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Apa-apanya Kritis 

“Tinggalkan budaya duduk, diam, lipat tangan semasa sekolah 
dahulu. Ingat bahwa kita belajar jauh-jauh ke negeri orang tak 

cuma untuk mencari sedalam - dalamnya ilmu, tapi juga merepre-
sentasikan Indonesia. Mari tunjukkan kalau orang Indonesia itu 

proaktif dan kritis”.

Sering sekali ada pertanyaan semacam “Susah gak sih dapat nilai bagus?”; atau “Wah, itu tugas esai pakai bahasa Inggris 
semua? Gimana menjalankan riset yang sungguh – sungguh dengan tetap memerhatikan tata tulisan, termasuk grammar? 
Bagaimana kiat menjalani rutinitas akademik selama studi di UK? Berikut adalah perspektif dari Marthella Rivera, seorang 
mahasiswa pascasarjana di Unievrsity of Birmingham. Di tengah kesibukanya sebagai mahasiswa master, Marthella juga 

merupakan humas di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Birmingham. 
------

Doyan baca buku itu bagus, tapi tidak cukup. Di sini, selain berdamai dengan reading list sebelum masuk kelas, dosen 
juga meminta kita untuk mengkritisi bahan bacaan itu. Berpikir kritis tak sesempit melihat kekurangan dari sebuah jurnal 

atau buku. Berpikir kritis berarti kita cukup kaya informasi tentang topik yang dibahas, mempertanyakan bukti dari 
argumen si penulis, lalu barulah kita bisa memutuskan menerima atau menolak konsep tersebut. Saya pribadi punya satu 

buku khusus berisi intisari dari berbagai sumber bacaan, intinya setiap baca selalu taking notes. Remember that, your 
memory is limited so freeze it with words.

Apapun yang kita baca tidak akan berarti kalau kita ‘malu-malu kucing’ di kelas. Dosen di sini amat sangat fleksibel, kita 
bisa berpendapat kapanpun bahkan tidak jarang mereka main tunjuk untuk bertanya kepada mahasiswanya. Kadang, kita 

pun dibagi ke dalam kelompok secara acak untuk mendiskusikan topik tertentu. Jangan takut bersuara, jangan takut 
berbeda pendapat. Semua pendapat dihargai bahkan di-encourage. 

oleh Marthella Rivera R. Sirait, MA Policy into Practice, School of Social Policy University of Birmingham 



Tips ini bukanlah garansi untuk mendapat nilai bagus, tapi setidaknya bisa jadi gambaran 
buat kamu sebelum mengalami suka-dukanya menulis essay. Setidaknya ada dua hal yang 

harus ditanamkan. 

Pertama, pahami dulu apa pertanyaan atau instruksi dari tugas yang diberikan. Percuma 
sigap memulai tapi salah sasaran kan? Kedua, buatlah mind-mapping. It is really helpful. 

Ketiga, tentukan posisimu terhadap topik didukung dengan evidence dari berbagai 
sumber yang relevan. Keempat, bangun tulisanmu dengan flow yang runut dan akhiri 

dengan kesimpulan yang jelas. Kelima, finishing touch is essentially needed. Cek kembali 
apakah ada typo, grammar yang kurang pas, dan terpenting references. Ingat, sebagus 

apapun esai yang kamu buat, kalau tingkat plagiarism-nya tinggi, akan sulit mendapat nilai 
yang baik. Well, this is just the tips, sooner or later you will face it by yourself. Welcome to 

the critical thinking world and enjoy!. 

Apakah kritis dan rajin “muncul” di kelas sudah cukup untuk mendapat nilai yang baik? 
Eits, jangan senang dulu. Penilaian di Inggris sayangnya berbeda dengan di Indonesia. Di 

sini jarang dosen yang sengaja memberikan proporsi absensi dan keaktifan untuk menen-
tukan kita dapat distinction (70 ke atas), merit (60-69), dan pass (50-59). 

Kalaupun tugas seperti presentasi atau group work, bobot nilai yang diberikan relatif kecil. 
Yang dominan jadi bahan penilaian adalah tugas esai. Kita tidak dituntut untuk membuat 

narasi dengan grammar sempurna, tapi kita harus menganalisis sebuah topik secara kritis. . 

Salah satu dosenku pernah berseloroh, “I can acknowledge writings from my students, 
particularly Indonesian”. Yang patut diacungi jempol dari karakter tulisan mahasiswa 

Indonesia adalah pilihan topik dan sudut pandang yang berani. Tapi sayangnya, kurang 
fokus. Terkadang, karena mendahulukan memenuhi persyaratan jumlah kata, tulisan jadi 

melebar. Padahal critical analysis menuntut pembahasan yang tajam mendalam.



Masak dan Makan 

“Jika di Indonesia ukuran hemat mahasiswa adalah menu makanan yang terdiri dari tahu, tempe, 
telur, maka kondisi sebaliknya terjadi di UK. Tahu, tempe, dan sayuran seperti kangkung, serta 

buah - buahan tropis, relatif mahal harganya. Tapi sekali - sekali boleh saja memasak menu 
Indonesia untuk menawar rasa rindu terhadap tanah air.”

Lima alasan ditunjang pula dengan ketersediaan bahan makanan 
di Oxford, kota tempat saya menempuh studi. Saya seringkali ke 

supermarket lokal terbesar Tesco yang terletak di Oxford City Centre. 
Selain itu, saya kadang ke Cowley Road untuk membeli daging di butcher 

halal. Sebagai pelengkap, saya juga ke Lung Wah Chong, supermarket Asia yang 
terletak di dekat Said Business School.  

oleh AisHaH Prastowo  - DPhil Engineering Science, University of Oxford

Makanan adalah kebutuhan dasar. Untuk 
memenuhinya, ada beberapa tantangan. 
Bagi pelajar di UK, harga, ketersediaan
bahan makanan, dan cita rasa adalah 
beberapa isu yang sering menyeruak.
Aisha Prastowo berbagi pengalaman
soal makanan dan beberapa
kiat yang bermanfaat
untuk mereka
yang akan studi
di UK. 
------

Ada beberapa alasan kenapa saya memilih 
masak ketimbang beli makanan jadi. 

Lebih cocok di lidah 
Bisa mengatur porsi dan nutrisi sesuai kebutuhan 

Lebih hemat 
Lebih yakin halal 

Memasak adalah hobi 

Memasak juga penting mengingat perbedaan harga yang signifikan dari bahan makanan 
yang belum di masak dan makanan jadi yang tersedia di supermarket, kafe, ataupun 

restoran. 
------

Bahan makanan yang selalu tersedia dengan harga murah antara lain kentang, wortel, daun - daunan 
salad, pasta, dan sebagainya. Harga dairy product seperti keju dan susu, juga jauh lebih murah harganya 

dibanding di Indonesia.

Tips memasak: 
a. Kuasai resep dasar, sehingga berangsur menguasai variasi resep dasar tersebut dan menyesuaikan dengan ketersedi-
aan bahan. 
b. Kuasai resep dasar menumis untuk kebutuhan nutrisi dari lauk pauk. Misalnya menumis sayur - sayuran. 

 Tidak selamanya kita sempat memasak. Mungkin saja saat deadline untuk tugas esai sudah dekat, atau misalnya, saat 
memasuki exam week. Alasan lain, bisa juga sesimple “malas memasak”.  Umumnya, kampus menyediakan kafe yang meng-cater 
makan siang. Harganya berkisar £3-5 untuk makanan hangat. Sementara makanan dingin (seringnya berupa sandwhich ataupun 
yoghurt) harganya lebih murah. 

 Saya juga terkadang makan di college. Ada semacam tradisi formal dinner di college - college Oxford University. Sering-
kali, harga makan di college cukup miring untuk three course meal. Di lain waktu, saya juga makan di restoran bersama teman - 
teman. Biasanya, restoran yang cocok dengan cita rasa masakan nusantara adalah restoran Asia dengan menu Tiongkok, 
Hokkian, ataupun masakan Thai. harganya pun ada yang terjangkau - di bawah £10. 



Saya cukup strict kalau soal makanan halal. Untungnya di 
supermarket-supermarket umumnya ada label “suitable for vegetar-

ian” di berbagai produk, yang berarti bahan makanan tersebut tidak 
mengandung sumber hewani, kecuali madu, produk susu dan telur. Saya 

tinggal mengecek daftar komposisi makanan apakah ada bahan yang masuk 
golongan khamr seperti misalnya rum (kadang ada di kue-kue) atau wine (kadang 

ada di sup atau saus putih). Untuk daging-dagingan, saya beli daging halal di Tesco 
Cowley Road atau di butcher halal – kalau belanja banyak atau barengan dengan mahasiswa 

lain, bisa pesan online misalnya di Tesco, Asda atau Ocado!. 

Selain bahan makanan yang menyediakan logo halal atau menyantumkan komposisi dan keterangan 
“suitable for vegetarian”, restoran pun menyediakan panduan serupa. Logo halal dapat ditemukan di 

(umumnya) restoran India, restoran timur tengah, dan bahkan restoran cepat saji yang mereknya sudah 
mengglobal. Nando’s dan Subway adalah dua nama restoran cepat saji yang menyajikan menu halal di outlet 

tertentu. 

Tak hanya menu halal, ada juga beberapa restoran yang menggunakan bahan makanan (daging) halal, misalnya Pizza Express. 
Tidak perlu ragu untuk menanyakan bahan makanan yang digunakan di menu restoran, karena orang Inggris menghargai dietary 

requirement orang yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena orang Inggris menghormati mereka yang memiliki alergi terhadap 
bahan makanan tertentu, atau memilih untuk menghindari bahan makanan tertentu karena satu atau lain hal.------



IBADAH UNTUK MUSLIM 
Ibadah adalah kebutuhan. Tidak jarang, fasilitas ibadah atau keberadaan 

komunitas seringkali jadi pertimbangan bagi pelajar muslim dari Indonesia 
untuk memilih kota mana yang akan dijadikan tujuan studi di UK. 

Banyak sekali pengalaman menarik tentang ibadah di UK. Semisal cerita soal 
shalat di ruang ganti baju atau di antara deretan rak buku di perpustakaan. 

Pengalaman unik ini tidak akan terlupakan dan sayang jika tidak diceritakan 
kepada sanak saudara di tanah air.

------

Pengalaman saya, tantangan beribadah untuk muslim di UK secara garis besar adalah 
waktu shalat yang dinamis dan pencarian terhadap lokasi tempat ibadah terdekat. 

Pertama, soal jadwal shalat. Jarak antarwaktu shalat di UK sangat berbeda dibanding di 
Indonesia. jadwal shalat 5 waktu di antara musim berubah – ubah. Saat musim dingin, jeda 
shalat Zuhur dan Ashar bisa cuma 1 jam. Saat musim panas, jarak antara Zuhur, Ashar dan 

Magrib lebih panjang, yakni rata - rata 4 jam. Contohnya, Zuhur jam 13.30, Ashar jam 
17.30, dan Magrib jam 22.00.  

“Di Indonesia, umumnya kegiatan belajar mengajar ataupun acara 
formal menyesuaikan dengan waktu Ishoma (Istirahat Shalat dan 
Makan).  Hal ini tidak berlaku di UK. Namun,  pengalaman saya, kita 

bisa saja meminta izin ke dosen untuk shalat jika di tengah – 
tengah proses belajar mengajar.”

Kedua, soal fasilitas ibadah. Islam tergolong agama minoritas di UK. Karena jadi agama minoritas, adalah wajar jika fasilitas ibadah 
untuk muslim relatif terbatas. 

Maka, sebelum berangkat studi, kamu sangat disarankan untuk mencari informasi sebanyak – banyaknya mengenai masjid atau 
mushola di sekitar kampus dan sekitar tempat tinggal, serta asosiasi pelajar muslim. Asosiasi semacam ini biasanya memiliki fasilitas 

sekretariat yang bisa digunakan untuk shalat dan pengajian.
Fasilitas asosiasi pelajar muslim yang cukup baik, menurut saya, dimiliki oleh SUMSA (Strathclyde University Muslim Students Associa-

tion). Strathclyde University yang terletak di kota Glasgow, menyediakan fasilitas sekretariat dengan ruang shalat yang relatif besar. 
Sekretariat SUMSA juga terbuka untuk aktivitas kajian Islam, belajar bahasa Arab, ataupun kegiatan informal lainnya yang melibatkan 

komunitas Islam di Glasgow – termasuk kelompok pengajian Indonesia KIBAR Glasgow.

oleh Sheyka Nugrahani Fadela - MSc Marine Mammal Science, University of St Andrews | Twitter: @sheyka



Di kampus saya di University of St. Andrews, nama perkumpulan pelajar Islamnya adalah St. 
Andrews iSoc. Kami diberikan kemudahan untuk memanfaatkan berbagai ruangan di gedung 
Chaplaincy. Di ruang – ruang inilah kami dan umat muslim di kota St. Andrews melaksanakan 
ibadah shalat sehari – hari, shalat Jumat, serta aktivitas lain.

Selain komunitas muslim di kampus, kamu juga bisa mencari informasi soal komunitas muslim 
dan pengelola masjid di website ataupun akun media sosial milik mereka. Jangan segan untuk 
mengirimkan pertanyaan soal lokasi tempat ibadah, di mana mendapat makanan halal, jadwal 
buka puasa, dan beragam hal lain terkait rutinitas umat Islam di kota tersebut.
Menjaga hubungan baik dengan komunitas Islam sangat disarankan. Terutama untuk 
kamu yang akan tinggal di luar kota besar seperti London, Birmingham, Glasgow, 
atau Edinburgh. Kota – kota besar ini banyak dihuni oleh umat Islam. Sehingga,
 fasilitas ibadah dan toko – toko halal cenderung mudah dijangkau.

Selain bisa memanfaatkan ruangan untuk ibadah, bergabung dengan 
komunitas Islam juga membawa manfaat lain seperti menambah
 jaringan pertemanan dan memperdalam ilmu keislaman. Apalagi 
saat masuk bulan Ramadan. Puasa di UK umumnya durasinya lebih 
panjang dibanding berpuasa di tanah air. Namun, seberapa pun 
lamanya puasa kita, rasanya akan lebih bermakna jika kamu
punya teman – teman yang saling mengingatkan untuk
ibadah Ramadan seperti puasa, tarawih, shalat malam,
dan seterusnya.

 



Tips Memilih Universitas 

Target pembaca e-book Surviving in The UK for Dummies sesungguhnya adalah mahasiswa 
yang akan segera mengecap studi UK. E-book ini lantas menampilkan beberapa artikel 
berupa petunjuk praktis. Namun, tidak ada salahnya untuk menelisik kembali satu hal 
penting: memilih universitas. Tidak menutup kemungkinan, mahasiswa undergraduate 
akan melanjukan ke program master, master ke PhD, dan sebagainya. Dorothy Ferary, 

bercerita sesuai sudut pandangnya mengenai hal apa saja yang harus dipertimbangkan 
untuk memilih higher education institution. Dorothy, yang juga kontributor untuk 

Swedish Institute Alumni, juga berbagi kiat memilih universitas bagi calon mahasiswa 
PhD.

-----

Memilih universitas adalah sebuah keputusan yang sangat penting dan harus 
dipertimbangkan dengan matang. Ini dikarenakan keputusan memilih 

universitas yang tepat akan menentukan masa depan kita. Sebelum 
memilih universitas, pertama-tama saya

bertanya pada diri sendiri; apa yang benar-benar ingin SAYA (bukan 
orang lain) pelajari?

Jangan sampai saya salah memilih jurusan.

oleh Dorothy Ferary, PhD in Education and Development, UCL Institute of Education. 
Twitter: @dorothyferary 

Saya berusaha untuk pro-aktif dalam mencari informasi yang detail sehingga saya 
memiliki informasi yang cukup untuk menentukan pilihan saya. Hal ini sangat penting 

untuk mengurangi gap antara ekspektasi dan realita. Saya mendatangi pameran, 
mencari informasi melalui internet (web kampus, review kampus, dll), membaca brosur 
atau ulasan tentang jurusan / universitas tersebut, dan juga aktif bertanya pada orang 

lain. 

Saya membandingkan mata kuliah yang ditawarkan oleh tiap universitas yang mena-
warka jurusan yang saya mau. Saya juga membandingkan departemen yang menaungi 

jurusan tersebut. Ada kalanya jurusan yang saya inginkan memiliki nama yang sama tapi 
berada di bawah departemen yang berbeda di universitas yang berbeda. Hal ini 

mempengaruhi pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Saya berusaha untuk 
jeli melihat hal-hal seperti ini. Saya juga membandingkan tenaga pengajar di tiap 

universitas. Kemudahan yang diberikan internet membuat saya bisa tahu latar belakang 
dan hasil karya dari dosen-dosen yang akan mengajar saya kelak.

Setelah saya mempertimbangkan semua itu, barulah saya melihat ranking jurusan 
(bukan ranking universitas!). Menurut saya, meskipun penting, ranking jurusan (apalagi 

ranking universitas) seharusnya tidaklah menjadi prioritas utama dalam memilih 
universitas. Ini dikarenakan penilaian ranking jurusan / universitas yang disusun oleh 
suatu lembaga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu mungkin berbeda 

dengan pertimbangan-pertimbangan saya.

Saya juga mencari tahu alumni yang pernah belajar di kampus tersebut. Biasanya
informasi alumni dapat di lihat di website universitas, bisa juga dengan 

menhubungi Perhimpunan Pelajar Indonesia di kota yang dituju, join Facebook 
group Indonesian society di kampus tersebut, atau juga bisa mengandalkan 

informasi dari jaringan yang dimiliki (contohnya,  jaringan beasiswa, 
pertemanan, keluarga, dll). Ketika sudah berhasil mengidentifikasi 

alumni tersebut, saya memberanikan diri untuk mengontak 
mereka dan bertanya tentang pengalaman mereka. Contoh: 

Apa tantangan yang dialami alumni pada saat mereka 
kuliah?



Bagaimana cara mereka mengatasi tantangan tersebut?

Selain itu saya juga mempertimbangkan hal-hal beyond academic life. Fasilitas-fasilitas apa saja yang 
diberikan kampus yang dapat mendukung kesejahteraan saya sebagai murid? Apakah ada kegiatan 

yang dapat mendukung pengembangan diri saya (seperti Public Lecture)? Dapatkan saya melakukan 
kegiatan yang berhubungan dengan hobby saya? Ini penting karena saya percaya bahwa proses 

pembelajaran tidak hanya terbatas pada apa yang diajarkan di kelas tapi juga dari aktifitas-
aktifitas kita lainnya.

Hal-hal di atas saya rasa penting untuk level Undergraduate / Master. Untuk level PhD, saya 
lebih fokus pada menemukan supervisor yang tepat. Butuh waktu setahun bagi saya untuk 
memutuskan memilih supervisor saya sekarang. Sebelumnya saya membandingkan latar 

belakang pendidikan dan pekerjaan calon-calon supervisor, membaca tulisan-tulisan 
mereka, dan menghubungi murid-murid PhD mereka. Ini saya lakukan sebelum meng-

hubungi mereka dan meminta waktu bertemu. Ketika bertemu, saya juga melihat chemis-
try dan body language untuk memastikan bahwa saya memang merasa cocok untuk 

bekerja di bawah bimbingan mereka.



Kedua, soal fasilitas ibadah. Islam tergolong agama minoritas di UK. Karena jadi agama minoritas, adalah wajar jika fasilitas ibadah 
untuk muslim relatif terbatas. 

Maka, sebelum berangkat studi, kamu sangat disarankan untuk mencari informasi sebanyak – banyaknya mengenai masjid atau 
mushola di sekitar kampus dan sekitar tempat tinggal, serta asosiasi pelajar muslim. Asosiasi semacam ini biasanya memiliki fasilitas 

sekretariat yang bisa digunakan untuk shalat dan pengajian.
Fasilitas asosiasi pelajar muslim yang cukup baik, menurut saya, dimiliki oleh SUMSA (Strathclyde University Muslim Students Associa-

tion). Strathclyde University yang terletak di kota Glasgow, menyediakan fasilitas sekretariat dengan ruang shalat yang relatif besar. 
Sekretariat SUMSA juga terbuka untuk aktivitas kajian Islam, belajar bahasa Arab, ataupun kegiatan informal lainnya yang melibatkan 

komunitas Islam di Glasgow – termasuk kelompok pengajian Indonesia KIBAR Glasgow.

Hemat jalan-jalan di uk

Banyak sekali tempat mengagumkan di Britania Raya. 
Kenapa tidak, gunakan waktu luang untuk menjelajah kota 

- kota, menghadiri festival, hunting foto, atau sekadar 
short getaway dari tekanan tugas esai atau penyusunan 
tugas akhir. Jurnalis The Jakarta Post, Karlina Octavany, 

memberikan panduan praktis untuk jalan - jalan hemat di 
UK.  

Berikut kiat untuk mendapatkan pengalaman paling 
berkesan dan menakjubkan di Inggris dengan hemat, 

bahkan gratis!. 
-----

oleh Karlina Octaviany, MSc Digital Anthropology, University 
College London. twitter & instagram: @journalin 

1. Hemat dengan kartu diskon setahun:

• NUS Extra: 
kartu persatuan mahasiswa seharga 12 poundsterling ini 

berguna untuk diskon bus dari operator Megabus dan 
National Express. Keduanya melayani rute keliling UK 

hingga Eropa. Kartu ini juga memberi diskon bioskop Odeon 
sampai belanja di mini market. Kartu mahasiswa beberapa 

universitas ada yang merangkap kartu NUS.

• Railcard 16-25: 
Perjalanan naik kereta bisa lebih hemat dibanding pesawat 
dan bus dengan kartu diskon kereta khusus pelajar. Tautkan 
Railcard dengan kartu Oyster di kantor stasiun untuk dapat 

diskon tube di London.

• Citysave: 
Coba cek website dewan kotamu. Council di London seperti 

City of Westminster memiliki kartu diskon gratis untuk 
warganya, dari diskon tiket masuk berbagai tempat wisata 

termasuk  teater.

• Amazon Prime Student: 
mau nonton film gratis? Daftar trial gratis 6 bulan untuk 

mendapat akun Amazon Prime Student dengan email 
kampus.

• Kartu Pelajar: 
Beberapa kota di UK memberikan diskon tiket bus khusus 
pelajar. Bahkan, pelajar bisa daftar kartu Oyster Student 

untuk diskon biaya perjalanan bulanan di London.

2. Tahan hasrat belanja sampai Boxing Day.

“Jangan lewatkan tradisi diskon besar-besar 
setelah Natal hingga tahun baru: Boxing Day. 
Tak hanya diskon untuk berbelanja baju atau 
sepatu baru, Boxing Day juga menjadi waktu 
tepat berburu diskon penerbangan, bus, dan 

kereta.”

3. Jalan - Jalan, Sebaiknya Naik Apa? 

• Bus: 
Kita mampu melihat keragaman kota hingga naik feri ke 

Eropa. Harga tiket bus cenderung lebih murah, tapi sebai-
knya hindari apabila mengejar acara.

• Kereta: 
Dengan Railcard dan  group booking, tiket kereta bisa jauh 
lebih murah dari bus. Stasiun kereta berada di tengah kota 
sehingga lebih efisien. Biaya dan waktu perjalanan tidak 

perlu ditambahkan proses menuju bandara. Kalau ingin tur 
dengan leluasa, beli tiket off peak sehingga kamu bisa 

pulang kapan saja selama bukan jam sibuk.

• Pesawat: 
Kadang harga promo pesawat bisa lebih murah daripada 
kereta. Tapi, perlu diingat banyak bandara di pinggir kota 
sehingga perlu biaya ekstra bus untuk mencapai lokasi.

• Sewa Mobil: 
Jalan bersama keluarga atau teman-teman? Patungan sewa 
mobil di Enterprise atau Europcar bisa jadi solusi trip irit ke 
tempat yang sulit transportasi umum. Menyetir di UK pun 

bisa menggunakan SIM Indonesia. Jangan lupa siapkan dana 
untuk parkir dan bensin. Tantangannya pada peraturan lalu - 

lintas UK dan speed camera.



4. Dari Kylie Minogue sampai Elton John, mau tahu cara nonton konser 
gratis? 

Bahkan, ada juga sesi tandatangan dan selfie. Cek jadwal artis yang akan manggung di HMV 
Live, lalu beli album terbarunya untuk dapat tiket konser gratis. Perayaan Record Store Day 

(15 April), natal, dan tahun baru juga sering dihiasi konser gratis. Daftarkan namamu 
sebagai penonton syuting talkshow TV di BBC sampai iTV, kamu bisa bertemu langsung 
artis terkenal seperti Robert Downey Jr sampai Coldplay. Kamu juga bisa jadi relawan 

Oxfam untuk masuk gratis ke festival musik legendaris Glastonbury !!.

5. Festival Terbaik di Dunia ada di UK

Jangan lewatkan festival seni terbesar dunia Edinburgh Fringe 
Festival, lihat tradisi kuno api unggun terbesar dunia di East 

Sussex, nikmati musim dingin di Winter Wonderland, rayakan 
kelahiran Shakespeare di tanah kelahirannya Stratford-Upon-

Avon, dan ulang tahun Ratu Inggris di Windsor.



Volunteering di UK Peluang untuk aktif di kegiatan sosial maupun volunteering atau menjadi 
sukarelawan, begitu terbuka bagi pelajar di UK. Febby Widjayanto, adalah salah 

seorang pelajar Indonesia di UK, yang pernah mencicipi pengalaman bekerja 
sebagai volunteer di salah satu organisasi yang menangani pengungsi. Organ-
isasi ini berbasis di Manchester. Febby, yang juga seorang blogger, meluangkan 
waktu di sela studinya untuk mengikuti kepekaannya dan membantu sesama. 

-----

oleh Febby Risti Widjayanto, MSc International Development, University of Manchester. 
Twitter: @febbyrst_w 

Saat pertama tiba di Manchester, saya langsung disibukkan dengan urusan kampus dan kegiatan perkuliahan yang menyita waktu. Aktivitas pertama saat menginjakkan kaki di sini diwarnai 
dengan kegiatan - kegiatan orientasi. Mulai dari orientasi yang diadakan oleh universitas maupun fakultas sampai kegiatan yang mengantarkan kita ke aktivitas mahasiswa yang “sebe-

narnya”: kelas, diskusi, tutorial, dan presentasi. 

Pola seperti ini berlangsung hingga semester pertama usai. Saya lantas berpikir, tidak cukup rasanya kalau waktu saya habis dengan belajar di kelas tanpa berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar, sekecil apapun bentuk dan intensitas dari interaksi tersebut. 

Rasa bosan inilah yang memicu saya untuk mencari kegiatan apa yang bisa saya ikuti. Saya berpikir untuk mencari jenis kegiatan yang mampu memberi kontribusi 
kepada masyarakat. Saya menyadari, status saya sebagai pelajar Indonesia di Britania Raya bukanlah hambatan untuk berkontribusi terhadap kondisi sosial 

masyarakat di tempat saya berada. 

Saya beranggapan, terlibat dalam kegiatan sukarela di lingkungan, membantu kita melihat masalah sosial secara lebih nyata - melihat dan merasakan 
langsung adalah hal yang tidak kita dapatkan di kelas maupun di literatur. Di samping itu, volunteering melatih kita untuk berpikir kritis dan 

mengasah kepekaan kita sebagai individu yang juga hidup bermasyarakat, tanpa kecuali ketika kita berada di negara asing.

Berangkat dari dorongan - dorongan ini, saya lalu mencari informasi tentang kegiatan sosial yang membuka kesempatan bergabung bagi 
mahasiswa. Kebetulan saat itu, isu yang sedang ramai dibincangkan di UK adalah imigran dan pengungsi. Bersama PPI UK, sayapun ikut 

organisasi yang menjadi pusat informasi para pengungsi. Organisasi ini menaungi pengungsi dari beberapa negara konflik seperti 
Suriah, Afghanistan, Irak, Iran, Nigeria, dan Sudan Selatan. 

Kegiatan yang kami lakukan antara lain berbincang dengan pengungsi. Kebanyakan dari mereka belum fasih berbahasa 
Inggris sehingga kami pun memandu mereka. Kegiatan lain adalah membagikan makanan. Makanan ini didapatkan 

dari sumbangan yang masuk ke organisasi. Perlu diketahui, pengungsi mendapat bantuan makanan dari organ-
isasi PBB yang menangani pengungsi, UNHCR. Namun, terkadang, sumbangan ini tidak cukup. 

Aktivitas lain dalam membantu pengungsi tentunya berkaitan dengan anak - anak. Kami membeli 
mainan anak - anak, bermain bersama mereka, dan berinteraksi bersama mereka. 

Pengalaman volunteering ini membuat kami tak hanya matang dari segi manajemen 
organisasi tapi sekaligus menjadi proses refleksi diri. Ada perasaan bersyukur bahwa 

Indonesia tidak dilanda peperangan sebagaimana yang mendera negara para 
pengungsi ini berasal. Menyedihkan. Jutaan manusia menjadi korban. Bahkan 

harus terusir dari negaranya sendiri dan terpisah dari keluarganya. 

-----



Cara Bergabung 
Umumnya, informasi tentang kesempatan volunteering dapat ditemukan di papan pengumuman atau website senat maha-

siswa. Mereka akan memasang banyak pengumuman kegiatan volunteering. 

Rekrutmen terhadap volunteer juga bisa ditemukan di klub mahasiswa yang ada di kampus. Di University of Man-
chester misalnya, ada klub mahasiswa bernama International Society yang sering mengajak volunteering 

bersama anak-anak. Tengok juga informasi dari komunitas religi di kampus, atau tempat-tempat Ibadah yang 
dekat dengan kampus, misalnya gereja, masjid ataupun sinagog.

Kiat Memilih Organisasi 
Sebaiknya memilih organisasi sosial yang memberikan kelonggaran bagi pelajar. 
Beberapa organisasi mengharapkan komitmen keterlibatan secara full time. 
Jadi, lebih baik, kita menjelaskan jujur sejak awal dan menjelaskan waktu 

yang bisa kita dedikasikan untuk kegiatan sosial. Bagaimanapun, aktivi-
tas akademik adalah yang utama saat studi. Idealnya, bergabunglah 
dengan organisasi yang memberi kesempatan kontribusi hanya 
pada akhir pekan, misalnya dua kali sebulan pada tiap akhir 

pekan. 



Memilih Akomodasi, Pengalaman Tinggal 
dengan Keluarga British

Salah satu hal yang menantang saat menyiapkan keberangkatan ke UK adalah 
mencari tempat tinggal atau seringkali diistilahkan dengan akomodasi. Secara 

umum, mahasiswa memilih akomodasi yang disediakan kampus (student accom-
modation), atau akomodasi dari pihak swasta (private accommodation). Student 

accomodation terbagi lagi ke properti yang dikelola kampus dan yang dikelola swasta. 
Sementara, private accommodation juga terbagi ke akomodasi whole property di flat 

atau apartemen dan shared property.
 

Salah satu opsi yang relatif jarang dipilih pelajar Indonesia adalah sharing tempat tinggal, 
terutama sharing accommodation dengan warga setempat. Namun dalam perkembangannya, 

ada pula mahasiswa yang anti – mainstream dengan memilih tinggal bersama penduduk setempat 
atau yang biasa diistilahkan dengan resident landlord atau host family. Berikut adalah pengalaman 

Rizki Andarini, yang menjalani hari – harinya sebagai mahasiswa master by research di Birmingham.
--------

 
Rajin mencari dan membandingkan akomodasi satu dengan lain adalah jalan keluar untuk meyiasati 

pencarian tempat tinggal sebelum studi di UK. Saat ini, internet menyediakan kemudahan untuk menampil-
kan berbagai hasil pencarian. Tindak lanjutnya tergantung kamu sendiri. Memmbuat catatan – catatan adalah 

salah satu penunjang agar hasil pencarian di internet bisa termanfaatkan secara optimal. Selain memerhatikan 
harga dan fasilitas, penting pula untuk mengidentifikasi website terpercaya. Kamu bisa memilih situs yang 

disarankan oleh kampus.

“Setelah penelusuran berjam – jam dari satu situs ke situs yang lain, saya merasa tinggal 
bersama landlord adalah pilihan akomodasi terbaik bagi saya. Alasan utama saya, adalah saya bisa 

mendapatkan experience sekaligus belajar mengenai kultur British, langsung dari interaksi sehari – 
hari di tempat tinggal saya. Bonus lainnya, saya bisa lebih fasih berbahasa Inggris.”

Saya merasa beruntung karena landlord saya sangat terbuka dan bahkan memerlakukan saya seperti keluarga. Saya terlibat dalam 
beberapa event tahunan keluarga seperti Christmas dinner. Di ‘acara’ semacam ini, seringkali hadir obrolan soal budaya. Alhasil, Christmas 
dinner pun menjadi ajang pengetahuan saya tentang Indonesia benar-benar diuji. Mulai dari soal  hewan asli, makanan, tumbuhan asli, 

hingga social politik Indonesia, tak luput ditanyakan oleh mereka.

Terlepas dari semua kelebihan dan keberuntungan yang saya alami dengan tinggal bersama landlord, tentunya ada beberapa tantangan yang 
harus diatasi. Tantangan pertama dan utama adalah transportasi dari dan menuju kampus. Pilihan akomodasi ini kebanyakan terletak di lokasi yang 
cukup jauh dari kampus. Sehingga untuk transportasi, saya perlu mengeluarkan dana lebih daripada teman-teman saya yang memilih tinggal di 

shared house dekat kampus.

oleh  rizki putri andarini - Master Chemical Engineering, University of Birmingham



Tantangan transportasi ini juga menguji ketulusan niat saya bersekolah di sini. Saya 
merasa, kuliah di sini relatif menyediakan banyak waktu lowong. Apalagi saya yang 
mengambil program Master by Research.
 
Karena jadwal kuliah yang jarang ditambah lokasi tempat tinggal jauh dari 
kampus, potensi tingkat kemalasan pun meningkat. Jadwal kuliah saya hanya 
seminggu dalam sebulan. Sisasnya, saya harus mengatur sendiri jam kerja 
penelitian saya. Tapi, Jangankan saya yang tinggal jauh dari kampus, 
beberapa teman yang tinggal dekat dengan kampus juga malas datang ke 
kampus.  Ditambah lagi, semua bahan kuliah bisa diakses secara online.
 
Tantangan lain dari jauhnya lokasi tempat tinggal dengan kampus 
adalah keamanan. Perjalanan di pagi hari terbilang paling aman. 
Beda halnya jika saya harus pulang larut malam dari kampus. Di 
jam – jam tersebut, banyak sekali orang mabuk yang berkeliaran 
di jalanan.
 
Tantangan terakhir adalah soal masak memasak. Bumbu 
dan peralatan masak di rumah landlord tentu saja 
menyesuaikan dengan jenis masakan ala barat. Selain 
itu, perlu pula dipertimbangan peralatan dapur yang 
bercampur dengan menu non halal.
 
Pada dasarnya, pilihan akomodasi akan sangat 
bergantung dengan personality dan tujuan. 
Semua jenis akomodasi memiliki kelebihan 
dan tantangannya masing – masing. Yang 
pasti, seluruh pilihan akomodasi sebisa 
mungkin harus mendukung tujuan 
utama kita berada di UK: menimba 
ilmu.



Pengalaman Bekerja dengan Visa Tier 4

Salah satu keuntungan belajar di luar negeri adalah kesempatan untuk merasakan
kultur dan budaya warga setempat. Salah satunya adalah merasakan etos kerja
yang tak lain didapatkan dengan bekerja di luar negeri. Anastasia Prima adalah

salah satu pelajar Indonesia yang berkesempatan mencicipi pengalaman kerja di
UK. Lebih menarik lagi, Anastasia bekerja di bidang yang linier dengan studinya.

Anastasia berkesempatan menjadi sales associate di LEGO Store, Westfield,
London.-----

Bekerja di luar negeri menurut saya membawa banyak pengalaman positif. Kita
dapat mengasah kemampuan berbahasa Inggris; menambah pengalaman kerja
yang dapat kita cantumkan di dalam curriculum vitae (CV); atau bahkan menam-

bah uang saku untuk sekedar berjalan-jalan di akhir pekan. Melalui tulisan ini, 
saya akan berbagi tips bekerja di UK dengan Tier 4 Visa berdasarkan 
pengalaman pribadi sebagai seorang mahasiswa yang juga bekerja di 

salah satu retail store di London.

oleh Anastasia Prima Onasie - MA Marketing Communications, University of
Westminster, London

“Selain menambah pengalaman kerja yang bisa 
kita tulis di CV, bekerja sambil kuliah juga menam-
bah uang saku yang bisa digunakan untuk jalan – 

jalan kala akhir
pekan.”

What Visa Tier 4 Allows Us to Do?

Jenis visa untuk menetap sementara bagi pelajar di UK adalah Visa Tier 4 Dengan
visa jenis ini, kita diperbolehkan untuk bekerja sebanyak 20 jam per minggu saat

masa studi atau perkuliahan berlangsung (term time). Di luar term time alias masa
liburan, batasan jam kerja tidak berlaku.

What Type of Work We Can Do?

Karena batasan durasi kerja rata – rata 20 jam per minggu, tidak semua 
pekerjaan bisa digeluti oleh pemegang Visa Tier 4. Secara garis besar, ada 3 

jenis pekerjaan yang dapat kita jalani:



1. Casual Worker

Tipe pekerjaan ini merupakan hal yang paling umum dan mudah untuk dijalani. Kita bebas memilih waktu bekerja sesuai dengan 
jadwal perkuliahan atau kegiatan kita. Biasanya, manager di tempat kerja akan memberikan jadwal kerja (rotas/slot) untuk 1 
minggu atau 1 bulan, dan kita dapat memilih jadwal kerja yang kita inginkan. Casual worker sering ditemukan di dunia perhote-
lan atau di acara musiman seperti festival.

2. Part-Time Worker

Berbeda dengan casual worker, part-time worker cenderung tidak dapat memilih waktu kerja dengan bebas. Jadwal kerja 
biasanya sudah ditentukan oleh manager. Namun, di beberapa tempat, kita dapat memberikan informasi sedari awal 
apabila kita berhalangan untuk bekerja di waktu tertentu. Sebagai contoh, jika kita menjalani perkuliahan di pagi 
sampai siang hari, maka kita dapat mengajukan permohonan untuk bekerja di sore atau malam hari.

3. Internship

Banyak perusahaan yang membuka lowongan magang bagi para mahasiswa saat liburan musim panas (Juni – 
Agustus). Jenis pekerjaan ini umumnya bersifat penuh waktu (full-time) selama 3 bulan. Jangka waktu kerja 
bersifat panjang karena karena proses kerja dilaksanakan pada masa libur perkuliahan.

What Type of Documents We Need to Have?

Selain paspor dan visa sebagai bukti keabsahan dan legalitas kita untuk bekerja di UK, beberapa tempat 
kerja membutuhkan National Insurance Number (NINo). NINo dapat diajukan pada saat kita sudah berada 
di UK dengan menghubungi nomor (+44)3456000643. Petugas akan menanyakan beberapa data 
pribadi yang tercantum pada paspor, visa, atau Biometric Residence Permit (BRP), dan juga alamat 
tinggal selama di UK. Proses pengajuan NINo memakan waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan.

Tips and Tricks

1. Best Time to Apply for a Job

Berdasarkan pengalaman pribadi, waktu paling tepat untuk mencari pekerjaan adalah saat 
musim liburan, seperti summer holiday atau winter/Christmas holiday. UK sebagai salah satu 
destinasi liburan yang populer membutuhkan banyak tenaga kerja saat liburan tiba. Lebih 
baik ajukan aplikasi 1 atau 2 bulan sebelumnya.

2. How to Apply for a Job
Online application lebih sering digunakan oleh beberapa tempat kerja. Namun, tidak 
ada salahnya membawa CV dan melakukan walk-in ke tempat kerja yang diinginkan. 
Tidak jarang kita dapat langsung diwawancarai oleh manager setempat.

3. Time Management
Membagi waktu antara studi dan pekerjaan sangatlah penting. Sedari awal, 
usahakan untuk berdiskusi dengan atasan di tempat kerja mengenai kondisi kita 
sebagai pelajar di UK. Penting bagi kita untuk mengidentifikasi kapan masa 
ujian, masa essay submission dan sebagainya.



Tips Memilih Pakaian Musim Dingin

Salah satu hal yang menjadi concern ketika akan studi di 
Negara 4 musim seperti UK adalah memilih jenis pakaian 
yang sesuai, terutama untuk menghadapi musim dingin. 

Chind. Cintokowati, seorang mahasiswa master yang juga 
blogger membagi pengalaman dan sudut pandangnya 
mengenai pakaian musim dingin yang pas. Tinggal di 

Durham yang letaknya di sebelah utara Britania membuat 
Cindy paham jenis pakaian musim dingin sekaligus di 
mana tempat terbaik untuk membelinya dengan harga 

terjangkau.
-----

oleh Cindhi Cintokowati – MSc Islamic Finance & Management, 
University of Durham Twitter: @cindycinto

Perlukah kita membawa coat dari Indonesia atau beli di UK 
saja? Bahan dan model seperti apa yang sebaiknya dipilih? 

Adakah kiat dan informasi lainnya yang perlu diketahui? 
Nah, tulisan ini akan berusaha menjawab kegelisahan terkait 

hal-hal tersebut berdasarkan pengalaman pribadi penulis 
selama menempuh studi di Durham. Btw, Durham itu 

letaknya di bagian utara Inggris yang biasanya lebih dingin 
dari kota-kota di bagian Selatan Inggris.

Beli di Indonesia atau UK?
Pertanyaan ini seringkali diutarakan oleh calon mahasiswa 
baru. Pasalnya, keputusan membeli coat bisa berpengaruh 

pada daya tampung bagasi di pesawat udara yang rata – rata 
memiliki kuota 30 kilogram. Lumayan kan kalau coat tidak 

dibawa dari Indonesia, akan ada banyak space di koper kita. 
Saya pribadi menyarankan untuk membeli perlengkapan 

musim dingin di UK saja. Alasannya, banyak pilihan baik dari 
segi model, kualitas, dan dengan price range yang lebar. 

Harganya relatif sama atau bahkan lebih murah untuk 
kualitas yang sama. Selain itu, kamu bisa hemat bagasi. 
Cukup bawa satu jaket tebal dari Indonesia, selebihnya, 

sebaiknya beli di UK.

Jenis jenis jaket
Windproof

Semakin windy, semakin intens rasa dingin yang dirasa oleh 
tubuh kita. Oleh karena itu, sangat recommended untuk 

membeli jaket windproof. Di UK, at least northern part, hari 
– hari di musim dingin umumnya disertai dengan angin 

kencang.

“Menurut pengamatan saya, dingin itu lebih 
karena faktor angin ketimbang suhu. Terka-

dang saat salju pun tidak sedingin saat hujan 
angin.”

Water repellent
- Cocok untuk daerah yang hujannya rintik-rintik (shower)
- Less waterproof than waterproof jacket

Water Proof
- Tahan air bahkan ketika hujan lebat

Layering
Berapa banyak lapisan yang harus dikenakan? Ini tergan-

tung kebutuhan. Apakah kamu tipe yang gampang kedingi-
nan? Kegiatan outdoor atau indoor? what does weather 

forecast say? Normalnya, ada tiga layer untuk musim dingin. 
Pertama, kenakan thermal underwear – jenis baju yang tipis, 

nyaman, dan berfungsi untuk menjaga panas tubuh. 
Kemudian lapisi dengan pakaian hangat seperti fleece atau 

sweater dan terakhir jaket winter. Saya pribadi tidak 
mengenakan thermal underwear and I did fine; but for those 

who are sensitive to cold, thermal clothing is essential.

What type of Material should I buy?
Cek komposisi bahan dan cara perawatan sebelum membeli. 

Berikut ini jenis bahan yang cocok untuk winter:
Wool
Bahan ini hangat karena cara kerjanya yang mengisolasi 
panas tubuh. Cocok untuk pakaian lapis kedua seperti 
sweater. Namun, tidak disarankan untuk jaket luar karena 
tidak windproof atau waterproof kecuali jika tampil fashion-
able lebih penting.
Down
Warm, light, and easy to pack. Disarankan untuk membeli 
yang waterproof sekalian atau dilapisi lagi dengan jaket 
waterproof yang tipis. Jika tidak, akan dingin dan basah di 
musim hujan (winter juga sering hujan).
Acrylic
Warm and low-budget. Biasanya untuk pakaian hangat 
seperti sweater.
Polyester
Nylon bagus untuk jaket outer – menahan panas tubuh, 
tahan air, windbreaker.



Tips:
Pilihlah winter jacket yang ada hoody-nya supaya bisa menggantikan fungsi syal dan topi. Dengan dilengkapi hoody, kita 

tidak perlu lagi membawa syal atau topi kupluk tebal yang menyita ruangan di tas kita. Baik hoody, syal, ataupun topi efektif 
melindungi leher dan sebagian wajah kita. Bagian tubuh ini lebih peka terhadap rasa dingin. Menurut pengamatan saya, 

dingin itu lebih karena faktor angin ketimbang suhu. Terkadang saat salju pun tidak sedingin saat hujan angin.

Where to buy?
http://www.tkmaxx.com/page/home (discounted branded products)

http://www.cotswoldoutdoor.com
http://www.gooutdoors.co.uk

http://www.mountainwarehouse.com
http://www.jack-wolfskin.co.uk

http://www.superdry.com

Uniqlo Heattech (Thermal underwear)
http://www.uniqlo.com/uk/store/FSC02210E01.do?qtext=thermal&amp;x=0&amp;y=0

http://www.primark.com/en/homepage (low-budget alternatives)
Tips Primark: stock ketika spring &amp; winter akan berbeda ketebalannya. Do check!

Things to do to keep you warm:

1. Selalu persenjatai dirimu dengan topi winter (rajutan), syal, dan sarung tangan.
2. Biasakan untuk melihat weather forecast untuk menentukan kira-kira hari itu akan sedingin apa (cek suhu, 
kecepatan angin, dan perkiraan akan bersalju/tidak).
3. Segera ganti baju jika basah, misalnya setelah bermain salju di luar. Believe me, you don’t want to 
catch hypothermia due to playing snowball (LOL). For further info on hypothermia and how to do 
first aid.

http://www.nhs.uk/Conditions/hypothermia/Pages/Introduction.aspx

Demikian penjelasan mengenai kiat menghadapi musim dingin dari saya. 
Yang tak kalah utama disiapkan di musim apapun adalah vitalitas 
tubuh. Beban kuliah pada masa ujian dan tugas – tugas kelas 

mau tidak mau menguras energdi mental. Oleh karena itu, 
ada baiknya kamu mengonsumsi suplemen makanan 

dan rutin berolahraga.



Mengatasi Homesick 

Rindu rumah alias homesick adalah perkara yang sering dihadapi pelajar di tanah rantau. Tak terkecuali 
bagi mereka yang menuntut ilmu di UK. Fadilah Arief, kontributor di buku “Menghidupkan Mimpi ke 

Negeri Sakura”, berbagi tips mengatasi homesick. Mulai dari menghidupkan komunikasi dengan orang - 
orang yang dicinta hingga menghadirkan cita rasa Indonesia ke Britania. 

------

Tinggal jauh dari keluarga dan menuntut ilmu di lain benua menciptakan suka dan duka tersendiri. 
Beberapa bulan pertama tiba di UK biasanya kita masih merasakan excitement dengan berfoto - foto ria 

dan traveling ke berbagai tempat yang tadinya hanya bisa kita lihat dari internet. 

Setelah enam bulan, perasaan rindu rumah akhirnya mulai muncul. Agak sulit menghadirkan “suasana 
rumah” di UK. Saya tinggal di campus hall atau akomodasi dari kampus tanpa ada orang berbahasa 

Indonesia sama sekali. Di kelas sayapun, hanya ada total sembilan orang Indonesia. 

Hari - hari yang awalnya berasa exciting berubah menjadi missing.

Ada banyak sekali yang saya rindukan dari Indonesia. Yang pertama adalah keluarga, teman-teman, dan 
suasana rumah. Berkat kemajuan teknologi, mereka tidak lagi terasa jauh karena kami bisa berjumpa 

lewat video call kapan pun dan di mana pun. 

Sinyal dan kecepatan internet di UK tak perlu diragukan lagi, tapi terkadang ada gangguan koneksi 
karena kecepatan internet di tanah air yang sering tidak stabil. Kalau sudah begitu, biasanya diganti 

dengan voice call saja.

Yang kedua adalah rindu berinteraksi langsung dengan orang Indonesia. Ketika saya pertama kali 
menginjakkan kaki di London, jumlah orang Indonesia yang saya kenal tidak lebih dari jumlah jari di 

tangan, yaitu teman semasa kuliah dulu dan beberapa teman seangkatan dari beasiswa yang saya 
peroleh. 

Ternyata, dengan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan PPI dan KBRI dapat menambah teman dan 
cukup menghilangkan perasaan rindu tanah air. Dari situ juga saya mendapat info-info lain, seperti 
acara budaya Indonesia di kampus lain, bazar makanan Indonesia, bahkan pengajian orang-orang 
Indonesia. Lewat acara-acara tersebut saya bisa bertemu rekan sebangsa dan berdiskusi tentang 

Indonesia. 

oleh Fadilah Husna Arief, MA Creative & Cultural Entrepreneurship, Goldsmiths, University of London.  
blog: bloomingisbooming.blogspot.com



“Kegiatan seperti ini sukses membuat saya serasa pulang kampung. 
Lalu, di setiap event masih ada lagi bonus tambahan, yaitu menu 

makanan ala Indonesia. Hati senang, perut pun kenyang.” 
Yang terakhir adalah rindu makanan Indonesia. Beruntung sekali karena saya tinggal di London, ada 
dua restoran Indonesia yang sangat terkenal sebagai pelipur kerinduan, yaitu Nusa Dua dan Warung 
Padang. Saking terkenalnya, pelajar dari kota lain juga akan menyempatkan waktu untuk makan di 

ana jika berkunjung ke London. 

Menu favorit saya adalah Ayam Penyet di Warung Padang dengan ukuran ayam yang fantastis dan 
sambal yang pedasnya menggoyang di lidah. Akan tetapi, sebagai pelajar yang berhemat, tentu saya 

tidak bisa sering-sering makan di restoran.

Alternatifnya adalah membuat masakan Indonesia sendiri. Bahan makanan seperti bumbu instan, 
sambal, kecap, dan lain sebagainya bisa diperoleh di supermarket oriental food, termasuk yang 

paling lengkap ada di China Town. 

Skill memasak justru bisa semakin terlatih untuk membuat opor ayam, rendang, gulai, bahkan tempe 
mendoan. Masih malas masak tapi tetap mau berhemat?. Gampang saja. Silakan beli indomie di 

supermarket besar, seperti Sainsbury’s dan Tesco, atau toko Afrika. Dijamin murah dan lezat. Walau-
pun bumbunya tidak segurih yang ada di Indonesia.

Apabila rasa rindu rumah semakin tak terbendung, masih ada tiga pilihan terakhir. Mengundang 
anggota keluarga ke UK, membeli tiket pulang, atau sabar menunggu hingga masa studi usai. Dua 
pilihan pertama bisa cukup menguras tabungan, dan saya memilih menghabiskan beberapa bulan 

terakhir dengan melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan di atas.



Kolaborasi Studying dan Parenting Mirah Mahaswari dan suaminya melewati hari – hari yang cukup berat 
namun berkesan. Sembari bergantian mengurus bayi, mereka tetap 

konsisten mengikuti kelas, mengerjakan tugas, dan belajar di kala ujian. 
Tak hanya itu, Mirah, yang juga telah menulis satu buku anak dan 

mengedit satu buku nonfiksi, juga masih menyisihkan waktu untuk 
menulis. Yang terbaru, mahasiswa yang berbasis di London ini berkon-

tribusi menulis surat untuk anak Papua yang diinisiasi oleh divisi 
pengmas PPI UK. 

-----

oleh Mirah Mahaswari, MSc in Social Policy and Development: NGOs
The London School of Economics and Political Science
Twitter: @mirahmahaswari 

Tentu ada tantangan berbeda saat berkuliah di UK dengan membawa keluarga. Saya akan berbagi pengalaman pribadi. Saya dan suami sama-
sama kuliah sembari bergantian mengurus bayi kami yang baru berumur 3 bulan saat kami pertama tiba di London. Ada dua hal yang ingin saya 

bahas yakni seputar menjaga keseimbangan dalam studi dan mengasuh anak. 
Pertama, tentang studi. Saya dan suami membuat study timetable bersama setiap awal term untuk manajemen waktu yang lebih baik. 

Sebisa mungkin kami menghindari clash jadwal kuliah. Misalnya saat saya sedang belajar, suami saya bertugas menjaga anak. 
Begitupun sebaliknya. 

 Kalaupun dalam satu hari kami memiliki jadwal kuliah yang berurutan, maka anak akan saya ajak ke kampus dan 
bergantian menjaganya. Terlepas dari perkuliahan yang padat, kami juga harus mengatur waktu untuk melakukan 

readings, mengerjakan tugas, menulis disertasi, dan persiapan ujian. 
Untuk itu, kami menuliskan detail rutinitas bersama dalam seminggu, memberi tanda mana waktu kuliah yang 

sifatnya ‘non-negotiable’, waktu ‘efektif’ atau ‘cukup efektif’ untuk belajar, dan waktu ‘luang’ atau ‘istirahat’. 
Manfaatkan waktu-waktu ‘efektif’ tersebut dengan baik, meskipun hanya satu hingga dua jam perhari. 

Yang tak kalah penting, selalu berkomunikasi dengan pasangan agar kebutuhan belajar masing-
masing dapat terakomodasi.

Kedua, tentang childcare. Selama ini, saya dan suami bergantian mengantar anak kami ke 
children centre di dekat rumah. Children centre beroperasi secara lokal dan memiliki 

aktivitas bervariasi yang diperuntukan bagi anak usia 0 - 4 tahun. Semua service gratis, 
namun setiap aktivitas hanya terbatas sekitar 2 jam perhari. 

 Jika diperlukan, orangtua bisa menggunakan jasa profesional untuk pengasu-
han anak, diantaranya babysitter, childminder, atau nursery. Pertimbangan-

nya tentu tambahan pengeluaran yang tidak sedikit. Babysitter sifatnya 
paling flexible karena bisa dipanggil sewaktu-waktu. Di wilayah 

London, fee-nya sekitar £10 per jam. Childminder adalah jasa 
perseorangan yang sifatnya lebih kontinyu. Orangtua ‘men-

itipkan’ anak di rumah childminder tersebut. 

Childminder diregulasi oleh pemerintah dan 
mereka memiliki ‘activity plan’ secara rutin 

untuk setiap anak. Fee childminder sekitar 
£5-8 per-jam, dengan rata-rata waktu 

penitipan dari pukul 08.00-18.00. 



Jasa yang lebih umum bagi orang Indonesia adalah nursery. Layaknya ‘sekolah’ untuk balita, nursery men-charge sekitar 
£1000-1200 perbulan. Ada baiknya kita mengecek ke universitas, siapa tahu ada fasilitas nursery yang memberikan diskon bagi 

mahasiswa. Info tambahan, pemerintah UK menyediakan childcare gratis selama 15 jam per minggu bagi anak usia 2-5 
tahun. Untuk lebih lengkapnya, silakan cek www.childcare.co.uk seputar informasi service lokal yang paling sesuai 

dengan kebutuhan kita. 
Pengalaman setiap rumah tangga tentu bervariasi, tergantung apakah pasangan kita juga bersekolah, bekerja, atau 

stay di rumah. Faktor lain yang juga sangat menentukan adalah tentang anak, usianya akan menentukan 
kebutuhan childcare-nya. 

“Meskipun studi adalah tujuan utama ke UK, tetaplah perhatikan 
hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ada 

banyak fasilitas gratis seperti public parks, museum, 
atau perpustakaan lokal yang dapat membantu kita 
mengisi aktivitas bermain dan mengembangkan 

kemampuan anak.” 
Menjadi mahasiswa sekaligus orangtua tentu bukan perkara 
mudah, namun waktu-waktu ini akan sangat baik untuk 
pembelajaran setiap anggota keluarga. Bagi saya 
pribadi, kuncinya terletak pada manajemen priori-
tas, manajemen waktu, dan komitmen bersama 
pasangan. Selamat belajar dan bersenang-
senang bersama keluarga!



Berinteraksi dengan Home & 
International Students

Selain penilaian individu, pelajar di UK juga akan menghadapi penilaian 
kolektif, misalnya berupa group presentation, group project, dan sebagainya. 
Pada momen seperti inilah, kemampuan kita berinteraksi dengan pelajar dari 

berbagai belahan dunia benar – benar diuji.
 Nadya Kemala menceritakan pengalamannya berinteraksi dengan home dan 
international student. Blogger dan kontributor majalah online O’gobs ini juga 
memberikan tips untuk menghadapi tantangan bergaul dengan pelajar dari 

berbagai negara. 
------

Menjalin persahabatan dengan home student (British) maupun international student 
tidaklah sulit. Ingat bahwa karakter bangsa itu berbeda dan kitapun harus menyikapinya 

secara open minded. Tapi, in my very own experience, ternyata lebih mudah bergaul dengan 
international student ketimbang home student.

 
Sesama international student cenderung mengerti sesamanya karena sama  sama merasakan kesuli-

tan: terutama kendala bahasa; tantangan untuk adaptasi budaya belajar; dan tantangan untuk besosial-
isasi dengan lingkungan di luar dan di dalam kampus.

 
Sementara, home student cenderung abai dengan berbagai kesulitan yang kita hadapi di atas. Akhirnya, logat; 

kecepatan berbicara; cara pandang; dan gaya humor kita seringkali sulit mereka pahami.
 

Perbedaan – perbedaan ini lebih terasa lagi ketika kita terlibat dalam suatu kerja kelompok. Dari apa yang saya 
alami,home student biasanya lebih sulit diajak berdiskusi ketimbang international student.

 
Saya terbiasa dengan kerja kelompok yang terstruktur dan apapun didiskusikan sebelum mengambil keputusan; Persis 

seperti pengalaman saat kuliah S1, khususnya dalam organisasi.  Namun ternyata tidak semua orang terbiasa dengan hal 
tersebut. Mereka cenderung bekerja sesuai dengan kebiasaan masing-masing. 

“Jujur saja hal ini terasa menyebalkan bagi saya pada awalnya. Ada kesan bahwa 
mereka cenderung menganggap kita tak lebih pintar dari mereka yang native ber-
bahasa inggris dan biasa dengan cara kerja home student. Padahal tidak sedikit 

dari kita yang lebih pintar daripada home student.”

oleh Nadya Intan Kemala, MA in International Development, University of Sheffield.
blog: iamstupidlygenius.tumblr.com



 
Kendala kita hanyalah pada bahasa. Sebaik apapun bahasa inggris kita, tetap saja tidak akan terdengar 
sempurna di telinga para native speaker, karena memang bukan bahasa ibu kita. Belum lagi, Indone-
sian English cenderung terpengaruh pada American English.
 
Namun begitu, jangan khawatir. Tidak semua pengalaman bisa disamakan dengan pengalaman 
pribadi saya. Kembali lagi, setiap orang punya pengalaman yang berbeda terkait bersosialisasi 
dengan home dan international student.
 
Terlepas dari pengalaman kurang baik yang saya alami semasa bekerja kelompok, I had a 
very amazing time in here, also in terms of friendship. Bergaul dengan home maupun 
international student memperkaya wawasan dan cara pandang saya.
 
Sedikit tips bagi kalian terutama bagi yang baru pertama kali ter-expose dengan 
lingkungan internasional: stay positive and open minded!.
 
Tanamkan dalam pikiranmu bahwa setiap karakter bangsa itu berbeda. 
Definisi baik buruk setiap manusia berbeda. Itu kenapa perbedaan harus 
disikapi secara netral. Cobalah memahami mereka tanpa harus 
memaksa kamu mengubah identitasmu.
 
Kita memang harus beradaptasi, tapi tetaplah menjadi manusia 
Indonesia dengan segala kepribadian, pendirian dan karakter 
kalian yang seharusnya.
Beradaptasi bukan berarti merubah diri agar disukai orang 
lain. Have fun and gain tons of experiences in UK!!. 

 



Tips Memilih SIM Card 

Komunikasi boleh dikata sudah jadi kebutuhan utama 
setelah tempat tinggal, makanan dan pakaian. Siapa sih 

yang tahan tidak berkomunikasi meski sehari saja. 
Apalagi, di era media digital seperti sekarang. Sehari saja 

tanpa media sosial akan terasa begitu berbeda. Raras 
Tyasnurita menceritakan dengan gaya yang unik, pengala-

mannya memilih SIM Card. Kisahnya dituturkan dengan 
kilas balik pengalaman pencarian SIM Card mulai minggu 
pertama hingga minggu ketiganya di UK. Kandidat Doktor 
di bidang IT ini juga menyediakan tebel perbandingan SIM 

Card dari segi harga dan layanannya. 
-----

oleh Raras Tyasnurita, PhD in Information Technology, University of 
Nottingham.  Twitter: @rarast 

Minggu I:
Saya mendapat sim card gratis yang terselip di dalam map 
welcome programme. Nama penyedia layanan mengingat-
kan saya akan hari besar paling ditunggu setelah sebulan 

penuh berpuasa. Lalu saya mendatangi counter-nya di dekat 
Student Union Shop. Saya ambil paket data 1 GB dengan 

harga £5, berlaku 30 hari (sedang promo dari harga normal 
£7.5). 

Walaupun di kampus dan rumah internet cepat, namun 
ternyata sebagai anak baru tetap perlu aplikasi maps 

selama di perjalanan untuk cek rute. Saya aktifkan sim 
dengan mengikuti petunjuk di balik kartu voucher. 

Nyatanya 3 hari pulsa habis (menangis T__T).

Minggu II:
Saya putuskan meminta bantuan pihak penyedia layanan 
dengan mendatangi booth mereka di Welcome Fair. Saat 
itulah saya mendapat informasi bahwa untuk paket 1 GB 
promo tersebut hanya berlaku setelah mengaktifkan UK 

Plus (£7.95 untuk 150 min, 500 MB, 200 text). 

Karena saya tidak mengaktifkan plan apapun, maka berlaku 
tarif dasar yang lebih mahal. Masih kekeh dengan budget 5 
quid, akhirnya saya pilih bundle yang berbeda kali ini yaitu 
£5 Weekly 100 (7 hari telp 100 menit ke Indonesia).  Anak 

rantau sudah kangen kampung halaman. 

Tapi ternyata, karena saya tidak membeli 
paket internet, pulsa £5 itu berkurang dras-
tis hingga tersisa beberapa pence. Padahal 

saya baru saja top-up pulsa. Tidak berselang 
lama,  saya lalu mendapat SMS pemberita-
huan untuk set up plan karena pulsa saya 

tidak mencukupi.”

Jadi, pulsa saya hanya bertahan tiga ari. Ndak nyalahkan 
siapa-siapa wes.

Minggu III:
Saya beli voucher elektrik £20 di Sainsbury dekat rumah. Akhirnya 

saya sukses aktifkan UK Plus dan Weekly 100. Langsung saya 
telpon eyang dan tante di Solo, sahabat di Sukolilo, dan mama 

mertua di Ampel. Tidak ada yang absen saya kabari.

Pikiran saya memandang ke depan, bila pemakaian satu bulan 
menghabiskan £10 untuk pulsa maka saya  akan rugi. Itu karena 
saya lebih suka SMS. Sayang juga kalau  UK call hangus, apalagi 

kuota sms sisa banyak di akhir bulan.

Mulailah pencarian kembali provider dengan bundle yang sesuai 
dengan kebutuhan. Saya request online beberapa SIM gratis untuk 

dikirim via pos ke rumah. Mulai dari Lyca, giffgaff, dan ee. 
[Perbandingan tarif dapat dilihat pada tabel]. 

Menurut teman-teman di sini, ee (everything everywhere) adalah 
provider yang paling bagus sinyalnya. Selain itu banyak program 

berhadiah. Saya bahkan dapat dua tiket gratis ke Gadget Show 
2016 di Birmingham. Oleh karena itu, saya pribadi memilih ee 

karena murah dan cukup (Data packs £1 untuk 7 hari:10 min, 100 
MB, 10 text). 

Terkait kebutuhan telepon ke nomor rumah Indonesia, saya tetap 
menyimpan sim Lebara atau Lyca. Bila sudah cukup dengan 

Facetime, Skype atau Google Hangout maka budget ini tidak perlu.

Selain itu, saya coba menilik Pay Monthly Contract Based. Program 
langganan ini termasuk mendapatkan ponsel baru. Yang perlu 

diperhatikan adalah apakah mobilephone unlocked. Syarat untuk 
menjadi konsumen model kontrak adalah sudah menetap 1 tahun di 

UK. Untuk sistem kontrak dua tahun, tersedia pilihan ponsel 
Samsung Galaxy J5 Gold dengan SIM IDMobile. Biaya per bulan 

£9.5. IDmobile dengan host network: Three. 

Three  adalah operator jaringan yang baru dirilis Mei 2015. 
Harganya sama dengan ee yakni £4/ bulan tapi dengan saldo lebih 

besar yaitu 150 min, 250 MB, dan 5000 text.



Tabel Perbandingan SIM Card di UK 

Data per Mei 2016 

Silakan pilih SIM Card yang pas di hati :).

Catatan editor: tulisan ini bukan promosi produk tertentu
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