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Turknesia Terdepan dalam Pendampingan 
Mahasiswa ke Luar Negeri  

EDISI IV
II

Program pendampingan selama 1 (satu) tahun penuh yang dijalankan oleh 
Turknesia mendapat sambutan terbaik dari berbagai kalangan. Berbagai 
pihak menandai bahwa pekerjaan terberat dalam penempatan mahasiswa 
di luar negeri telah diperankan dengan baik oleh Turknesia sejak 2018. 
Sejak awal kami menerima panggilan tugas sebagai konsultan pendidikan 
luar negeri, hal ini telah menjadi tekad kami. Yang utama tentunya adalah 
keselamatan anak didik sebagai mahasiswa baru di negeri orang dengan 
berbagai aturan yang serba baru dan kemungkinan menemui permasalah-
an selama adaptasi.

Oleh karena itu, sejalan dengan amanat yang diminta KBRI/KJRI untuk 
pendampingan siswa di Turki, kami telah mengambil peran penting ini 
sejak pertama kali kami mengantar anak didik ke Turki. Dan dengan 
segenap upaya, khususnya penanganan kesehatan 24 jam 7 hari terbukti 
bahwa Turknesia memberikan layanan terbaik dan terdepan dalam menga-
wal asset bangsa, asset keluarga – anak didik yang semestinya mendapat-
kan perlindungan demi kelancaran dan kesuksesannya dalam menempuh 
pendidikan di Turki.

Lima tahun layanan terbaik kami telah berjalan, dan sepanjang perjalanan 
tersebut alhamdulillah seluruh program berjalan lancar tanpa kendala. 
Kami haturkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para 
orang tua dan siswa yang telah memberikan kepercayaan kepada Turkne-
sia. Dan kami menjaga amanat ini dengan layanan terbaik kami yang tanpa 
henti. (ST)

Merhaba, Salam.

Keluarga Turknesia yang mulia,
Salam sejahtera semoga kita 
semua senantiasa mendapatkan 
Rahmat dan Perlindungan- Nya 
dalam aktivitas kita. 

Keluarga Turknesia, kita ber-
syukur pada bulan November 
2021 ini Turknesia telah berhasil 
melepas 4 batch mahasiswa baru 
dengan sukses di universitas-uni-
versitas terkemuka di Turki. Para 
maba kini juga telah mulai 
melakukan aktivitas offline, di 
kampus masing-masing dengan 
gembira sesuai dengan jurusan 
favorit mereka.

Kami hadir Kembali mengabar-
kan bahwa selama masa layanan 
kami yang kini telah mencapai 5 
tahun (1 Lustrum) dalam pen-
anggalan masehi, alhamdulillah 
semua proses penempatan 
mahasiswa berjalan dengan 
lancar. Itu semua berkat Kerjasa-
ma team menuju ‘’service excel-
lent’’ yang telah kita bina selama 
ini sehingga menjadi layanan 
yang semoga terbaik di hadapan 
Anda.

Kami haturkan terimakasih 
untuk dukungan tak terkira 
dalam setiap jenjang tahun 
layanan. Dan, kita kini tetap 
terhimpun dalam Keluarga Besar 
Turknesia. Semoga para maha-
siswa lancar dalam menjalani 
kuliah dan Ayah Bunda semua 
terus Dikuatkan Allah dalam 
mendukung putra-putri tercinta 
menempuh studinya sampai 
tuntas. Amien.

Salam kami,

Suzy Taviana
CEO
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Pengarahan Pemberangkatan
‘’Sehat Lahir Batin Sebelum Kuliah ke Luar Negeri’’
Peserta Program Penempatan Mahasiswa Turknesia Angkatan 2021 alhamdulillah 
benar-benar merupakan siswa-siswi terbaik dan berprestasi. Ini dibuktikan dengan 
kemampuan mereka menembus admission process di kampus-kampus terkemuka di 
Turki baik di kota utama seperti Ankara dan Istanbul, sampai ke kota pelajar di Sakarya, 
Kayseri, Isparta dan Kahramanmaras. ‘’Kami gembira prestasi siswa-siswi Indonesia yang 
tergabung di Turknesia berhasil lolos seleksi admisi universitas terkemuka di Turki. 
Tahun ini merupakan juga tahun terbanyak mereka diterima di fakultas kedokteran 
yang jarang bisa ditembus siswa Indonesia di Turki’’, tambah Suzy Taviana, CEO Turkne-
sia.

Para orang tua dan siswa yang telah diterima di universitas terkemuka tersebut selan-
jutnya dimantapkan persiapannya sebelum keberangkatan dengan beberapa tahap 
upaya coaching sejak mereka berada di Indonesia. Yang pertama adalah pembekalan 
mengenai keadaan pendidikan di Turki dan situasi umum yang disampaikan dalam sesi 
pengarahan keberangkatan. Karena lokasi dan situasi yang masih diliputi covid, semua 
proses pembekalan dilaksanakan secara online dalam 5 tahap sebelum keberangkatan 
(5 batch) mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021. 

‘’Kami bersyukur sekali dengan proses penyiapan yang dilaksanakan Turknesia kepada 
anak kami. Semua serba rinci dan terukur. Sehingga kami sebagai orang tua merasa 
mantap melepas anak-anak menuju Turki walaupun anak kami perempuan. Aman dan 
mantap’’, tegas Bp. Fadly – salah satu orang tua siswi Ankara University di Kaltim.

Setelah acara pembekalan online, peserta program tetap dilakukan checking kesehatan 
terakhir sebelum pemberangkatan di Bandara Soetta, untuk memastikan kesiapan fisik 
dan mental menjelang perjalanan panjang kuliah di luar negeri. Well, sehat selalu dan 
selamat belajar Turknesian 2021. (IL2)
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Ada pepatah yang mengatakan ‘’Alah bisa karena biasa’’, segala sesuatu kemampuan 
harus dimulai dengan pembiasaan, kurang lebih begitu artinya. Demikian juga persoalan 
bahasa asing yang menjadi penting sebagai modal pembelajaran di universitas. Hal ini 
menjadi perhatian tersendiri bagi Turknesia dalam menyiapkan para pelajar Indonesia 
untuk bersiaga dalam menempuh pendidikan tinggi di luar negeri nantinya. 

‘’Khususnya mengenai bahasa Turki yang dipersyaratkan bagi mahasiswa asing di Turki 
dan sebagian bahasa Inggris bagi universitas berpengantar English, kami menyiapkan 
para pelajar sejak dini di Turknesia untuk memahami situasi ini’’, tegas Suzy Taviana, 
CEO Turknesia.

Bimbingan Bahasa Turki pun diberikan kepada para siswa sejak mereka mendaftar di 
Turknesia sampai mereka masuk universitas di Turki nantinya.  Di Turki, universitas 
negeri umumnya menggunakan bahasa pengantar Turki (sekitar 70% universitas) dan 
sisanya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa asing lain sebagai bahan pembelajaran 
kuliahnya. Maka sesuai dengan kementerian pendidikan Turki, melalui lembaga baha-
sanya (TOMER), mereka mewajibkan mahasiswa baru untuk lulus standarisasi bahasa 
Turki (5 level) dan Bahasa Inggris (ujian khusus) – sebelum mereka masuk kuliah sesuai 
pengantar bahasanya. 

Turknesia menyelenggarakan bimbingan pra-Tomer sejak 19 Juli 2021, di mana pelajar 
digembleng pengantar bahasa  2x seminggu sampai dengan mereka masuk kuliah di 
bulan Oktober-November 2021 ini. Bagi yang berpengantar bahasa Inggris, karena um-
umnya pelajar sudah memiliki dasar-dasar pembelajaran, mereka diberikan bimbingan 
khusus sebelum kuliah oleh Tim Bahasa di kotanya masing-masing. (IL4)

Bimbingan Pembelajaran Bahasa Turknesia
‘’Alah Bisa Karena Bahasa’’
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Luar biasa istimewa, Turknesia kini memberangkatkan pelajar-pelajar berprestasi dari 
berbagai wilayah di Tanah Air menuju universitas terkemuka di Turki. Di pelataran Gate 
IV Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, para orang tua dari berbagai daerah bersama 
keluarga melepas putra-putri tercinta untuk berangkat menuntut ilmu dengan berbagai 
konsentrasi: jurusan kedokteran, hubungan internasional, sains, ilmu sosial politik, ilahi-
at, enjineering, komunikasi dan lainnya.

‘’Tahun ini kami memberangkatkan mahasiswa dengan 4 batch, dimulai sejak Batch I, 7 
September 2021, Batch II pada 16 September 2021, Batch III 26 September 2021, dan 
yang terakhir ini Batch IV pada 16 Oktober 2021. Anak anak berprestasi Angkatan 2021 
mampu lolos di universitas terkemuka di Turki’’, tegas Suzy Taviana, CEO Turknesia.

Acara pemeriksaan kesehatan dan briefing akhir sebelum keberangkatan melengkapi 
acara lepas kangen bagi sejumlah keluarga dan handai taulan yang mengantar peserta 
menuju Istanbul dengan penerbangan langsung Turkish Airlines. Menjelang berangkat, 
perwakilan orang tua memberikan doa dan pesan akhir pembekalan. ‘’ Kami berterimak-
asih atas semua arrangement Turknesia yang lengkap. Dan bagi kalian semua 
anak-anakku, belajar yang tekun, ibadah yang baik dan tunjukkan prestasimu di kancah 
internasional. Kami orang tua selalu mendukung dan bangga mengantar kalian melan-
jurkan studi ke Turki’’, pesan H. Endang Sodikin mewakili orang tua maba Batch IV sebe-
lum terbang. 

Terimakasih Ayah Bunda dan keluarga, atas semua dukungan bagi putra-putri tercinta. 
Kami bersemangat menuju Turki. ‘’Wow..Turkey, here we come!’’, seru para maba. (L5)

Kedatangan Turknesia 2021 di Turki
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Sejak menginjakkan kaki pertama di Bandara terpadat di Eropa, Istanbul – rasanya tak 
sabar sejumlah maba ingin melihat sudut-sudut kota Istanbul sebelum menuju kota 
tujuan masing-masing. ‘’Saya pengin menyeberang selat Bosphorus Kak’’, ‘’Kapan nih ke 
Blue Mosque dan Hagia Sophia Kak’’, ‘’Aku ke Galata Tower bisa Kak’’. ‘’Naik tramp antik 
aja di Taksim Square’’.. Wah-wah sudah pada kenal dengan Istanbul rupanya.

Usai mendarat di Bandara Istanbul dan dijemput oleh Kakak konselor di Bandara yang 
sudah beroperasi penuh semenjak pandemi, para maba di setiap keloter punya hari 
istimewa yaitu ‘’City Tour’’ mencicipi indahnya Turki di pojok-pojok penting tourism 
Istanbul. ‘’Ya, jangan lupa kita harus sarapan pagi dulu’’, tegas kakak-kakak. Menyimpan 
bawaan supaya ringan, kemudian lanjut dengan City Tour Istanbul – salah satu kota ter-
cantik dalam kalender tour kelas dunia. 

Para peserta tampak berbinar menyaksikan ‘’setiap sudut kota yang indah’’. Udara cerah, 
walau terkadang ada sisa guyuran badai gerimis di akhir musim panas. Menyeberang 
Selat Bosphorus, udara dingin membekap dan burung-burung camar yang akrab menanti 
‘’lemparan’’ roti dari penumpang kapal. Negeri dua benua, luar biasa indah. Lalu 
jalan-jalan di pusat kota Istanbul yang melegenda. Dari pelataran masjid biru, menye-
berang ke arah Hagia Sophia yang sudah berganti peran menjadi masjid. Kagum, Bangga. 

Menerobos jalan berbatu ke Galata Tower dengan kenangan masa lalu yang terekam 
indah. Lalu singgah makan siang di tepi taksim Square, bisa menikmati kenangan tramp 
merah warnanya.. ‘’Semua indah di Istanbul. Rasanya terlalu sebentar untuk menyerap 
keindahannya.. InsyaAllah segera balik lagi nanti’’, ungkap para maba dari Sakarya. Pan-
taslah kalau Istanbul pernah diusulkan menjadi Ibukota dunia.. ya memang super indah! 
(L6).
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City Tour Istanbul 
Menikmati Panorama Dua Benua



Program pendampingan Turknesia segera menjadi rujukan setelah KJRI/KBRI menerima 
laporan lengkap dan mendengar realisasi kegiatan ini di lapangan yang, memang ter-
bukti ‘’mengamankan’’ adik-adik maba dari kendala adaptasi di ‘’negeri baru’’. ‘’Sejak 
2018 kami melaunching program pendampingan, belum pernah ada agency yang memi-
liki kelengkapan layanan seperti Turknesia,’’ tegas Suzy Taviana, CEO Turknesia.

Sejatinya pendampingan Turknesia telah dilakukan sejak peserta mendaftar di hari per-
tama, dengan serangkaian program yang detail sejak persiapan pendaftaran dan pengu-
rusan dokumen di Indonesia. Namun demikian hal-hal krusial pendampingan baru terasa 
saat para maba menjejakkan kaki di Turki. Semua dokumentasi yang ‘’harus’’ benar di 
hadapan kampus seperti penyetaraan dengan notariat Turki dan masalah ijin tinggal 
yang dilegalisir oleh keimigrasian, memerlukan kecermatan dalam pengurusannya.

‘’Di luar itu, kami membina adik-adik supaya memiliki kemampuan adaptasi hidup yang 
lengkap, baik sosialisasi di lingkungan, di kampus dan juga mencoba bersama mengatasi 
hambatan awal dalam bersosialiasi di negara baru’’, tambah Hanif Fauzan Abshari, GM 
Turknesia di Turki. Oleh karena itu, Turknesia terus melakukan pendampingan pada 
setiap tahapan yang dibutuhkan maba dalam bersosialisasi awal di lokasi tinggal, di 
kampus, organisasi mahasiswa dan aktivitas lainnya. Dan, yang istimewa tentu saja Turk-
nesia terus memonitor keadaan adik-adik maba selama 1 tahun penuh, utamanya mas-
alah kesehatan, psikologi dan kemampuan berbahasa.

 ‘’Teristimewa kami mendampingi kesehatan dengan sistem telemedicine yang sudah 
terbukti sukses mendampingi adik-adik selama 4 tahun ini dalam menangani semua 
keluhan kesehatan dan psikologis selama pendampingan’’, tambah dr. Bhaktipatria, 
ketua Tim Kesehatan Turknesia. (L7)

Pendampingan Turknesia, 
Bukan Sekadar Membersamai
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pendampingan kesehatan 2021

TERPAPAR COVID, ALHAMDULILLAH TUNTAS DENGAN TURKNESIA

Nabilah Sayidatul, Mahasiswa Erciyes, Turknesia 2020.
Saya panik karena semua gejala Covid 19 ada pada saya ketika kita semua sibuk melak-
sanakan Tomer online di Turki. Saya tinggal di apartemen dengan kawan-kawan dari 
Indonesia dan ketika kakak konselor Turknesia datang, saya ceritakan gejala penyakit 
saya setelah konsultasi dengan dr. Tia dari Turknesia. Saat itu puncak pandemi, dan kami 
semua panik. Setelah koordinasi dengan team kesehatan Turknesia, saya bersama 
semua penghuni rumah dibawa ke Rumah Sakit Daerah terdekat untuk pemeriksaan 
swap. Hasilnya semua negatif, namun saya sendiri positif Covid. Dengan cepat team 
kesehatan Turknesia mengontak keluarga dan rumah sakit untuk koordinasi perawatan. 
Saya mendapatkan obat-obatan segera yang langsung saya koordinasikan dengan 
dokter Turknesia. Saya dan anak-anak diisolasi selama 2 pekan dan semua akomodasi 
disiapkan dan dimonitor kakak kakak  Turknesia. Saya terharu sekali semua bekerja 
dengan cepat dan peduli. Akhirnya kami semua selamat, saya sembuh dari covid 19 di 
puncak pandemi. Rekan-rekan juga sehat tanpa terpapar dengan bimbingan dan penga-
wasan Team Turknesia. Alhamdulillah dan terimakasih semua team Turknesia. Luar 
Biasa.. (L10)
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OPERASI USAI CEDERA, SAYA DIDAMPINGI HINGGA PULIH OLEH TURKNESIA

Wafiq, Mahasiswa Erciyes Kayseri, Turknesia 2020.
Saking semangat olah raga, saya agak kurang pemanasan sebelum main basket dengan 
kakak-kakak PPI di kampus. Sore itu main berat, tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Sakit 
sekali di bagian lutut, dan saya nggak bisa jalan. Didampingi Turknesia saya mendapat-
kan perawatan di RS terdekat, namun mereka menyarankan operasi. Team kesehatan 
Turknesia berkoordinasi dengan orangtua saya (yang kebetulan dokter) dan RS di Turki 
yang siap untuk dilakukan operasi. Tidak lama, setelah semuanya siap saya mendapat-
kan operasi di bagian meniscus karena menurut MRI saya kena meniscus tear (robek 
tulang rawan lutut). Alhamdulillah selama menjelang, saat dan paska operasi di RS ter-
baik di kota saya, Team Turknesia monitor dan mendampingi. Semua biaya transport 
dan alat pendukung kruk disediakan Turknesia. Terimakasih kakak-kakak yang sabar 
mendampingi saya dalam mengurus cedera sampai kini saya pulih kembali bisa berjalan 
normal setelah 2 bulan belajar berjalan dengan alat bantu. Saya kagum dengan dedikasi 
kakak kakak dan team Turknesia dalam mengurus sakit saya. MasyaAllah, alhamdulilah. 
Mantap sekali, thanks Turknesia. (L12)

pendampingan kesehatan di turki
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Sebuah ajang kompetisi international digelar Turknesia dengan tajuk ‘’Turnesia Writing 
and Photostory Competition 2021”. Acara yang digelar pada awal Juni 2021 dan berakhir 
pada tengah Agustus 2021 ini disambut antusias oleh para peserta baik di Indonesia 
maupun di Turki. Acara gelar kemampuan ini unik karena ditujukan ke dua arah berbeda. 
Bagi siswa SLA di Indonesia, mereka diminta menggagas berbagai hal mendunia melalui 
ajang ‘’Writing Competition’’ yang diikuti seluruh siswa SLA nasional. “ Kami mengundang 
partisipasi peserta dalam proses kreatif di masa pandemi yang sulit, dan ternyata banyak 
bakat muda yang tetap berkarya dengan baik di masa pandemi’’, tegas Dijan Soebromo, 
Int’l Relations Director Turknesia.

Pada periode yang sama, para mahasiswa di Turki diminta adu kreativitas dalam karya ‘’ 
Cerita Foto’’, atau serial foto tematis yang berhasil mereka rekam selama beraktif di 
Turki pada situasi pandemi. Dan rupanya, banyak peserta yang berhasil memikat para juri 
profesional antara lain Rasdian A Vadin (Foto journalist) dan Willy Kurniawan (kantor 
Berita Reuters).

Sebelum mulai kompetisi, Turknesia menggelar 2 seminar menulis dan fotografi yang 
wajib diikuti peserta sebagai bekal profesional menjelang lomba. Kemudian di akhir 
lomba, para peserta harus mempresentasikan hasil karyanya di depan dewan juri. 
‘’Lomba menulis bagi siswa SLA se Indonesia ini luar biasa, dan potensi pemikiran siswa 
SLA memang layak untuk bisa menjajal pendidikan tinggi di luar negeri sebagaimana 
hasil-hasil karya yang mereka pamerkan’’, tambah Tasaro GK, Novelis nasional dan ketua 
dewan juri Lomba Menulis.

Setelah proses penjurian, 2 kelompok pemenang dari Juara I sampai harapan kemudian 
diumumkan dan peserta mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan sertifikat. ‘’ Kami 
berharap tradisi membangun kinerja dan karya para juara ini bisa berlanjut dan insyaAllah 
akan digelar Turknesia setiap tahun’’, tambah D. Soebromo. 

Membingkai Harapan dan Potensi Anak Muda 
Indonesia dalam Karya Kreatif



Lomba Menulis dan Foto Story Turknesia 2021
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Acara Sharing Session Turknesia yang selalu ditunggu peserta selama setahun ini telah ber-
hasil diselenggarakan sebanyak 10 kegiatan. Sebagai acara generik memperkenalkan kuliah 
di Turki acara ini dimulai 7 November 2020 yang mengangkat tema, “Life As A Student In 
Turkish Universities’’. Yang menarik acara ini juga melihat perspektif unik 
“Pengalaman Awal Kuliah Pada Masa Pandemi”, di mana Turknesia telah berhasil mengelola 
pengalaman unik bersama Turknesian yang berangkat kuliah pada masa Pandemi.

Sangat menarik pengalaman ini terutama saat Team Kesehatan Turknesia menjelaskan pen-
anganan ‘’Pencegahan dan Penanganan Covid 19’’ dalam 2 seri Maret dan Mei 2021 di mana 
terdapat apresiasi dari orang tua siswa yang terkena Covid dan ditangani dengan baik oleh 
Tim Medis Turknesia. ‘’Kami Turknesia senantiasa siap mendampingi adik-adik dalam segala 
situasi untuk tetap sehat selama mereka kuliah. Pengalaman Covid ini sungguh luar biasa’’ 
tegas dr. Bhaktipatria Anoraga, ketua Tim Medis Turknesia.

Selain tetap tegap menghadapi Covid, melalui sharing session Turknesia juga turut memban-
gun asa/harapan bagi adik-adik untuk melihat bagaimana karir dari para alumnus Turki dari 
universitas terkemuka bisa bekerja di dalam dan di luar negeri. Acara tematis ‘’Bedah Karir’’ 
ini dilaksakanakan serial dari jurusan sosial, sains hingga enjineering dari para alumnus yang 
berbagi kiat sukses masuk dunia kerja setelah lulus pendidikan tinggi di Turki.
Tahun 2021, tahun yang Tangguh, dan semua tetap mantap berkarya! (IL)

Sharing Session  
dari Pengalaman Hadapi Covid 
sampai Membangun Karir Profesi Alumni 



TURKNESIA EDU FOUNDATION
MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS DITERIMANYA TURKNESIAN 
DALAM ENROLLMENT UNIVERSITY DI TURKI TAHUN 2021
 

NAME DEPARTMENT UNIVERSITY

Abdullah Azzam Amrullah Computer Engineering Abdullah Gul University

Abidaharbya Salsa 
Irdayusman

Medicine Ankara Yildirim Beyazit University

Agung Putra Dermawan International Relations Sakarya University
Alamsyah Ahmad H. 
Hadiningrat

Electrical Engineering Kahramanmaras Sutcu Imam 
University

Ashma Mubarrak Child Development Ankara University
Attiyah Qurrata International Relations Kahramanmaras Sutcu Imam 

University
Axvalanda Krisna Martua Statistics Suleyman Demiral Suleman

Bintang Cahaya Langit 
Qosifur Rahman

International Relations Sakarya University

Chantika Amelinda Putri International Relations Sakarya University

Cut Refa Zafira Civil Engineering Kahramanmaras Sutcu Imam 
University

Dhea Savana Qurratul Ain Business Administration Suleyman Demiral Suleman

Fadhil Umar Al Ghifar Public Finance Erciyes University
Fahmi Fathurohman Labour Economics & Industrial 

Relations
Sakarya University

Fardhan Nandana Agnar International Trade and Logistics Kahramanmaras Sutcu Imam 
University

Fatima Wardah Tsania Business Administration Kahramanmaras Sutcu Imam 
University

Favian Thirafi Alfanshah Public Administration Erciyes University
Fikri Almudrik Islamic Studies Ankara Yildirim Beyazit University

Fildzah Ghaisani Firyal Chemistry Ankara University

Hanif Tahsin Mufid Public Administration Kahramanmaras Sutcu Imam 
University

Hilliya Hidayah Business Administration Ozyegin University (Private)
Huseimah Islamic Studies Erciyes University
Istarani Putri Marzani Medicine Ankara Yildirim Beyazit University

KMS M Fathurrahman International Relations Erciyes University
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Lazuardi Razaan 
Cahyokumoro

Tourism Management Erciyes University

Lulu Innayatul Farkhah International Relations Kahramanmaras Sutcu Imam 
University

Muhammad Banna 
Dzulqarnain

Language Learning (Tomer) Sakarya University

Muhammad Nur Avino 
Putra

Sociology Ankara Yildirim Beyazit University

Nadia Rahadatul Aisy Sociology Sakarya University
Najwatul Khairat Jamal Islamic Studies Sakarya University
Nasyah Fadhilsa Rasika Public Finance Erciyes University
Nisa Nur Jafna Ramadhan Public Finance Ankara Yildirim Beyazit University

Nur Sakinah Hasanah Economics Erciyes University
Puja Khalwa Salsilah Sociology Erciyes University
Putri Azizah Nurferyani Finance Sakarya University
Rakha Putra Deandra Political Science & Public 

Administration
Sakarya University

Rania Najla Aruliyanto Turkish Language & Literature Kahramanmaras Sutcu Imam 
University

Salman Al Farisi Dzaky Business Administration Kahramanmaras Sutcu Imam 
University

Sayyeid Mochmamad Rafi 
Fahrezi

Energy System Engineering Ankara Yildirim Beyazit University

Sayyidah Azra Azizah History of Art Ankara University
Sofi Nayla Rahma Labour Economics and Industrial 

Relation
Sakarya University

Syatira Fadina City and Regional Planning Erciyes University
Tita Nurmalianda Farisha 
Izzati

Economics Kahramanmaras Sutcu Imam 
University

Zulhans Farrel Political Science & Public 
Administration

Sakarya University
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