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SALAM SAPA
Salam,
Sahabat Turknesia yang mulia, kami
sampaikan salam sejahtera 
semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan kita semua keluarga 
limpahan kebaikan di hari ini, sehat
walafiat di masa pandemi.
Sahabat, kami sampaikan berikut 
Newsletter edisi III yang meramu 
kegiatan akhir tahun 2020 dan 
awal 2021. Kabar lengkap baik 
aktivitas di Indonesia dan di Turki 
utamanya terkait persiapan dan 
keberangkatan mahasiswa ke 
universitas pilihannya di Turki 
pada akhir 2020. Oleh sebab 
Pandemi sebagian mahasiswa 
memilih tunda keberangkatan 
pada awal tahun 2021.
Kita semua berharap situasi dan 
pross belajar-mengajar ke depan 
akan segera pulih kembali seiring 
dengan penanganan yang sistematis 
dari semua negara dalam menangani 
pandemi. Akhirul kalam, marilah 
kita senantiasa berdoa agar Allah 
selalu memberikan Petunjuk, 
Kemudahan dan  Pertolongan-Nya 
dalam beraktivitas saat ini. 
Sehat selalu, selamat berkarya, 
selamat belajar dan beraktivitas.

Salam kami,
Turknesia Edu Foundation

Suzy Taviana
CEO
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          (Ankara) 

Ankara Sosyal Bilimer 
university , ASBU (Ankara)

Hacettepe University, 
           (Ankara)

Kahramanmaras Sutcu 
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(Kahramanmaras)

Bogazici University
           (Istanbul) 

Omer Halisdemir 
university , OHU (Nigde)
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           (Istanbul)  
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Abdullah Gul University
            (Kayseri)

Cannakkale Onsekiz Mart 
university (Cannakkale)

Izmir Yuksek Technical University
             (Izmir)

Kocaeli University
             (Kocaeli)

Yalova university (Yalova)

Inonu University 
(Malatya)

Bartin university (Bartin)

JJangan asal memilih, karena universitas adalah gerbang karir dan masa 
depanmu. Begitulah apa yang kami sampaikan kepada calon mahasiswa 
Turknesia ketika mendaftarkan diri mengikuti seleksi masuk universitas di 
Turki. Para lulusan SLA dari berbagai latarbelakang dapat menggapai mimpi 
memperoleh tempat di universitas negeri terbaik Turki melalui tiga jalur. Jalur 
SAT (dengan menunjukkan sertifikat lulus SAT), jalur test YOS (Seleksi masuk 
langsung)  yang difasilitasi Turknesia di Jakarta dan atau melalui jalur Berkas, 
di mana peserta cukup menunjukkan berkas ijasah dan raport akademiknya 
untuk aplikasi ke universitas yang dipilih. Ketiga jalur pilihan ini ditempuh 
dalam rangka memperoleh tempat yang sesuai bagi calon mahasiswa agar 
dapat memulai karir sesuai bidangnya di universitas terbaik di Turki. (lh)

Turknesia Edu Foundation Team 

Meraih Universitas Terbaik di Turki 
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Kocaeli University (Kocaeli) 

Yalova university (Yalova)

Dokuz Eylul University 
             (Izmir) 



Agenda Catatan
Pendaftaran Mahasiswa Baru (S1 dan S2) Gel 1.  Mulai 1 Des 2020 - 1 Jan 2021  

Pendaftaran Mahasiswa Baru (S1 dan S2) 

Sharing Session Turknesia Tema 
“Kuliah Awal di Turki Pada Masa Pandemi” 3 Januari 2021

INFORMASI LEBIH LANJUT :
0812 8740 0957

AGENDA TURKNESIA  

TIM REDAKSI
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Graphic Designer

Advisory Board

Social Media

Correspondent 
Journalist

Dijan Soebromo

Deni Septian

Suzy Taviana
Mohamad Soleh
Bhaktipatria Anoraga

Ilham

Warsawa
M. Avriadi Putra

Bandung

Istanbul
Azmi Sajidan

Kayseri
Hanif Fauzan
Achmad Aldo
Mahardhika M.
Dony Primadibyo

Gel 2. Mulai 18 Jan - 18 Feb 2021

 Ustadz Abi Makki , 
“Menjaga Akhlak dan Adab Kuliah di Luar Negeri.” 

13 Januari 2021

Pemberangkatan Batch 3 & 4 Mahasiswa S1 
Turknesia 2020 ke Turki 14 Februari 2021

24 Januari 2021 
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Strategy & Tips To Get Turkiye Burslari Scholarships
“Experiences From The Top Rank Turkish University Awardee”

30 Januari 2021 Kuliah Umum Daring ‘’Peduli KesehatanTurknesia’’.
 “ Siaga Pandemi Saat Kuliah di Luar Negeri” 

Kiki Khairun Nisa
Dhiya Ulhaq M
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PENGARAHAN KEBERANGKATAN TURKNESIA 2020
erencanaan dan persiapan yang baik akan menentukan  
keberhasilan program. Inilah hal krusial yang selalu ingin 
ditanamkan Turknesia kepada calon mahasiswa baru dan 
keluarganya dalam mempersiapkan putra-putrinya sebe-

lum keberangkatan ke luar negeri. Menjadi mahasiswa interna-
sional adalah satu kebanggaan bagi keluarga, namun apa dan 
bagaimana menjadi mahasiswa yang berhasil ketika sudah 
sampai di negara tujuan, tentunya memerlukan persiapan yang 
memadai.
Untuk itulah, bagi mahasiswa baru yang telah dipastikan diteri-
ma di universitas, pembekalan bagi maba sebelum berangkat 
dilaksanakan secara tatap muka di Jakarta, pada 12 Septem-
ber2020 dan menyusul secara daring pada 18 September 2020. 
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Sebelum berangkat para mahasiswa diberikan pembekalan men-
genai situasi dan kondisi negara, universitas dan lingkungan 
sosial yang akan dihadapi oleh mahasiswa. Apa saja yang perlu 
disiapkan secara teknis, mental dan juga sikap apabila berbagai 
persoalan mengemuka. ‘’Kami sangat bersyukur Turknesia  mal-
akukan pembekalan bagi kami dan anak-anak sebelum berang-
kat, ini sangat memudahkan dan memberikan pemahaman bagi 
kami sebagai orang tua’’, tegas Ibu Cinda salah satu orang tua 
maba. Pada kesempatan ini pula Turknesia melakukan pemerik-
saan kesehatan detail dan memberikan wawasan kepada setiap 
siswa dan orang tuanya dalam mengelola kesehatan fisik 
maupun mentalnya sebelum berangkat. 

‘’Hal ini penting karena mahasiswa akan menempuh waktu lama 
dalam suasana serba baru di negeri baru. Kesehatan fisik dan 
mental harus disiapkan agar tidak ada kendala dalam kegiatan 
studi nantinya’’, tambah dr. Bhaktipatria Anoraga, ketua tim Kes-
ehatan Turknesia.
Dengan pembekalan yang rapi dan terpetakan dengan baik situ-
asi di negeri tujuan, insyaAllah segala kendala dapat diantisipasi 
lebih dini dan kegiatan pembelajaran nantinya dapat berjalan 
dengan sempurna melalui dukungan yang baik.
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BIMBINGAN PENGANTAR BAHASA TURKI DAN TOMER
asuk ke Negeri Baru, Siapkan dulu Bahasamu!
Uniknya belajar di Turki adalah keharusan bagi mahasiswa 
untuk mengenal dan mempelajari bahasa Turki sebelum 

masuk kuliah. Memang betul ada dua pengantar bahasa di Turki 
yakni Inggris dan Turki sesuai dengan jurusan/universitas yang 
dipilih mahasiswa. Namun secara umum melangkah ke negeri 
seberang, tentu harus disiapkan terlebih dahulu kemampuan 
berbahasa agar lancar bersosialisasi.
Kegiatan pembelajaran bahasa di Turki deselenggarakan oleh 
Lembaga Bahasa Nasional (TOMER) yang mewajibkan mahasiswa 
baru belajar selama 1 tahun ( 5 tahapan/level) sertifikasi bahasa 
Turki. Tahun ini pembelajaran kursus Tomer  Turknesia dipusat-
kan di Universitas Kahramanmaras, Turki dan dimulai sejak awal 
Oktober 2020.

M
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 untuk memperkuat dasar-dasar bahasa Turki dalam tahap ‘’kuliah 
bahasa’’ ini, tim Turknesia menyiapkan pranata pembelajaran 
awal untuk mengetahui seluk beluk bahasa Turki dalam kegiatan 
pembelajaran dan keseharian.  Kegiatan pra-Tomer ini diadakan 
setiap pekan sejak  21 September 2020, dan kemudian dilengkapi 
dengan pertemuan 2x1 minggu (semuanya secara daring). Saat 
mulai belajar Tomer resmi dibuka di Turki, kami juga menyiapkan 
‘’pendampingan’’  belajar bahasa secara tatap muka di Indonesia 
yang dilaksanakan  mulai 31 Oktober 2020. 

‘’Kami merasa cukup terbantu dengan pembelajaran awal dari 
Kak Hanif dan team Turki yang melakukan pembelajaran bahasa 
sebelum kegiatan Tomer resmi dilaksanakan’’, tegas  Mikail, maba 
2020 Turknesia, mahasiswa baru Erciyes University.  
Materi pembelajaran Bahasa Turki dasar ini diampu Kak Hanif, 
Kak Aldo, Kak Kiki, Kak Dhika dan Kak
Doni yang telah menghabiskan waktu kuliah dan sosialisasi 
bahasa Turki. ”Saya ingin memberikan 
pemahaman penting bahwa, belajar bahasa itu menarik dan 
asyik’’. Itu kunci mengenal bahasa supaya  
tidak “menakutkan”, tambah Kak Hanif. 

TURKNESIA EDISI III
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HARI PENTING YANG DITUNGGU, ‘’TURKI, KAMI DATANG!’’
ari keberangkatan menuju Turki bagi mahasiswa baru 
kini telah tiba. Usai membereskan semua persyaratan 
administrasi ke luar negeri  khususnya Visa Pelajar, 

dan menyiapkan berbagai perbekalan, akhirnya waktu ke-
berangkatan pun dipilih.  Mahasiswa Baru Turknesia 2020, 
Sebagian Mahasiswa baru Turknesia 2020 terdiri dari Batch I 
dan II akhirnya memilih berangkat ke Turki pada  10 Oktober 
2020 (Batch I) dan Minggu 8 November 2020 (Batch II).

H
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Seusai pelepasan yang mengharukan,  para keluarga pengan-
tar melepas mahasiswa baru univ. Turki dari Bandara Soekar-
no-Hatta Tangerang. ‘’Haru, sedih, dan juga sekaligus bangga.. 
anak anak akan berangkat menuntut ilmu di negeri yang jauh. 
Kita doakan semua sukses dan senang ya Bu/Pak’’, demikian 
mama Dersa, sambil kembali membekap putrinya sebelum 
boarding.  Semua mahasiswa baru mantap melangkah menuju 
Turki dengan bekal dan tekad yang paripurna.

Penerbangan langsung dengan Turkish Airline sukses memba-
wa para mahasiswa dan tiba di Istanbul  Airport dengan se-
lamat setelah penerbangan lebih dari 12 jam. Di Airport yang 
megah dan modern penjemputan telah disiapkan oleh Tim 
Turknesia Turki yang dipimpin Hanif Fauzan,  untuk selanjutn-
ya mereka akan menuju lokasi universitas masing-masing dan 
tahun ini dipusatkan terlebih dahulu di Kota Kayseri, Turki.  
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REHAT SEJENAK DAN ISTANBUL CITY TOUR 
Setelah perjalanan udara cukup jauh, pada keesokan hari 
setelah hari keberangkatan, para mahasiswa baru tiba di 
Istanbul. Tidak afdol rasanya sebelum berangkat menuju 
kota tujuan belajar, kali ini menuju Kayseri di Pusat Ana-

tolia – Turki Tengah, mereka singgah dahulu di Ibukota 3 im-
perium – Kota tua yang gagah, yaitu Istanbul. 
Wajah-wajah yang lelah sirna setelah menapak di kota penuh 
sejarah mengagumkan, para maba sepakat untuk meleng-
gang sejenak mencicipi indahnya kota indah yang membelah 
dua benua ini. ‘’Kita ke Hagia Sophia’’, ‘’Masjid Biru’’, ‘’Naik 
Trem Kuno Merah kereeen’’ di Pusat Kota Istanbul.  

S
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Jadilah sejenak walau terasa tak puas,  Turkesian 2020 meny-
inggahi beberapa situs bersejarah di Kota Istanbul. ‘’Men-
gagumkan, Luar Biasa Hagia Sophia’’, ‘’ Wooow Istanbul’’ seru 
mereka serentak sambil mengabadikan diri dan bergembira 
bersama menapaki jalan berbatu di kawasan wisata seputar 
Grand Bazzar dan Hagia Sophia.
Pendeknya, walau sekilas, acara City Tour ini memberi kesan 
tersendiri bagi mereka, dan membawa semangat yang 
meluap untuk menjelajah Turki dan belajar di Negeri 4 musim 
yang elok. Udara sejuk yang sudah membalut Istanbul di 
akhir musim gugur menambah nuansa indah kota itu. Perut 
yang lapar sebelum berangkat  diingatkan untuk mencicipi 
doner, simic, makanan khas Turki dan menyeruput teh Turki.. 
sebagai sambutan ‘’Selamat Datang’’.  Well, guys!! Selamat 
datang dan Selamat menempuh studi di Turki, dengan 
senang! (Hf) 
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KEGIATAN PENDAMPINGAN TURKNESIA 2020 DIMULAI
ehari setelah rehat, dari perjalanan yang cukup berat per-
jalanan darat sekira 20 jam dari Istanbul menyebabkan 
para maba masih enggan beraktivitas di kota tujuan perta-
ma Kayseri, Turki Tengah. Di kota dingin tempat Gunung 

Erciyes bertengger ini para mahasiswa mulai mengawali kegia-
tan belajar secara online (daring). Beberapa mahasiswa Ankara 
sudah mulai mengikuti pembelajaran daring sejak hari pertama 
tiba di Kayseri, namun sebagian besar masih menunggu jadual 
pembelajaran Tomer yang akan diberitahukan oleh Universitas 
Kahramanmaras.
Para mahasiswa putra dan putri kini telah memperoleh tempat 
tinggal dan jadual pembelajaran online (daring) – sama dengan 
situasi perkuliahan di Indonesia di era pandemi ini.

S
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Masalah kesehatan dan sosialisasi awal yang lumayan berat di 
era pandemi ini telah disiapkan oleh Team Turknesia Turki 
dengan serangkaian kegiatan, utamanya persiapan pembela-
jaran Tomer, setelah dilakukan pendaftaran ulang ke universi-
tas yang dituju. Masalah kesehatan yang krusial telah dicover 
oleh sistem pengobatan jarak-jauh (telemedicine) yang telah 
lama disiapkan dr. Bhaktipatria. 

‘’Selain memberikan arahan pada persiapan hal-hal yang 
formal, kami senang sekali bisa menjadi ‘Kakak’ bagi adik-adik 
Turknesian 2020 yang harus memiliki kebiasaan baru yang 
mandiri, utamanya masak-memasak. Ini setengah wajib di 
Turki – baik bagi mahasiswa putri maupun putra’’, sergah Kak 
Doni dan Kak Dhika dari Turknesia yang mengawal ‘’adaptasi 
sosial baru’’ bagi maba yang kali ini harus berurusan pula 
dengan suasana pandemi. Ok, selamat beradaptasi, sehat, 
mantap dan selalu berkoordinasi untuk yang terbaik (D/D)
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Kayseri
Hanif Fauzan +90 553 738 5938

Istanbul
Azmi Sajidan +90  505 079 7916

Kompleks Permata Harapan Baru Blok 
E2 No.19, Medan Satria, Bekasi Barat 
(Jakarta dan sekitarnya). 

0812 8740 0957

Perum Panorama Jatinangor B-26,  
Jatinangor, Sumedang.
 (Bandung dan sekitarnya)

08211 505 1753

Alamat Konsultansi Pendidikan Turki

TURKNESIA EDU:

Contact: 

 

   

 

SHARING SESSION  
erbahagialah menjadi mahasiswa internasional di Turki!’’, begitu pembuka sesi shar-
ring session ‘’Life as a student in Turkish Universities’’, yang diselengarakan Turknesia 
pada 7 November 2020 yang lalu. Acara serial Turknesia yang sangat ditunggu ini 
merupakan sesi ke -11 dalam rangkaian acara sharing session online (daring) yang 
sangat diminati pelajar dan mahasiswa Indonesia. Namun, khusus edisi ini sharing 
session juga mengundang guru-guru sekolah menengah di Indonesia khususnya 

dalam rangka mempersiapkan anak didik yang berminat untuk melanjutkan studi di Turki. 
Selain itu, tentunya bagi mahasiswa ataupun sarjana baru yang ingin melanjutkan kuliah 
lanjutan di Turki, acara yang berisikan berbagai nuansa menarik dari para mahasiswa senior 
dan aktivis ini berlangsung sangat menarik.

Acara diampu oleh Hanif Fauzan yang mengantarkan acara dialog cukup panjang dari 7 
narasumber yang berasal dari berbagai universitas terbaik di Turki seperti Middle East Tech-
nical University, Yildiz Technical University, Erciyes University, Abdullah Gul Univerity serta 
Kahramanmaras University. ‘’Antusiasme pendidikan luar negeri dan magnet pendidikan 
Turki ternyata tetap menjadi daya tarik peserta yang tetap antusias dari awal hingga berakh-
irnya program. Serial informasi ini tetap diminati dan tetap membawa perspektif baru 
utamanya dari nara sumber yang dipilih’’, tegas Ahmad Aldo, penangungjawab program. 
Lebih dari 340 peserta terlibat pada diskusi seru dan sesekali ditingkahi dengan pengundian 
doorprise unik sebagai tandamata keaktivan peserta. Luarbiasa antusiasme pendidikan Turki! 
(Mf)
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