting dari kerja sama 

bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Kerja 

sama pendidikan bernilai strategis untuk 

mencetak generasi muda yang mumpuni dan 

memiliki jaringan internasional yang diharapkan 

dapat berkontribusi besar bagi pembangunan 

Indonesia kedepan. 

Sistem pendidikan tinggi di AS sangat 

besar, terdiri dari lebih dari 4.700 institusi 

pendidikan, yang variasinya sangat besar baik 

dari jenis program, biaya pendidikan, maupun 

akreditasinya. Selain itu, kehidupan kampus 

di universitas di AS juga berbeda dari satu 

negara bagian dengan negara bagian lainnya. 

Untuk itu, informasi yang lengkap mengenai 

universitas maupun kota atau negara bagian 

yang akan dituju menjadi sangat penting. 

Informasi tersebut dibutuhkan sehingga 

Putera-Puteri Indonesia dapat memilih 

universitas yang terbaik dengan biaya yang 

terjangkau. 

Pada saat Ananda semua telah diterima di 

Universitas di AS, tantangan lain yang tidak 

kecil mungkin akan ditemui seperti cara 

belajar/perkuliahan, adaptasi dengan budaya 

dan kebiasaan yang mungkin berbeda dengan 

di Indonesia. Untuk itulah pengalaman kakak-

kakak kalian yang telah belajar terlebih 

dahulu sangat penting sebagai pengalaman 

yang dapat diambil hikmahnya.  

Saya melihat buku panduan mahasiswa 

Indonesia di Amerika Serikat ini sangat 

penting bukan saja bermanfaat untuk memilih 

universitas yang terbaik, namun disaat 

yang sama juga mendapatkan pengalaman 

yang berharga dari pendahulu untuk cepat 

beradaptasi sehingga dapat menjalani 

pendidikan dengan baik. Untuk itu saya 

ucapkan terimakasih pada tim penyusun. 

Saya yakin buku ini akan memberikan 

sumbangsih dan kontribusi yang tidak kecil 

bagi pengembangan sumberdaya manusia 

Indonesia untuk membangun bangsa dan 

negara yang lebih baik. 

Washington, DC., 24 Januari 2017

Budi Bowoleksono

Dubes LBBP
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A K A D E M I S1
1.1. PENJELASAN UMUM

Secara umum, pendidikan tinggi formal di Amerika Serikat terdiri dari:

• Undergraduate programs (Bachelor’s) yakni merupakan program gelar setara S1 di 

Indonesia, dengan durasi kurang lebih selama 4 tahun, Selain itu juga terdapat pilihan 

untuk mengambil program associate’s degree di community college yang secara ukuran 

jumlah mahasiswanya lebih kecil daripada universitas. Untuk mendapatkan gelar ini 

diperlukan waktu 2 tahun, setelah itu anda bisa melanjutkan 2 tahun berikutnya ke 

program undergraduate dengan jurusan yang relevan di universitas terkait. Di Amerika 

Serikat, mahasiswa untuk tahun pertama sampai tahun keempat berturut-turut 

disebut sebagai freshman, sophomore, junior dan senior. Pada tahun pertama tingkat 

Undergraduate (Sarjana), anda akan mempelajari beberapa mata kuliah umum hingga 

anda memilih major dan minor anda untuk tiga tahun selanjutnya.

• Graduate (‘Postgraduate’ atau ‘Master’) merupakan program gelar dengan durasi 1-2 

tahun, program ini setara dengan S2 (Magister) di Indonesia.

• Untuk beberapa bidang yang bersifat keahlian dalam bidang tertentu, seperti Hukum 

(Law), dan Kedokteran (Medicine), program yang tersedia adalah langsung berada 

di jenjang Doktoral, contoh JD (Juris Doctor) untuk hukum. Program seperti ini biasa 

disebut juga Professional Doctorate, sehingga untuk mengambil pendidikan di bidang 

hukum, mahasiswa perlu menyelesaikan pendidikan di tingkat undergraduate (S1) 

terlebih dahulu, dan tanpa perlu mengambil pendidikan di tingkat Master anda dapat 

langsung mengambil Program Professional Doctorates.

• Non-Professional Doctorate (Ph.D), untuk program Doktoral selain dari Professional 

Doctorates, mahasiswa dapat mengambil program Ph.D., yang pada umumnya lebih 

fokus ke arah penelitian dan penulisan disertasi, program ini dapat ditempuh dalam 

waktu 4 hingga 7 tahun. 

Adapun gambaran umum dari sistem pendidikan di Amerika Serikat dapat dilihat pada diagram 

di bawah ini.
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1.2. TIPE-TIPE UNIVERSITAS

Dari sisi sumber pendanaannya universitas di Amerika Serikat pada umumnya terbagi menjadi 

2 jenis, yakni private university dan public university.

Pada umumnya dari segi kualitas pendidikan tidaklah jauh berbeda, adapun perbedaan yang 

cukup mencolok antara public dan private university adalah dari segi biaya pendidikannya yang 

terpaut cukup jauh. Penjelasan lebih lanjut mengenai biaya pendidikan dapat anda pada butir 

1.3. di bawah. Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan akreditasi dan 

reputasi. Untuk mengecek status akreditasi suatu universitas dapat diunduh data universitas 

yang terakreditasi di http://ope.ed.gov/accreditation/ atau dapat juga dicek di website http://

www.chea.org/search/.

1.2.1.  Cara Mendaftar Universitas

Anda perlu mendaftar secara langsung ke universitas. Pada umumnya aplikasi pendaftaran 

universitas dapat dilakukan secara online, kecuali untuk pengiriman salinan dari transkrip nilai 

dari pendidikan kita sebelumnya yang biasanya perlu diveriikasi dan dikonversi menjadi U.S. 

GPA (Grade Point Average) terlebih dahulu oleh lembaga tertentu (bergantung dengan kebijakan 

universitas dan bidang studi yang akan diambil). Untuk melakukan pendaftaran, biasanya 

memerlukan beberapa dokumen sebagai berikut:

Personal Statement

Personal statement adalah essay yang anda tulis untuk menjelaskan mengapa anda tertarik 

pada program kuliah pilihan anda. Essay memiliki porsi penilaian yang cukup penting dalam 

menentukan apakah anda dapat diterima di universitas tersebut atau tidak. Anda perlu 

menjelaskan motivasi apa yang mendorong anda untuk mengambil jurusan dan universitas 

tersebut menjadi bagian dari kehidupan anda. Dalam essay ini, biasanya juga diperlukan 

contoh-contoh nyata keterlibatan dan minat anda dalam bidang studi yang anda minati, 

misalnya pengertian teoritis maupun praktis mengenai bidang tersebut, pengalaman-

pengalaman yang anda sebelumnya, ataupun pengalaman kerja yang relevan. 

Selain menunjukkan minat anda terhadap bidang studi tersebut, jelaskanlah juga mengapa 

anda ingin mengambil jurusan itu di universitas tersebut. Jadi, anda perlu mencari informasi 

mengenai lokasi, fakultas dan informasi lainnya mengenai universitas tersebut. Tips: Ingatlah 

bahwa admission oicer membaca ratusan personal statement, jadi pastikan personal statement 

anda menonjol dan unik, namun, tetap menjaga gaya bahasa yang formal dan profesional. 

Jangan lupa juga untuk melakukan proofread untuk memastikan personal statement anda bebas 

dari grammar error maupun typo.

http://ope.ed.gov/accreditation/
http://www.chea.org/search/
http://www.chea.org/search/
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Transkrip Nilai Akademis

Anda perlu melampirkan transkrip nilai terbaru anda, supaya universitas dapat mengevaluasi 

apakah anda memenuhi persyaratan masuk jurusan pilihan anda atau tidak. Biasanya 

universitas akan meminta dokumen fotokopi yang dilegalisir, serta versi yang diterjemahkan 

oleh penerjemah tersumpah (apabila transkrip anda merupakan transkrip dari universitas atau 

sekolah di Indonesia maupun di luar Amerika Serikat).

Tips: Kirimkanlah semua dokumen yang diminta beserta formulir pendaftaran yang telah diisi 

dengan lengkap. Jika ada yang tidak lengkap, atau ada bagian dari formulir pendaftaran yang 

dikosongkan, hal ini akan memperlambat proses evaluasi pendaftaran.

Ujian Masuk

Dikenal juga sebagai ‘tes kemampuan’, ujian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa lokal juga 

perlu mengikuti ujian tersebut. Untuk mengikuti kuliah tingkat Sarjana di Amerika, anda 

mungkin diharuskan untuk mengikuti ujian SAT atau ACT (American College Testing).  Tapi jika 

anda adalah international students, biasanya yang diminta adalah TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language). Namun hal ini bergantung permintaan dari universitas. Jadi sebaiknya anda 

meminta konirmasi terlebih dahulu ke pihak universitas mengenai persyaratan ini.

Untuk kuliah tingkat Pascasarjana, anda mungkin diharuskan untuk mengikuti ujian GRE 

(Graduate Record Examination) atau GMAT (Graduate Management Admission Test). Dahulu, GMAT 

adalah ujian bagi mahasiswa yang ingin mengambil jurusan Bisnis atau Sosial, sedangkan GRE 

untuk hampir semua jurusan Pascasarjana (Magister). Akan tetapi, sekarang sudah banyak 

universitas yang menerima GRE untuk pendaftaran ke jurusan Bisnis Pascasarjana (MBA/

Master of Business Administration).

Kemampuan Bahasa Inggris

Anda juga perlu menunjukkan bahwa anda memenuhi standar Bahasa Inggris untuk mengikuti 

perkuliahan di Amerika. Untuk membuktikan hal tersebut, anda perlu mengambil ujian 

kompetensi berbahasa Inggris. Yang paling umum diminta oleh universitas adalah tes IELTS 

(International English Language Testing System) dan TOEFL.

Setiap universitas memiliki persyaratan yang berbeda-beda untuk skor ujian bahasa. Jurusan-

jurusan tertentu mengharuskan skor yang lebih tinggi. Misalnya, jika anda ingin mengambil 

jurusan Hukum atau Jurnalisme, maka skor minimal yang diminta oleh universitas akan lebih 

tinggi, karena kedua jurusan ini membutuhkan pemahaman Bahasa Inggris yang kuat. Biasanya 

nilai minimal yang diminta adalah 6.5 untuk IELTS, dan 80 untuk TOEFL. Akan tetapi skor yang 

diminta untuk tingkat pascasarjana bisa lebih tinggi. Tetapi hal ini tergantung permintaan 

universitas. Jadi sebelumnya konirmasikanlah terlebih dahulu ke pihak universitas.

Wawancara

Terkadang universitas akan meminta mahasiswa internasional untuk menghadiri wawancara 

sebelum memutuskan untuk menerima mahasiswa tersebut. Anda tidak perlu khawatir 
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jika terjadi hal demikian, karena ini berarti pihak universitas ingin mengenal anda lebih 

lanjut. Wawancara bisa dilakukan secara langsung di negara kita oleh wakil dari universitas, 

via telepon ataupun via Skype/Google Hangout. Biasanya wawancara cukup singkat dan 

menanyakan pertanyaan seperti: mengapa anda memilih jurusan tersebut, minat, ataupun cita-

cita anda.

Tips: Sewaktu wawancara tekankanlah minat anda terhadap kualitas dari 

pendidikan di tempat itu. Jika terdengar anda kuliah di Amerika karena ingin tinggal 

di sana, bisa saja hasil wawancara anda akan mendapatkan penilaian negatif.

Setelah Diterima

Setelah anda diterima oleh institusi Amerika yang diveriikasi oleh SEVP (Student and Exchange 

Visitor Program), institusi tersebut akan mengirimkan anda Form I-20, sebuah dokumen yang 

mengkonirmasi semua informasi mendetil mengenai program kuliah anda, yang akan berguna 

pada saat anda melakukan aplikasi untuk Visa pelajar.

1.3. BIAYA PENDIDIKAN

Biaya pendidikan tinggi di Amerika Serikat sangat variatif, ada beberapa faktor yang menjadi 

pembeda, di antaranya adalah:

• Apakah universitas tersebut merupakan private atau public university;

• Peringkat dari universitas tersebut;

Biaya pendidikan per tahun untuk universitas yang memiliki peringkat atas (top 20) berkisar 

antara $40,000 sampai $60,000 per tahunnya, hal ini bergantung juga apakah universitas 

tersebut merupakan universitas privat atau universitas publik.

Mengingat bahwa biaya merupakan komponen yang penting dalam mencari universitas. Calon 

mahasiswa perlu mengukur kemampuan inansialnya agar dapat mencapai kelulusan. Setiap 

universitas mempunyai informasi tentang biaya pendidikan yang pada umumnya tercantum 

dalam website resmi dari universitas yang bersangkutan. 

Jika calon mahasiswa tingkat sarjana ingin menghemat biaya, salah satu upaya yang 

bisa ditempuh adalah dengan berkuliah terlebih dahulu di community college yang hanya 

berdurasi dua tahun, di mana biayanya biasanya jauh lebih rendah atau bahkan dapat berkisar 

setengahnya dari biaya jika mengambil secara langsung di universitas. Pada umumnya, kredit 

(sks) mata kuliah yang telah diambil di community college dapat ditransfer ke universitas pilihan 

mahasiswa, sehingga anda masih bisa lulus dalam waktu normal 4 (empat) tahun. Namun 
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mahasiswa perlu memastikan terlebih dahulu dengan berdiskusi dengan student advisor 

mengenai nilai pelajaran apa saja yang dapat ditransfer ke universitas pilihan anda. Student 

advisor biasanya akan membantu membuat “Degree Plan” untuk anda. Student Advisor biasanya 

juga akan menanyakan universitas mana yang akan anda tuju, dan terlebih penting adalah 

melakukan crosscheck kepada universitas tujuan anda mengenai apakah kelas-kelas yang anda 

ambil tersebut dapat ditransfer ke universitas itu. Hal ini sangat penting untuk memastikan 

agar anda tidak menghabiskan waktu atau biaya secara sia-sia untuk mengambil kelas yang 

tidak bisa ditransfer.

Agar mata pelajaran di community college dapat ditransfer, anda harus mempunyai nilai yang 

baik (biasanya C ke atas, tapi sangat disarankan untuk mendapatkan paling tidak B). Anda 

juga harus melalui proses pendaftaran / penerimaan untuk pindah dari community college ke 

universitas.

Biasanya, informasi di situs universitas tersebut juga memberikan estimasi untuk biaya hidup, 

seperti tempat tinggal, biaya makanan dan lain-lain. Terkadang, estimasi tersebut bisa lebih 

atau kurang dari yang sesungguhnya. Kami sarankan anda untuk mencari informasi mengenai 

biaya hidup di situs independen lain seperti www.numbeo.com.

Anda juga bisa menghemat biaya dalam hal membeli buku. Buku-buku universitas biasanya 

lumayan mahal dan bisa membutuhkan biaya sekitar $50-$150 per buku. Untuk menghemat 

biaya, anda biasanya bisa melihat “syllabus” atau sinopsis kelas yang akan anda ambil sekitar 

1-2 minggu sebelum kelas itu dimulai, yang biasanya memberikan informasi tentang buku 

yang anda harus beli. Anda kemudian bisa mencari buku-buku tersebut secara online di situs 

seperti Amazon atau eBay daripada membeli buku di toko buku kampus yang biasanya lebih 

mahal. Terkadang, professor anda mengijinkan anda untuk membeli buku versi cetakan yang 

terdahulu sehingga anda bisa membeli buku bekas di toko maupun secara online dengan harga 

yang lebih murah. Beberapa mahasiswa juga bisa membeli / menjual bukunya di postingan 

majalah dinding di kampus-kampus yang biasanya lebih murah harganya daripada membeli 

di toko. Mahasiswa pun dapat menyewa buku tersebut daripada membelinya, adapun website 

rujukannya untuk menyewa buku diantaranya adalah di www.amazon.com, maupun di www.

barnesandnoble.com.  

1.4. BEASISWA

Pada umumnya beasiswa di Amerika Serikat hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang 

memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat ataupun yang telah menjadi legal resident atau 

pemegang green card. Namun ada juga universitas yang juga memberikan beasiswa bagi 

mahasiswa internasional, beberapa universitas bahkan secara agresif memberikan beasiswa 

secara penuh kepada mahasiswa internasional, namun beberapa universitas lainnya juga hanya 

memberikan beasiswa berdasarkan kebutuhan atau ketidakmampuan ekonomi dari mahasiswa 

tersebut (need-based). Oleh karena kebijakan pemberian beasiswa ini sangatlah beragam, 

para calon mahasiswa dapat mencari di situs resmi universitas-universitas yang dituju untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan adanya beasiswa untuk mahasiswa internasional.

www.numbeo.com
www.amazon.com
www.barnesandnoble.com
www.barnesandnoble.com
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Beasiswa LPDP

Beasiswa ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang hendak mengenyam pendidikan di 

tingkat Master (S2) dan atau doktoral (S3). Adapun beasiswa ini meliputi biaya hidup per bulan, 

biaya pendidikan secara penuh (at cost), bantuan uang buku, bantuan publikasi internasional, 

asuransi kesehatan, tambahan bantuan untuk tanggungan suami/istri/anak dan tiket pulang 

dan pergi.

Namun perlu diingat, untuk program S3, kebijakan LPDP saat ini hanya membatasi pembiayaan 

program doktoral (Ph.D) sampai dengan maksimum 4 (empat) tahun. Adapun masa studi Ph.D 

di Amerika Serikat pada umumnya lebih dari 4 (empat) tahun, sehingga penerima beasiswa 

perlu memikirkan sumber dana tambahan untuk menutupi kekurangan pembiayaan tersebut, 

biasanya universitas atau pembimbing dapat menyediakan biaya ini.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di situs www.lpdp.kemenkeu.go.id

Beasiswa Fulbright

Beasiswa ini diselenggarakan oleh AMINEF, yang diperuntukkan khusus untuk calon mahasiswa 

yang hendak mengambil program master selama 1-2 tahun, ataupun program Doktoral. Adapun 

program ini sangat kompetitif karena memiliki “kuota” penerima beasiswa yang sangat terbatas 

tiap tahunnya.

Beasiswa ini meliputi pembiayaan atas bantuan biaya pendidikan, biaya hidup, tiket pesawat 

pulang dan pergi.

Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di situs http://www.aminef.or.id

1.5. TIPS BEASISWA

Tidak ada tips khusus untuk mendapatkan beasiswa, namun secara umum calon mahasiswa 

perlu mempersiapkan beberapa hal di bawah ini agar usahanya untuk mendapatkan beasiswa 

bisa berhasil.

1.5.1. Kemampuan Bahasa/TOEFL

Memiliki skor IBT TOEFL yang tinggi merupakan faktor yang sangat penting, bukan hanya 

sekedar mengejar syarat pendaftaran, namun perkuliahan di Amerika Serikat menuntut 

mahasiswanya untuk dapat mencerna dan berkomunikasi secara intensif menggunakan bahasa 

Inggris, baik lisan maupun tertulis.

Sangat disarankan untuk calon mahasiswa, terutama untuk mahasiswa S2/S3 agar dapat 

mendapatkan skor minimal 100 IBT TOEFL, agar calon pemberi beasiswa dapat yakin bahwa 

calon penerima beasiswa akan berhasil dalam studinya kelak apabila permohonan beasiswa 

dikabulkan.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
http://www.aminef.org.id
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1.5.2. Rekomendasi Dosen/Pimpinan di Tempat Kerja

Beberapa lembaga pemberi beasiswa mensyaratkan calon penerima beasiswa untuk juga 

melampirkan rekomendasi dari Dosen/Pimpinan di tempat kerja calon penerima beasiswa. 

Untuk itu rekomendasi ini perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, dan isi dari rekomendasi tersebut 

pun perlu menjelaskan secara detail apa keunggulan dari calon penerima beasiswa tersebut 

serta mengapa calon penerima beasiswa ini dirasa layak untuk mendapatkan beasiswa 

tersebut.

1.5.3. Pilihan Universitas

Dalam mempersiapkan aplikasi beasiswa, ada kalanya lembaga pemberi beasiswa akan 

menanyakan mengenai pilihan universitas yang akan diambil oleh calon mahasiswa. 

Calon mahasiswa tentu perlu memiliki alasan yang kuat mengenai universitas yang dipilihnya, 

mulai dari bidang yang akan diambil, reputasi universitas tersebut khususnya yang sesuai 

dengan bidang yang akan diambil.

Beberapa lembaga beasiswa mensyaratkan bahwa pemohon beasiswa agar telah memiliki 

Letter of Acceptance terlebih dahulu dari universitas yang dipilihnya, oleh karena itu calon 

mahasiswa diharapkan dapat melakukan perencanaan waktu yang tepat untuk melakukan 

aplikasi beasiswa, karena ada beberapa hal terkait jadwal yang perlu dengan seksama diatur 

agar proses aplikasi beasiswa menjadi tidak sia-sia. Adapun beberapa hal yang dirasa penting 

untuk diatur penjadwalannya adalah mengenai:

• Deadline aplikasi beasiswa;

• Deadline aplikasi universitas;

• Tanggal test bahasa/standarisasi TOEFL/GMAT/LSAT(Law School Admission Test)/GRE/

dll

• Jadwal hasil test bahasa/standarisasi keluar;

• Lamanya waktu pengiriman dokumen dari Indonesia ke Amerika Serikat;

• Jadwal pembuatan Visa.

Untuk mencari universitas yang terbaik, calon mahasiswa dapat melakukan riset pada lembaga 

pemeringkat universitas independen, diantaranya adalah www.topuniversities.com, www.

timeshighereducation.com dan www.usnews.com. Anda bisa mendapatkan akses ke ranking 

tersebut secara gratis. 

Selain itu, pertimbangkanlah tujuan utama anda berkuliah di Amerika Serikat. Banyak 

universitas yang mungkin terkenal di Amerika Serikat, tapi namanya belum terkenal di 

Indonesia. Bila tujuan anda hanya untuk kuliah dan kemudian langsung pulang ke Indonesia, 

www.topuniversities.com
www.timeshighereducation.com
www.timeshighereducation.com
www.usnews.com
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ada baiknya untuk anda memilih universitas Amerika Serikat yang juga ternama dan 

mempunyai jaringan alumni di Indonesia. 

Seandainya anda ingin berkuliah lalu mendapatkan pengalaman bekerja dulu di Amerika 

Serikat, maka pilihlah universitas yang menawarkan return on investment yang terbaik. 

Situs www.bestcolleges.com memberikan informasi tentang survai gaji lulusan universitas-

universitas di Amerika dibandingkan dengan biaya pendidikan dari universitas tersebut. 

Perlu juga diingat bahwa ada jurusan-jurusan tertentu yang lebih dibutuhkan sehingga 

mempermudah pencarian kerja di Amerika Serikat, seperti akuntansi, nursing, computer 

science, dan bidang lainnya. 

Setiap universitas yang ternama di Amerika Serikat juga mempunyai career campus recruiting 

event, di mana setiap tahunnya, perusahaan-perusahaan akan datang ke universitas tersebut 

untuk mencari calon karyawan dari mahasiswa-mahasiswa terbaik di universitas tersebut. 

1.6. PERSYARATAN-PERSYARATAN UNTUK DAPAT 

BERKULIAH DI AMERIKA SERIKAT

1.6.1. Mengajukan Visa

Anda perlu melunasi biaya SEVIS (Student Exchange Visitor Information System) I-901 untuk 

memohon visa pelajar. Setelah menerima nota pelunasan, anda selanjutnya perlu mengisi 

formulir DS-160 form secara elektronik dan mencetaknya. Selain itu, anda juga perlu 

membayar biaya pemrosesan visa dan membuat jadwal wawancara di kedutaan/konsulat 

Amerika Serikat terdekat.

Wawancara

Bawalah dokumen-dokumen ini sewaktu menghadiri wawancara:

• Paspor yang masih berlaku (yang berlaku hingga 6 bulan setelah kuliah) 

• Formulir I-20

• Nota pelunasan I-901

• Nota pelunasan DS-160

• Bukti kesanggupan inansial dan sumber inansial, misalnya beasiswa, dermasiswa, 

surat pernyataan bank (dari rekening orang tua atau wali) dan lain-lain.

• Selembar pas foto ukuran paspor (ada baiknya anda menyiapkan beberapa lembar 

saat mendaftar kuliah)

• Surat penerimaan dari institusi di Amerika

www.bestcolleges.com
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• Transkrip nilai

• Transkrip nilai ujian masuk dan ujian Bahasa Inggris

Sewaktu wawancara, anda akan ditanya mengenai rencana kuliah anda di Amerika. Jawablah 

dengan jujur. Sama halnya dengan wawancara di universitas, tekankanlah minat anda terhadap 

pendidikan di sana. Jika terdengar anda kuliah di Amerika karena ingin tinggal di sana, bisa saja 

hasil wawancara anda akan mendapatkan penilaian negatif. Setelah wawancara selesai, anda 

akan diberitahukan jika permohonan visa anda telah disetujui atau ditolak. Visa bisa diambil 

setelah diproses oleh kedutaan.

Pendaftaran

Pastikan paspor anda masih berlaku saat mendaftar untuk visa pelajar Amerika. Jika sudah 

dekat dengan akhir masa berlaku, segera perpanjang paspor anda sebelum mengajukan visa.

Visa

F-1

Bila anda mendaftar sebagai mahasiswa internasional, anda akan mendapat visa Amerika 

jenis F-1. Sebagai pemegang visa F-1, mahasiswa internasional diperbolehkan untuk 

bekerja dalam kampus maksimal 20 (dua puluh) jam per minggu. Anda akan diupah 

dengan US dollar dan biasanya mendapatkan upah minimum yang ditentukan di negara 

bagian (“State”) di mana anda tinggal. Pekerjaan-pekerjaan di dalam kampus yang 

biasanya diperbolehkan yaitu menjaga lab komputer, perpustakaan, tutor / guru les yang 

dipekerjakan kampus, serta asisten profesor. Aturan mengenai perizinan untuk kerja 

dalam kampus ini cukup ketat, dan kami sarankan agar anda mencari informasi mengenai 

hal tersebut dengan pihak kampus. Bekerja dalam kampus mempunyai kelebihan, 

karena anda dapat memasukkan pengalaman tersebut di resume anda, terutama jika 

anda bekerja sebagai asisten dari professor yang bekerja di bidang jurusan anda. Selain 

itu, professor anda bisa memberikan referensi atau resource yang baik untuk mencari 

pekerjaan setelah anda lulus. Terkadang, profesor anda pun bisa membantu mencarikan 

beasiswa untuk anda sebagai asisten profesor.

OPT (Optional Practical Training) 

OPT adalah izin kerja di Amerika Serikat setelah lulus bagi mahasiswa internasional 

dengan status visa F-1. OPT memberi anda kesempatan untuk bekerja di bidang jurusan 

anda di Amerika Serikat setelah anda lulus. Namun, kesempatan bekerja dengan 

menggunakan F-1 biasanya terbatas hanya untuk perusahaan-perusahaan yang ingin 

mensponsori visa kerja anda ke depannya, dan OPT juga mempunyai batasan-batasan 

yang ketat. 

Untuk mendapatkan OPT, anda harus mendatangi kantor layanan mahasiswa internasional 

di universitas anda. Kami sarankan agar anda mendatangi layanan informasi tersebut 
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di awal semester sebelum anda lulus, karena proses untuk mendapatkan OPT tersebut 

memakan waktu lama. Ketika OPT anda disetujui, anda akan mendapatkan kartu EAD 

(Employment Authorization Document) yang merupakan bukti bahwa OPT anda sudah 

berlaku. Perlu diketahui bahwa anda tidak diperkenankan bekerja sebelum tanggal yang 

diperkenankan sebagaimana tercantum di kartu EAD. Bila anda ditemukan bekerja pada 

tanggal tersebut, maka status visa anda bisa dianggap tidak legal.

Jangka waktu OPT biasanya adalah 12 (dua belas) bulan, dan diberikan ketika anda lulus 

dari undergraduate (setara dengan S1), dan 12 (dua belas) bulan lagi ketika anda lulus dari 

post secondary education seperti master degree (setara dengan S2). Khusus untuk jurusan 

tertentu yang termasuk dalam STEM (Science, Technology, Engineering dan Math), anda bisa 

mendapatkan 17 bulan extension dari OPT.

Anda bisa memakai OPT sebelum dan sesudah kelulusan. Bila anda memakai OPT anda 

sebelum kelulusan, maka anda bisa memakainya untuk bekerja secara penuh atau paruh 

waktu (full time or part time). Jika anda memakai OPT setelah kelulusan, maka anda 

harus bekerja secara penuh (full time). Perlu diperhatikan bahwa setelah anda lulus, anda 

hanya punya waktu beberapa bulan untuk mencari pekerjaan. Bila anda tidak mendapat 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, OPT anda akan hangus walaupun belum 

pada tenggatnya. Maka itu, kami sarankan untuk anda mencari pekerjaan selambatnya 1 

(satu) semester sebelum anda lulus. Untuk informasi lebih jauh mengenai OPT, silahkan 

anda mendatangi / mengkontak kantor layanan mahasiswa internasional di universitas 

yang anda akan tuju.

CPT (Curriculum Practical Training) 

CPT adalah izin bekerja sebagai bagian kuliah bagi mahasiswa internasional dengan 

status visa F-1. Anda bisa menggunakan CPT secara penuh atau paruh waktu. Jika anda 

menggunakan CPT selama 12 (dua belas) bulan secara penuh waktu (full time), anda 

tidak akan bisa mendapatkan OPT ketika anda lulus. Maka itu, kami sarankan agar anda 

memperhatikan waktu CPT anda, sehingga anda bisa menggunakannya secara maksimal, 

tapi juga bisa mendapatkan OPT ketika anda lulus. Untuk lebih jelasnya, silahkan 

mendatangi / mengkontak kantor layanan mahasiswa internasional di universitas anda.

H1B

H1B visa adalah visa non-imigran di Amerika Serikat yang memperbolehkan anda bekerja 

di Amerika Serikat untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Perusahaan yang mempekerjakan 

anda harus mensponsori H1B visa anda. Untuk mendapatkan H1B, anda harus mempunyai 

serendahnya Bachelor Degree (setara dengan S1) atau yang setara dengan Bachelor 

Degree. H1B visa juga mempunyai kuota batasan (misalnya hanya diberikan 65,000 H1B 

visa setiap tahunnya). Biasanya H1B visa mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober setiap 

tahunnya, dan perusahaan anda dan anda harus memasukkan aplikasi anda paling tidak 6 

bulan sebelumnya (1 April). Setelah mendapatkan H1B visa, anda akan mendapatkan izin 

kerja selama 3 (tiga) tahun. Di akhir 3 (tiga) tahun tersebut, anda bisa memperpanjang H1B 

anda 1 (satu) masa lagi selama 3 (tiga) tahun, sehingga total berlakunya H1B visa anda 

adalah 6 (enam) tahun. 
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A K O M O D A S I2
On-campus/Dormitory

Ada beberapa alternatif untuk akomodasi. Untuk mahasiswa tahun pertama yang baru mulai 

menyesuaikan diri dengan hidup di US, biasanya direkomendasikan untuk tinggal di dormitory/

on-campus. Tinggal di asrama seperti ini akan membantu mempermudah mahasiswa untuk 

transisi ke kehidupan di lingkungan yang baru.

Aplikasi untuk akomodasi on-campus biasanya dapat dilakukan secara online di website 

universitas. Biasanya jumlah akomodasi on-campus ini sangatlah terbatas, sehingga biasanya 

bersifat irst come, irst serve. Apabila aplikasi anda diterima, mahasiswa akan diminta untuk 

pindah masuk beberapa hari sebelum semesters/quarters anda dimulai.

Pilihan lain selain dormitory adalah University apartment, biasanya pihak universitas 

menyediakan rekanan penyedia apartemen dengan harga yang lebih mahal sedikit dari 

dormitory namun pada umumnya memiliki dapur dan kamar mandi pribadi, sedangkan di 

dormitory biasanya tidak memiliki kamar mandi dan dapur pribadi, melainkan digunakan secara 

bersama-sama. 

Off-Campus

Alternatif tempat tinggal kedua adalah of-campus living, biasanya dengan menyewa unit 

kamar dalam suatu apartment/rumah milik orang lain. Beberapa kriteria yang perlu dipelajari 

sebelum mencari apartment adalah: lokasi, keamanan, transportasi, dan anggaran. Untuk 

mencari apartment, dapat memakai website seperti www.apartmentinder.com atau www.rent.

com  Setelah anda menemukan unit yang anda suka, anda harus bertemu dengan leasing oicer 

apartment tersebut untuk menandatangani kontrak (biasanya per 6 (enam) bulan atau 1 (satu) 

tahun). Bacalah kontrak anda dengan seksama sebelum anda menandatangani kontrak.

www.apartmentfinder.com
www.rent.com
www.rent.com
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On-Campus vs. Off-Campus

Dua alternatif ini ada memiliki sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Hidup di dormitory umumnya (1) lebih mudah untuk fokus ke studi dan mengikuti 

kegiatan universitas (2) terkadang memiliki paket lexible meal-plan untuk makan 

di cafetaria yang bisa dengan mudah dicharge ke account anda (3) eisiensi waktu 

terutama untuk mahasiswa yang belum memiliki sistem transportasi sendiri. 

Adapun kekurangan dari On-Campus housing adalah adalah (1) beberapa fasilitas 

digunakan secara bersama-sama dengan penghuni lain seperti kamar, dapur, dan 

WC umum. (2) adanya kewajiban untuk pindah ke luar dormitory pada akhir tahun 

pertama atau pada akhir semester, namun kebijakan ini sangat bervariasi dari satu 

universitas ke universitas lainnya.

Sedangkan untuk Of-Campus, terutama jika menyewa sendiri (tidak sharing 

dengan penghuni lain) umumnya (1) lebih memiliki kebebasan dan privasi (2) 

bisa memilih unit yang sesuai dengan kriteria pribadi, (3) bisa memilih roommate 

yang cocok dengan kepribadian kita. Namun di satu sisi kekurangannya adalah (1) 

pada umumnya memiliki jarak yang lebih jauh ke universitas daripada dormitory 

sehingga disarankan sudah memiliki transportasi pribadi atau setidak-tidaknya 

dekat dengan transportasi umum. (2) pada umumnya biaya sewa belum termasuk 

biaya utilities (water, electricity) dan internet.

2.1. INTERNET/HP

Internet/HP adalah bagian yang sangat penting untuk menunjang kehidupan mahasiswa di 

Amerika Serikat. Sehingga HP dan simcard menjadi sesuatu yang menjadi prioritas yang perlu 

dibeli pada hari pertama sesampai di Amerika Serikat. Beberapa provider untuk hp berikut 

payment plannya adalah T-mobile, Sprint, Verizon, Sprint dan Cricket. Anda dapat memilih 

payment plan sesuai budget dan kebutuhan anda. Untuk pembelian paket data internet, sangat 

disarankan untuk membeli family plan, dengan family plan kuota data yang didapat akan jauh 

lebih besar dan murah, namun mahasiswa perlu mencari teman untuk mengajukan aplikasi 

family plan secara bersama-sama. Umumnya biaya paket data plan dengan kuota 1 (satu) GB 

per bulan, dan unlimited phone call dan SMS berkisar di harga USD 29 – 50 per bulannya. 

Untuk sambungan internet, di Amerika Serikat biasanya memiliki unlimited quota dengan 

kecepatan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia. Pada umumnya, biaya 

langganan internet per bulan untuk kecepatan yang cukup memadai untuk 1 (satu) user 

berkisar di harga USD 50 per bulannya. 
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2.2. UANG SAKU

Estimasi uang saku yang diperlukan sangatlah sulit, mengingat setiap orang memiliki gaya 

hidup yang sangat berbeda. Harga makanan di Amerika Serikat pun bervariasi dari negara 

bagian ke negara bagian.

Sebagai gambaran, biaya paket combo meals di McDonald di New York untuk 1 orang berkisar di 

harga USD 8.00 untuk sekali makan. Sedangkan untuk di restoran yang level menengah untuk 1 

(satu) set menu (three course menu) berkisar di harga 35 dollar per orang.

Biaya untuk menonton di bioskop di New York berkisar di harga USD 13.00 untuk 1 tiket.

Untuk lebih jelasnya anda dapat mengakses www.numbeo.com 

www.numbeo.com
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M A K A N A N3
Secara umum, Amerika Serikat memiliki banyak sekali jenis makanan, yang bisa terbagi 

menjadi Halal dan Non-Halal. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

3.1. MAKANAN HALAL

Untuk mengetahui restoran mana saja yang menjual makanan halal, mahasiswa dapat mencari 

tahu menggunakan informasi dari website berikut:

https://www.zabihah.com 

Sedangkan untuk mengetahui produk-produk makanan atau minuman kemasan yang halal, 

dapat dilakukan pengecekan melalui website 

http://www.muslimconsumergroup.com. 

(Disclaimer: Penulis tidak dapat menjamin keakuratan dari website tersebut)

3.2. MAKANAN NON-HALAL

Untuk mengetahui restoran mana saja yang direkomendasikan, mahasiswa dapat 

mendownload aplikasi Yelp, atau dapat mengakses ke website www.yelp.com. , Yelp merupakan 

aplikasi yang dapat menolong mahasiswa untuk menemukan review, harga, bahkan foto dan 

lokasi dari restoran di seluruh Amerika Serikat.

Aplikasi tersebut juga tidak terbatas pada restoran saja, namun juga untuk hal-hal lainnya 

seperti salon, shopping mall, rumah sakit, dan lain-lain, sehingga aplikasi Yelp merupakan salah 

satu aplikasi yang sangat penting untuk mengeksplorasi wilayah baru.

https://www.zabihah.com
http://www.muslimconsumergroup.com.
www.yelp.com
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T E M P AT  I B A D A H4
Aplikasi Yelp juga dapat digunakan untuk mencari tempat ibadah agama-agama yang terdapat 

di Amerika Serikat mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Katolik dan Budha, bahkan agama-agama 

lainnya.

W A K T U  S E N G G A N G5
5.1. TRANSPORTASI

Umumnya di kota-kota besar Amerika Serikat memiliki transportasi umum seperti bus, 

taksi atau kereta. Namun mayoritas penduduk menggunakan kendaraan pribadi mengingat 

leksibilitas dan kebebasan yang dimiliki oleh pemilik kendaraan pribadi.
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Taksi

Kecuali di kota-kota besar, taksi sangat jarang ditemui di kota-kota kecil. Taksi di kota kecil 

hanya dapat ditemui di airport dan hotel-hotel ternama. Untuk itu untuk mendapatkan taksi kita 

perlu menelpon perusahaan taksi tersebut. Terkadang ada biaya tambahan seperti airport fees 

dan baggage fees.

Online Taxi Provider (Uber)

Sebagai alternatif, anda juga dapat menggunakan online taxi, seperti Uber yang biasanya lebih 

murah dan juga lebih mudah untuk pemanggilannya. Anda dapat mendownload aplikasi Uber 

atau sejenisnya di Android maupun Apple Apps Store.

Kereta dan Bus

Untuk transportasi lokal di beberapa kota/negara bagian yang memiliki transportasi bus 

dan kereta, mahasiswa dapat membeli tiket harian langsung kepada supir bus atau di 

stasiun kereta. Aplikasi googlemap juga sangat membantu untuk mengetahui rute dan jadwal 

keberangkatan kereta maupun bus lokal. Untuk itu sangat dianjurkan untuk mendownload 

aplikasi googlemap.

Kereta Antar Negara Bagian

Masyarakat Amerika Serikat cenderung tidak menyukai mode transportasi kereta untuk 

perjalanan jauh, mengingat biaya transportasi menggunakan kereta tidaklah lebih murah 

daripada menggunakan pesawat. Namun perjalanan jauh menggunakan kereta memiliki 

keunggulannya tersendiri, diantaranya adalah jendela yang besar untuk melihat pemandangan, 

ukuran bangku yang sangat luas dan nyaman. Perusahaan kereta terbesar di Amerika Serikat 

adalah Amtrak. Untuk informasi lebih lanjut anda dapat mengakses website www.amtrak.com.

5.2. KOTA BESAR DI AMERIKA SERIKAT

Berdasarkan jumlah penduduknya, berikut adalah 5 kota terbesar di Amerika Serikat:

Peringkat Kota Negara Bagian
Estimasi Jumlah 

Penduduk di Tahun 2015 1

1. New York New York 8.550.405

2. Los Angeles California 3.971.883

3. Chicago Illinois 2.720.546

4. Houston Texas 2.296.224

5. Philadelphia Pennsylvania 1.567.442

1 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_
population di akses pada tanggal 10 November 2016.

www.amtrak.com
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
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5.3. SHOPPING

Jumlah pusat perbelanjaan (Shopping Mall) di Amerika Serikat mengalami penurunan yang 

cukup signiikan oleh karena hadirnya online shopping. Anda dengan mudah dapat membeli 

segala sesuatu secara online seperti melalui website www.amazon.com dan retailer-retailer 

lain pun sudah mulai menjual produk-produknya secara online. Hal ini didukung juga oleh 

kemudahan dan policy yang sangat pro kepada konsumen. Pada umumnya konsumen dapat 

dengan mudah mengembalikan barang yang telah dibelinya dan mendapatkan 100% garansi 

uang kembali apabila barang yang dibeli tidak memuaskan.

Proses pengiriman dan penjemputan barang yang dikembalikan pun sangatlah mudah. Bahkan 

status maupun lokasi keberadaan barang yang kita beli pun dapat dipantau menggunakan 

aplikasi.

5.4. MINUMAN BERALKOHOL DAN NARKOBA

Minuman Alkohol

Di Amerika Serikat memiliki peraturan yang berbeda-beda di tiap negara bagiannya terkait 

restriksi minuman beralkohol, umumnya restriksi ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis restriksi, 

yakni restriksi terkait umur minimum untuk melakukan pembelian minuman beralkohol, 

maupun restriksi terkait umur minimum untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. 

Secara umum, usia minimum untuk melakukan pembelian maupun mengkonsumsi minuman 

beralkohol adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Restriksi di atas juga memiliki beberapa 

pengecualian, seperti konsumsi minuman beralkohol di beberapa negara bagian yang 

diperbolehkan apabila dilakukan untuk suatu upacara keagamaan.2  

Meskipun minum minuman beralkohol bukanlah sesuatu yang dilarang, namun sebaiknya 

para mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat dapat mengkontrol diri dari pergaulan yang 

tidak sehat seperti pesta yang penuh dengan minuman beralkohol, mengingat tugas utama 

mahasiswa adalah untuk belajar, dan pengaruh alkohol tentu akan berakibat buruk bagi 

kemampuan belajar mahasiswa dalam mengikuti proses belajar dan mengajar.

Narkoba

Di Amerika Serikat, pada umumnya penggunaan maupun kepemilikan obat terlarang seperti 

marijuana, ganja adalah dilarang. Namun di beberapa negara bagian seperti California, 

Massachussetts, Nevada, Maine, Alaska, Oregon, Colorado, Washington (state), penggunaan atau 

kepemilikan obat terlarang tertentu seperti marijuana dilegalkan.3

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_laws_of_the_United_States 
diakses pada tanggal 24 November 2016.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_United_States_drug_
prohibition diakses pada tanggal 24 November 2016.

www.amazon.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_laws_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_United_States_drug_prohibition
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_United_States_drug_prohibition
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Meski demikian di beberapa negara bagian dilegalkan, kepemilikan atau penggunaan obat 

terlarang tentu bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di 

Amerika Serikat, bukan hanya karena akan merusak tubuh dan kesehatan diri sendiri, namun 

jika tujuan utama para mahasiswa Indonesia adalah untuk belajar, tentu pengaruh obat-

obatan terlarang ini akan merusak fungsi kognitif dan belajar dari mahasiswa, oleh karena itu 

mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sebaiknya menghindari pergaulan-pergaulan yang 

negatif dan memperbanyak aktiitas-aktiitas yang sehat sebagaimana penjelasan butir 5.5 di 

bawah ini.

5.5 AKTIFITAS SEHAT

Berikut adalah beberapa kegiatan rekreasi dan olahraga yang sedang tren di Amerika Serikat.4

Jenis Kegiatan Partisipan Partisipan Baru

Aerobik 9.504.000 1.145.000

Berenang 8.845.000 768.000

Yoga 10.046.000 511.000

Adventure Racing 1.365.000 420.000

Mountain Biking 4.336.000 341.000

Traditional Triathlons 1.439.000 266.000

Lacrosse 1.032.000 213.000

4 http://www.phitamerica.org/News_Archive/America_s_Fast_
Growing_Sports.htm diakses pada tanggal 10 November 2016.

Untuk memperoleh informasi terkait bagaimana untuk bergabung dengan aktiitas sehat 

di atas, selain dengan aplikasi Yelp yang dapat memberikan informasi tentang lokasi dan 

review atas aktiitas sehat di atas. Mahasiswa juga umumnya bisa menanyakan pada Student 

Organization di universitas masing-masing. Pada umumnya terdapat aktiitas-aktiitas sehat 

yang diselenggarakan oleh Student Organization di universitas anda.

http://www.phitamerica.org/News_Archive/America_s_Fast_Growing_Sports.htm
http://www.phitamerica.org/News_Archive/America_s_Fast_Growing_Sports.htm
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V O L U N T E E R6
6.1. TIPS MENCARI VOLUNTEER HOURS

Volunteering adalah salah satu kegiatan yang penting buat mahasiswa di US. Mahasiswa yang 

mempunyai pengalaman volunteer di luar kegiatan akademis biasanya dianggap lebih complete 

dibanding mahasiswa yang hanya memfokuskan diri hanya pada aktivitas akademis mereka. 

Hal-hal inilah yang sering diceritakan oleh company recruiter yang datang untuk merekrut 

mahasiswa seusai menyelesaikan pendidikan mereka. Ini adalah salah satu cara anda untuk 

mempromosikan diri anda terutama di resume anda. Untuk volunteer, biasanya di universitas 

akan ada banyak organisasi-organisasi yang mempromosikan kegiatan volunteer. Anda dapat 

secara aktif mencari informasi ini melalui website universitas terkait, biasanya melalui situs 

student government. Apabila anda memutuskan untuk bergabung dengan organisasi volunteer 

ini, kerjakanlah sesuai dengan tujuan dan target yang anda miliki. Pada umumnya, organisasi 

ini akan memberikan penghargaan untuk anggota yang telah memenuhi jumlah jam volunteer 

tertentu dalam setahun. Selain melalui organisasi yang terdapat di universitas, informasi 

mengenai kegiatan volunteer juga dapat ditemui melalui situs online, misalnya kegiatan food 

bank yang dapat diakses melalui www.feedingamerica.org,  Secara menyeluruh, volunteer juga 

merupakan kegiatan yang sangat baik untuk melatih leadership dan teamwork anda.

6.2. TIPE-TIPE ORGANISASI/KLUB

Volunteering organization adalah salah satu dari sekian banyak jenis organisasi di universitas. 

Ada beberapa tipe organisasi lain, diantaranya: 

• olahraga (berbagai macam olahraga baik olahraga yang bersifat non-formal maupun 

yang sifatnya profesional),

• akademis (terailiasi dengan bidang studi tertentu, sebagai contoh organisasi AIChE 

yang spesiik untuk bidang teknik kimia). 

• community service (biasanya volunteering untuk tujuan tertentu). 

www.feedingamerica.org
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• cultural (misalnya PERMIAS, Japanese Student Association dll). 

• religious and spiritual organizations. 

• politics. 

• honor society (biasanya untuk top achiever seperti Omega Chi Epsilon (untuk 

mahasiswa dengan peringkat atas di kampus untuk bidang teknik kimia). 

• special interests group.

6.4. PERMIAS (PERSATUAN MAHASISWA INDONESIA DI 

AMERIKA SERIKAT)

PERMIAS adalah organisasi mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. 

Untuk mengetahui apakah PERMIAS ada di universitas anda, carilah 

di list student government organizations di universitas anda. Untuk 

bergabung PERMIAS umumnya tidak mdiperlukan persyaratan khusus. 

Untuk bergabung ke dalam PERMIAS adalah harus menjadi mahasiswa 

berkewarganegaraan Indonesia yang sedang aktif studi di Amerika 

Serikat. 

PERMIAS adalah merupakan organisasi yang sangat penting terutama untuk mahasiswa yang 

baru pertama kali kuliah di Amerika Serikat. Kegiatan PERMIAS meliputi kegiatan di bidang 

olahraga, kesenian, seminar, dan pengenalan budaya Indonesia di kampus-kampus, dan 

kegiatan lainnya.

6.3. CARA GABUNG ORGANISASI/KLUB

Ketentuan dan persyaratan untuk bergabung dengan organisasi tertentu sangatlah beragam. 

Namun pada umumnya beberapa organisasi memberlakukan biaya keanggotan yang bersifat 

one-time entrance fee untuk menjadi anggota. Adapula yang hanya dapat bergabung apabila 

diundang oleh organisasi tersebut misalnya untuk kategori honor society organization. Untuk 

mengetahui lebih spesiik persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk dapat bergabung 

dengan organisasi tersebut, anda dapat menghubungi oicers dari organisasi tersebut secara 

langsung baik melalui email atau telpon. Bergabung dengan organisasi adalah sesuatu 

yang dapat anda nikmati di luar kehidupan akademis, dan merupakan cara alternatif untuk 

membangun soft skills seperti leadership, teamwork, dan communication skill. Terlebih apabila 

anda mendapat kesempatan untuk menjabat menjadi salah satu oicer dari organisasi yang 

memiliki reputasi baik. Anda tentu dapat memasukkan pengalaman berorganisasi ini kedalam 

resume yang tentu saja akan menambah value tertentu ketika akan melamar suatu pekerjaan. 

Anda juga dapat mencari organisasi/klub yang sesuai dengan minat anda secara online dengan 

mengunjungi situs www.meetup.com

www.meetup.com
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• PERMIAS Massachussetts 

• PERMIAS Washington DC 

• PERMIAS Penn State 

• PERMIAS Vermont 

• PERMIAS U.V.A 

• PERMIAS Philadelphia 

• PERMIAS Chicago

• PERMIAS Madison

• PERMIAS Tulsa

• PERMIAS Michigan State University

• PERMIAS Columbus

• PERMIAS Bloomington

• PERMIAS Houston

• PERMIAS Georgia Tech

• PERMIAS Wichita State University

• PERMIAS Purdue

• PERMIAS Texas A&M

• PERMIAS AMES

• PERMIAS Missouri

• PERMIAS Kalamazoo

• PERMIAS San Fransisco Bay Area

• PERMIAS Los Angeles

• PERMIAS Hawai’i

• PERMIAS Pullman

• PERMIAS Santa Clara University

• PERMIAS Pasadena

• PERMIAS De Anza

• PERMIAS Eugene

• PERMIAS University of California Davis

• PERMIAS PDX

• PERMIAS Golden

• PERMIAS ISAUW

Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website http://permiasnasional.org

PERMIAS memiliki beberapa cabang/chapter sebagai berikut:

http://permiasnasional.org
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HAL YANG PERLU 

DILAKUKAN KETIKA SAMPAI 

DI AMERIKA SERIKAT
7

7.1. MENGIKUTI KEGIATAN ORIENTASI YANG 

DISELENGGARAKAN OLEH UNIVERSITAS

Student ID

Pada umumnya, setiap universitas akan menyelenggarakan kegiatan orientasi bagi mahasiswa 

baru, terkhusus untuk International Students, pada saat kegiatan orientasi ini berlangsung, 

biasanya mahasiswa akan diberikan Student ID.

Student ID sangatlah penting, bukan hanya berguna untuk dapat mengakses ke fasilitas-

fasilitas milik universitas seperti perpustakaan, dan komputer. Namun biasanya, bank juga 

membutuhkan Student ID pada saat mahasiswa membuka rekening untuk pertama kali.

Berkenalan Dengan Teman Baru

Masa orientasi ini juga adalah momen terbaik untuk mencari teman-teman baru. Biasanya, 

teman-teman baru yang dikenal pada saat orientasi ini, akan menjadi teman-teman terdekat 

mahasiswa sepanjang waktu studinya di universitas tersebut, bahkan tidak sedikit yang 

akhirnya menjadi rekan kerja setelah selesai berkuliah.

Asuransi Kesehatan

Pada masa orientasi, mahasiswa juga sebaiknya menanyakan prosedur penggunaan maupun 

sistem asuransi kesehatan yang digunakan di universitas tersebut. Mengingat, mahalnya biaya 

perawatan di Amerika Serikat. Ada baiknya mahasiswa dapat menanyakan segala hal terkait 

asuransi kesehatan ini dengan selengkap-lengkapnya.

Mahasiswa perlu untuk mengerti mengenai jumlah biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi, 

metode pembayaran, masa perlindungan, uang pertanggungan, jenis penyakit yang ditanggung, 

metode reimbursement yang digunakan, serta rumah sakit mana saja yang merupakan mitra 

dari asuransi tersebut.



28

Buku Panduan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat

Cara Belajar Yang Baik

Cara belajar di Amerika Serikat tentunya sangatlah berbeda dengan di Indonesia, ada baiknya 

setiap mahasiswa baru dapat meminta tips-tips dan saran mengenai cara belajar yang baik 

pada saat masa orientasi ini.

Adapun yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru diantaranya adalah mengenai sistem dan 

kriteria penilaian baik ujian maupun penilaian akhir pada suatu mata kuliah, cara mencatat 

yang sistematis, akses kepada jawaban-jawaban mahasiswa terbaik pada ujian yang terdahulu 

untuk dijadikan sebagai referensi. Adapun penjelasan mengenai tips-tips mengenai cara belajar 

yang baik akan dijelaskan lebih lanjut di butir 8 di bawah ini.

7.2. MEMBELI SIM CARD

Membeli SIM Card dan berlangganan akses internet merupakan hal yang tidak kalah 

pentingnya, terutama untuk dapat menghubungi keluarga, pihak kampus, teman-teman kuliah. 

Terlebih jika kita harus hidup sendiri di negara lain.

Hampir setiap komunikasi dengan vendor-vendor seperti dengan pihak pemberi sewa 

apartment, perusahaan listrik, dan perbankan juga menggunakan komunikasi berbasis 

email atau telepon. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk segera membeli SIM Card dan 

berlangganan akses internet pada saat sampai di Amerika Serikat.

7.3. MEMBUKA REKENING BANK

Seperti telah dijelaskan di atas, biasanya untuk mendapatkan rekening khusus student (saldo 

minimum yang lebih rendah, potongan biaya administrasi yang rendah), Bank memerlukan 

Student ID terlebih dahulu, yang biasanya didapatkan pada saat masa orientasi. Oleh karena 

itu, mahasiswa hendaknya memprioritaskan untuk segera mendapatkan Student ID secepatnya 

dengan menghubungi pihak kampus maupun mengikuti kegiatan orientasi.

Pada umumnya, ada beberapa jenis rekening yang disediakan oleh Bank, rekening Saving 

adalah rekening yang biasanya hanya dapat dicairkan beberapa kali tiap bulannya, sedangkan 

rekening dengan tipe Checking dapat dilakukan pencairan secara terus menerus karena 

rekening ini bertujuan untuk transaksi sehari-hari. Adapun perbedaan lainnya tentu dari 

bunganya, dimana bunga untuk Saving tentu akan sedikit lebih besar daripada bunga untuk 

Checking, namun tentunya bunga tabungan di Amerika Serikat sangatlah kecil, sehingga tidak 

bisa dibandingkan dengan bunga tabungan di Indonesia.
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7.4. MENGENALI LINGKUNGAN SEKITAR

Hari-hari pertama sampai di Amerika Serikat, mahasiswa perlu untuk mengenali lingkungan 

sekitar tempat tinggalnya, terutama untuk mencari tahu lokasi-lokasi penting seperti 

supermarket, rumah sakit, bus stop dan rutenya, stasiun kereta bawah tanah, dan yang 

terpenting adalah rute perjalanan ke kampus.

Selain itu, penting juga agar mahasiswa dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu di situs 

https://www.crimereports.com/ untuk mengetahui tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di 

daerahnya agar kiranya dapat mengatur rute yang lebih aman.

7.5. WAJIB LAPOR KE KBRI/KJRI SETEMPAT

Tiap mahasiswa Indonesia kiranya dapat segera melaporkan diri ke KBRI/KJRI setempat, 

hal ini menjadi penting agar KBRI/KJRI setempat dapat mengetahui informasi terkait Warga 

Negara Indonesia yang tinggal di wilayah tempat kerja KBRI dan KJRI setempat. Lapor diri ini 

dapat dilakukan secara online, silakan lihat lebih detail di website KJRI yang wilayah kerjanya 

melingkupi tempat studi anda atau di website KBRI, lihat daftar di bawah ini.

Selain itu, apabila ada hal-hal yang bersifat darurat, tentunya pihak KBRI dan KJRI dapat 

memberikan bantuan kepada mahasiswa tersebut dan memberikan kabar kepada keluarga 

dari mahasiswa tersebut di Indonesia.

Konsulat Jendral Republik Indonesia di San Francisco

Alamat: 1111 Columbus Avenue, San Francisco, CA 94133

Telepon: (415) 474 – 9571

Fax : (415) 441 – 4320

Website : www.kemlu.go.id/sanfrancisco/Pages/default.aspx

Wilayah Kerja:

ALAMAT KONSULAT JENDRAL REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH AMERIKA 

SERIKAT DAN WILAYAH KERJANYA

• Alaska

• Idaho

• Oregon

• Washington State

• Nothern California (Counties of Almeda, Alpine, Amador, 

Butte, Calaveras, Colusa, Contra, Costa del Norte, Eldorado, 

Fresno, Glenn, Humboldt, Invo, Kings, Lakelaslen, Mardera, 

Monterey, Napa, Palcer, Plumas, Sacramento, San Benito, 

San Francisco, San Joaquin, San Metao, Santa Carla, Santa 

Cruz, Shasta, Sierra, Siskyou, Solana, Sonoma, Stanislaus, 

Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Toulumne, Yolo, Yuba)

https://www.crimereports.com/
www.kemlu.go.id/sanfrancisco/Pages/default.aspx
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Konsulat Jendral Republik Indonesia di Los Angeles

Alamat: 3457 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90010

Telepon: (213) 383 – 5126

Fax : (213) 487 – 3971

Website : www.kemlu.go.id/losangeles/Pages/default.aspx

Wilayah Kerja:

• Colorado

• Arizona

• Nevada

• Montana

• Wyoming

• Utah

• Hawaii

• Paciic Island territory under US

• Souther California (Counties of Imperial, Kern, Los Angeles, 

Orange, Riverside, San Benardino, San Diego, San Luis 

Obispo, Santa Barbara, Ventura)

Konsulat Jendral Republik Indonesia di Houston

Alamat: 10900 Richmond Avenue, Houston, TX 77042

Telepon: (713) 785 – 1691

Fax : (713) 780 – 9644

Website : www.indonesiahouston.net

Wilayah Kerja:

• Alabama

• Arkansas

• Florida

• Georgia

• Louisiana

• Mississippi

• New Mexico

• Oklahoma

• Tennessee

• Texas

• U.S. Virgin Island

• The Commonwealth of Puerto Rico

Konsulat Jendral Republik Indonesia di Chicago

Alamat: 211 West Wacker Drive, 8th Floor, Chicago, IL 60606

Telepon: (312) 920 – 1880

Fax : (312) 920 – 1881

Website : www.indonesiachicago.info

www.kemlu.go.id/losangeles/Pages/default.aspx
www.indonesiahouston.net
www.kemlu.go.id/losangeles/Pages/default.aspx
www.indonesiachicago.info
www.kemlu.go.id/losangeles/Pages/default.aspx
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Wilayah Kerja:

• Illinois

• Michigan

• Wisconsin

• Indiana

• Iowa

• Kansas

• Minnesota

• Missouri

• Nebraska

• North Dakota

• South Dakota

• Kentucky

• Ohio

Konsulat Jendral Republik Indonesia di New York

Alamat: 5 East 68th Street, New York, NY 10065

Telepon: (212) 879 – 0600

Fax : (212) 570 – 6206

Website : www.indonesianewyork.org

Wilayah Kerja:

• Connecticut

• Delaware

• Maryland

• Maine

• Massachusetts

• New Hampshire

• New Jersey

• New York

• North Carolina

• South Carolina

• Pennsylvania

• Rhode Island

• Vermont

• Virginia

• West Virginia

7.6. MEMBELI FURNITURE DAN KEPERLUAN RUMAH 

TANGGA

Apabila tempat tinggal yang disewa masih belum terisi dengan furniture, maka untuk 

menghemat biaya, biasanya di dalam group facebook alumni universitas tersebut terdapat 

barang-barang bekas yang diperjualbelikan, pada umumnya harga yang ditawarkan bisa 

sampai separuh dari harga barunya. Tentunya mahasiswa perlu lebih teliti dalam membeli 

barang bekas, namun pada umumnya penawaran yang diberikan cukup fair, jika barang 

tersebut memang sudah tidak dalam kondisi yang sangat baik, tidak jarang barang tersebut 

ditawarkan dengan harga yang sangatlah murah.

Barang yang ditawarkan pun sangatlah beragam, mulai dari Kasur, sofa, meja belajar, 

microwave, komputer, mesin penyedot debu, bahkan sampai dengan peralatan dapur seperti 

pisau¸ sendok dan piring pun biasanya tersedia.

www.indonesianewyork.org


32

Buku Panduan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat

T I P S  T E R K A I T  S T U D I8
8.1. MEMILIH MATA KULIAH

Dalam memilih mata kuliah, mahasiswa perlu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan 

pembimbing akademik, hal ini dikarenakan adanya persyaratan-persyaratan mata kuliah 

tertentu yang wajib diambil oleh mahasiswa terkait dengan jurusan yang diambil.

Pada umumnya terdapat 2 (dua) jenis mata kuliah, yakni mata kuliah wajib (mandatory courses) 

dan mata kuliah pilihan (electives). Biasanya pula, untuk dapat mengambil mata kuliah tertentu 

diperlukan untuk mengambil mata kuliah lainnya yang menjadi persyaratan untuk mengambil 

mata kuliah tersebut (prerequisite), oleh karena itu sangatlah penting untuk dapat segera 

mendiskusikan dengan pembimbing akademik untuk menyusun mata kuliah apa saja yang 

perlu diambil agar dapat lulus tepat waktu dan sesuai dengan jurusan yang diminati.

Mahasiswa juga dianjurkan untuk bertanya kepada mahasiswa lain yang telah mengambil mata 

kuliah tersebut, untuk mendapatkan gambaran kira-kira apa saja yang diajarkan oleh dosen 

pada mata kuliah tersebut. Biasanya mahasiswa diijinkan untuk melakukan survei kelas pada 

minggu pertama sebelum akhirnya menentukan mata kuliah mana yang akan diambil namun 

dengan konsekuensi bisa saja mata kuliah lainnya sudah terisi penuh jika tidak diambil terlebih 

dahulu.

Mahasiswa juga mungkin dapat mempertimbangkan situs https://www.ratemyprofessors.

com, untuk melihat review dari mahasiswa-mahasiswa terkait dengan cara mengajar dan cara 

penilaian dari dosen-dosen yang mengajar di universitas-universitas di Amerika Serikat.

8.2. PERSIAPAN SEBELUM KELAS

Pada umumnya, metode belajar dan mengajar di Amerika Serikat cukup berbeda, mahasiswa 

dituntut untuk membaca dan mempelajari terdahulu dengan seksama materi-materi yang akan 

diajarkan di kelas, sedangkan dosen akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 

materi yang sudah dibaca oleh mahasiswa tersebut dan juga biasanya akan terjadi debat 

akademik terkait dengan materi yang dibaca oleh mahasiswa tersebut. 

https://www.ratemyprofessors.com
https://www.ratemyprofessors.com
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Juga sangat disarankan bagi mahasiswa untuk membentuk kelompok belajar, tentu hal ini juga 

tidak boleh mengurangi waktu membaca (reading time) pribadi tiap mahasiswa, dan dianjurkan 

untuk melakukan pertemuan dalam kelompok belajar apabila setiap mahasiswa telah 

menyelesaikan bacaan wajibnya terlebih dahulu, agar proses diskusi dalam kelompok belajar 

bisa lebih efektif dan eisien.

Sangat disarankan untuk membuat rangkuman atas bahan bacaan wajib sebelum kelas yang 

juga dilengkapi dengan catatan atas hasil diskusi pada kelompok belajar.

8.3. PADA SAAT DI KELAS

Biasanya terdapat 2 (dua) jenis kelas, yakni kelas kecil dan kelas besar, kelas dalam jumlah 

kecil akan menuntut mahasiswa untuk lebih partisipatif, dan biasanya pula terdapat poin 

penilaian untuk mahasiswa yang aktif di dalam kelas.

Teknik dalam mencatat penjelasan dosen dan diskusi dalam kelas merupakan hal yang sangat 

krusial dalam mempersiapkan ujian. Mahasiswa dituntut untuk dapat mencatat dengan 

sistematis dan cepat, jika kemampuan mengetik mahasiswa lebih cepat daripada kemampuan 

menulis tangan (handwriting), sangat disarankan untuk mencatat menggunakan laptop, namun 

perlu juga diingat bahwa tidak semua dosen memperbolehkan penggunaan laptop di dalam 

kelas, oleh karena itu sebaiknya mahasiswa dapat menanyakan peraturan mengenai hal ini 

kepada dosen yang bersangkutan. 

Setelah kelas berakhir, ada baiknya mahasiswa merevisi dan mengkompilasi catatan-catatan 

yang dibuatnya pada saat sebelum kelas, dengan tambahan catatan-catatan pada saat 

kelompok belajar, serta catatan-catatan yang dibuat pada saat kelas berlangsung. Jika hal ini 

dilakukan secara disiplin, akan sangat mengurangi beban persiapan pada saat menjelang ujian.

8.4. PERSIAPAN MENJELANG UJIAN

Sangat tidak dianjurkan untuk belajar dengan sistem “kebut semalam”, mengingat ujian di 

Amerika Serikat cukup komprehensif dan sistematis, apabila mahasiswa tidak paham di salah 

satu kelas saja, akan berdampak cukup serius pada pemahaman mahasiswa akan kelas-kelas 

berikutnya. Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan ujian sangat beragam, jika mahasiswa 

secara disiplin membuat ringkasan bacaan wajib, ringkasan hasil diskusi kelompok dan catatan 

pada saat kelas dan kompilasinya setelah kelas, maka waktu yang dibutuhkan untuk mereview 

kembali semua catatan dan latihan soal untuk tiap mata kuliah bisa berkisar antara 4 (empat) 

hari sampai dengan 9 (sembilan) hari. Adapun perhitungannya bisa diestimasikan sebagai 

berikut: (a) 1 (satu) hari – 2 (dua) hari revisi semua catatan dan kompilasi ulang atas semua 

ringkasan dari bacaan wajib, catatan hasil diskusi, catatan atas perkuliahan; (b) 1 (satu) – 3 

(tiga) hari untuk mempelajari catatan tersebut; (c) 1 (satu) hari untuk menanyakan kepada 
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dosen yang bersangkutan apabila ada pertanyaan yang dirasa perlu untuk ditanyakan; (d) 1 

(satu) – 3 (hari) untuk latihan soal dengan mengacu pada soal tahun-tahun sebelumnya.

Tidur cukup minimal 8 (delapan) jam dan mengkonsumsi makanan yang bergizi sangat 

disarankan sebelum ujian, dan pentingnya untuk dapat mengatur jadwal belajar dengan sebaik-

baiknya, mengingat terkadang jadwal ujian sangatlah padat, terkadang dalam 1 (satu) hari bisa 

sampai 2 (dua) ujian sekaligus, mengingat waktu yang diperlukan untuk belajar persiapan ujian 

di atas bisa mencapai 4 (empat) – 9 (Sembilan) hari per mata kuliah, maka jika mahasiswa tidak 

dapat mengatur jadwal belajarnya dengan baik, akan sangat sulit untuk mendapatkan nilai yang 

baik.

8.5. PADA SAAT UJIAN

Mahasiswa perlu menanyakan semua peraturan mengenai penyelenggaraan ujian dengan 

baik kepada staf atau dosen yang bersangkutan. Banyak sekali peraturan-peraturan yang 

mungkin sangat berbeda dengan peraturan yang diterapkan di universitas di Indonesia. Sebagai 

contohnya, beberapa universitas di Amerika Serikat sudah menerapkan sistem kerahasiaan 

identitas mahasiswa pada saat mengerjakan ujian, sehingga dosen yang memeriksa ujian 

tersebut tidak dapat mengetahui ujian milik siapa yang sedang dinilainya. Mahasiswa hanya 

boleh mencantumkan nomor ujian yang bersifat rahasia pada ujian tersebut. Hal ini merupakan 

standar etika yang dijunjung di Amerika Serikat, agar kiranya dosen tidak dapat melakukan 

diskriminasi penilaian terhadap hasil jawaban ujian mahasiswa-mahasiswanya, sehingga 

diharapkan penilaian atas ujian bisa dilakukan dengan objektif.

Pada umumnya, jawaban diketik menggunakan laptop, dan mahasiswa perlu memeriksa 

terlebih dahulu apakah perangkat lunaknya sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak 

menyisakan jejak apapun yang dapat memperlihatkan nama penulis, atau nama pemilik 

komputer, karena hal ini dapat memberikan informasi kepada dosen pemeriksa mengenai 

nama dari peserta ujian tersebut, oleh karena itu mahasiswa sebaiknya berkonsultasi terlebih 

dahulu dengan pihak IT dari universitas untuk mencari tahu bagaimana cara mengatur 

perangkat lunaknya (Ms. Word) agar dapat menyembunyikan identitas penulisnya.

Mahasiswa juga perlu menyampaikan hasil ujian secara tepat waktu, pada umumnya ujian 

dilakukan menggunakan komputer, dan mahasiswa perlu menyampaikan dokumen hasil ujian 

dengan tepat waktu, selisih 1 (satu) menit saja dari waktu yang ditetapkan biasanya akan 

dikenakan nilai AF (administrative fail), yang berarti jawaban atas ujian tersebut tidak mendapat 

nilai.

Setiap universitas memiliki peraturan-peraturan ujian lainnya yang berbeda antara satu dan 

lainnya, oleh karena sanksi yang diberikan cukup serius, oleh karena itu hendaknya setiap 

mahasiswa wajib untuk mempelajari setiap peraturan yang ada di universitas tersebut dengan 

baik.
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8.6. UJIAN TAKE HOME EXAMS

Terkadang ada mata kuliah tertentu yang menyelenggarakan ujian secara Take Home Exams, 

dalam hal ini, biasanya kode etik telah mengatur bahwa mahasiswa dilarang keras untuk 

bekerjasama dalam menjawab setiap pertanyaan tersebut. Sanksi etik yang diberikan cukup 

beragam, mulai dari tidak dinilainya hasil ujian sampai dengan skorsing mahasiswa tersebut 

untuk waktu tertentu.

8.7. UJIAN DALAM BENTUK PENULISAN MAKALAH 

(PAPER)

Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam menulis makalah adalah otentisitas 

penulisan makalah tersebut. Metode dalam melakukan pengutipan juga sangat penting untuk 

dipelajari jika tidak ingin dianggap melakukan plagiarisme. Sanksi etik yang akan diberikan 

untuk pelaku plagiarisme cukup serius, yakni bisa saja mahasiswa dikeluarkan dari universitas 

yang bersangkutan. Dalam penulisan Paper tersebut, mahasiswa juga perlu mengikuti 

semua format dan teknis penulisan yang diminta oleh dosen yang bersangkutan agar dapat 

memperoleh penilaian yang baik dari dosen tersebut.

8.8. ISU-ISU TERKAIT TITLE IX

Di Amerika Serikat diskriminasi gender, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual merupakan 

suatu hal yang dilarang sebagaimana ketentuan Title IX yang telah berlaku menjadi hukum 

federal. Adapun Title IX ini mencakup larangan atas diskriminasi perlakuan berdasarkan gender 

dalam kegiatan pendidikan, diskriminasi perlakuan atas ibu hamil, mahasiswa yang telah 

memiliki anak (parenting students), diskriminasi terhadap perempuan untuk bidang studi STEM 

(science, technology, engineering and math), dan larangan kekerasan seksual dan pelecehan 

seksual. 

Pihak Universitas/Kampus diwajibkan oleh ketentuan Title IX ini untuk melakukan tindakan 

segera (immediate action) untuk menyelesaikan pelanggaran atas larangan Title IX ini ataupun 

melakukan segala tindakan preventif.

Universitas/Kampus dilarang untuk meminta mahasiswa korban pelecehan seksual ataupun 

korban pelanggaran terhadap ketentuan Title IX ini untuk mengundurkan diri atau berhenti 

untuk sementara waktu baik dari kegiatan belajar maupun organisasi di Universitas/Kampus 

tersebut.
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Atas laporan dari korban, pihak Universitas/Kampus bukan hanya wajib untuk menindaklanjuti 

laporan secara cepat (Immediate action), namun pihak Universitas/Kampus juga dilarang 

untuk melakukan aksi balasan kepada korban akibat adanya pelaporan tersebut. Apabila 

pihak Universitas/Kampus melakukan aksi balasan (tindakan yang merugikan) kepada korban, 

maka korban berhak untuk melaporkan tindakan balasan tersebut kepada U.S. Department of 

Education.

Dalam hal terjadi suatu kekerasan seksual, pihak Universitas/Kampus dilarang untuk 

mengupayakan atau membolehkan penyelesaian masalah antara korban dan pelaku kekerasan 

seksual melalui jalur mediasi (secara kekeluargaan). Adapun upaya yang harus dilakukan oleh 

pihak korban adalah kewajiban untuk melakukan laporan formal atas tindakan kekerasan 

seksual tersebut (formal hearing).

Apabila korban membutuhkan konseling atau bimbingan akibat dari tindakan pelanggaran 

Title IX untuk upaya pemulihan kondisi psikis maupun isik dari korban agar dapat melanjutkan 

studinya dengan baik, maka segala biaya-biaya tersebut harus ditanggung oleh pihak 

Universitas/Kampus. Perlu diingat bahwa korban berhak untuk mengajukan laporan formal 

kepada U.S. Department of Education atas segala tindakan pelaku yang melanggar ketentuan 

Title IX ini.



Buku Panduan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat

37

PERMASALAHAN 

MENJELANG SELESAI STUDI9
9.1. MENERUSKAN PENDIDIKAN KE TINGKAT YANG LEBIH 

TINGGI

Beberapa mahasiswa tertarik untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ada 

beberapa alasan yang melatarbelakangi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat 

master ataupun Ph.D. (doktoral), diantaranya adalah karena tuntutan pekerjaan, ataupun karena 

keinginan pribadi.

Sebaiknya mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi 

dapat berkonsultasi dengan pembimbing akademiknya, serta dapat mencari informasi 

sebanyak-banyaknya terkait dengan kualitas dan jurusan universitas yang dituju.

Tidak selalu universitas yang memiliki program di tingkat sarjana yang baik memiliki program 

untuk pascasarjana yang sebaik program di tingkat sarjananya. Ada baiknya dapat juga 

berkonsultasi dengan dosen yang relevan di bidangnya serta dapat juga mempelajari laporan-

laporan yang dibuat oleh lembaga yang kredibel untuk itu, adapun website yang mungkin dapat 

dijadikan referensi adalah www.usnews.com.

Mahasiswa juga perlu mempertimbangkan, apakah keputusan untuk langsung melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi selepas lulus dari kuliah di tingkat sebelumnya 

merupakan suatu keputusan yang bijak, mengingat tidak sedikit para pemberi kerja yang 

terkadang lebih mementingkan pengalaman bekerja daripada gelar akademis. Namun hal ini 

tentu ada pengecualiannya, terutama untuk bidang-bidang tertentu yang membutuhkan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi agar dapat diterima di pekerjaan tersebut.

9.2. MEMILIH DAN MELAMAR PEKERJAAN

Dalam mempersiapkan diri untuk melamar suatu pekerjaan, hal yang terpenting adalah CV/

Resume, mahasiswa sebaiknya berkonsultasi dengan pihak dari Career Center yang biasanya 

tersedia disetiap kampus. Staf dari Career Center tersebut dapat membantu mahasiswa 

untuk mereview dan mengkoreksi CV/Resume yang disampaikan kepada mereka. Kemudian 

www.usnews.com
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mahasiswa juga perlu untuk membuat Cover Letter yang baik, dan dibuat secara khusus 

untuk setiap perusahaan yang dituju, sangat tidak disarankan untuk membuat Cover Letter 

yang bersifat umum yang dikirimkan ke perusahaan yang berbeda-beda, karena Cover Letter 

sebaiknya bersifat spesiik bergantung dari perusahaan tempat kita melamar pekerjaan. 

Proses interview juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses 

melamar pekerjaan, sebaiknya mahasiswa dapat mempelajari pertanyaan-pertanyaan 

yang sering diajukan oleh perusahaan tersebut, serta latihan interview dengan teman juga 

dapat memberikan kepercayaan diri kepada mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga perlu 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas dan sopan, serta jangan lupa utnuk 

mengirimkan ucapan terima kasih pada hari yang sama setelah proses interview berakhir.

Merupakan suatu nilai tambah apabila mahasiswa juga memiliki pengalaman bekerja, setidak-

tidaknya pernah melakukan magang (internship) di suatu perusahaan yang selagi libur musim 

panas. Sangat disarankan untuk memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi 

global sebagai tempat magang, dan tidak jarang mahasiswa magang yang berprestasi 

diberikan tawaran untuk menjadi pekerja tetap setelah lulus dari kuliahnya.
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