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ANUGERAH MELAMPAUI TAHUN 
KE-5 TURKNESIA

Pada 1 Juni 2022, merupakan tonggak penting bagi Turknesia. Kami men-
catat hari penting ini sebagai awal mula berdirinya Lembaga Yayasan Turki 
Indonesia melayani Anda untuk mengantar Putra-putri tercinta memperoleh 
pendidikan lanjut di Turki. Pada tanggal ini di tahun 2017 tim Turknesia 
mulai mengayunkan Langkah dan kini telah genap 5 tahun masa bhakti kami.

Rasaya syukur yang dalam atas anugerah Allah SWT bahwa selama 5 tahun 
aktivitas Turknesia berbagai program telah berjalan dengan baik dan tanpa 
kendala. Ratusan siswa telah diterima di universitas-universitas terkemuka 
di Turki dan dengan rasa bangga serta percaya diri mereka tumbuh menjadi 
sosok yang berwawasan internasional – menyongsong sukses dalam persain-
gan global ke depan.

Kami haturkan terimakasih atas segala dukungan tulus dan membangun dari 
Ayah Bunda, para mahasiswa semua angkatan serta seluruh stakeholder di 
Indonesia dan di Turki. Saat ini, kami mencatat hari jadi ini  sebagai penanda 
waktu yang berjalan lebih cepat dan itulah tugas yang terus menyala dalam 
upaya kami untuk terus memberikan layanan terbaik bagi Anda. Dirgahayu 
Turknesia di Hari jadi ke-5. Sukses untuk kita semua.

Salam,
Tanpa terasa tahun ajaran baru 
kini telah berada di depan mata. 
Dan bagi kalian lulusan SLA, 
hasil belajar selama 6 semester 
kini siap untuk diajukan sebagai 
berkas terbaikmu untuk melan-
jutkan studi di Turki melalui 
Jalur Berkas.

Sebagaimana tahun-tahun sebel-
umnya, Turknesia menjadi jem-
batan bagi para lulusan SLA yang 
memiliki visi jauh ke depan 
menjadi manusia internasional, 
dengan memilih kuliah di luar 
negeri dengan berbagai tantan-
gannya. Dan alhamdulillah, kini 
sudah 5 tahun ( lustrum) Turkne-
sia telah membhaktikan diri di 
jalur ini, dengan tanpa kendala 
dan hambatan.

Team Turknesia merupakan 
team terlengkap dalam meny-
iapkan keberangkatan adik-adik. 
Selain team penempatan dan 
pendampingan, Turknesia memi-
liki Team kesehatan yang terdiri 
dari psikolog dan dokter profes-
sional yang siap menjaga 
adik-adik agar selamat dan 
mantap berkarya di Luar Negeri, 
dan siap sejak sebelum 
keberangkatan.

Akhirul kalam, terima kasih kami 
haturkan untuk segala perhatian 
dan kontribusi semua stakehold-
er Turknesia sehingga kita 
semua terhimpun dalam silatura-
him yang hebat dan dalam 
rangka mendukung kegiatan 
studi adik-adik hingga lulus 
sebagai sarjana nanti.

Salam,
Suzy Taviana
CEO 
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Agenda Tanggal

Pengenalan Bahasa Turki Angk. 2022 Juni – September 2022

Pendaftaran Gelombang V Turknesia 2022
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EDISI VIII

Peluncuran Program Sahabat Quran Januari 2022



EDISI VIV

Turknesia hadir secara berkelanjutan dalam rangka memberikan informasi kepada 
publik melalui berbagai program dan acara webinar. Pada bulan Juni 2022 kami men-
catat telah berlangsung 28 acara sharing session yang telah berlangsung selama dua 
tahun ini, suatu acara yang banyak digemari publik dan terus menjadi inspirasi bagi 
berbagai kalangan dalam memerhatikan berbagai aspek pendidikan di Turki khususnya 
dipandang dari berbagai dimensi.

Adapun tema-tema menarik yang telah berhasil diangkat dan banyak mendapatkan 
perthatian peserta antara lain adalah tema memburu beasiswa “Strategy and Tips to 
Get Scholarship in Turkey’’.  Karena antusiasme dari peserta yang ingin meraih pendi-
dikan terbaik di Turki melalui jalur beasiswa ini kami melanjutkan sharing session pada. 
Februari 2022 dengan tema ‘’How to Write Letter of Intent & Motivation Letter’’. Kita 
tahu kedua aspek ini penting bagi calon penerima beasiswa agar lolos mendapatkan 
tiket untuk wawancara dan bisa lanjut untuk diterima.

Yang menarik lainnya adalah membangun motivasi belajar dalam rangkaian sharing 
session. Turknesia menghadirkan tema-tema menarik dalam mempelajari bahasa asing 
dengan cepat, mengupas persoalan motivasi belajar, rasa percaya diri sampai meneliti 
ap aitu ‘’mood buster yang seharusnya dilakukan ketika terjadi gangguan belajar. ‘’Kami 
sangat gembira selama sharing session yang kami selenggarakan peserta dari berbagai 
wilayah dan strata pelajar/mahasiswa selalu penuh dan mengambil bagian dalam acara 
yang penuh manfaat ini’’, tegas Suzy Taviana CEO Turknesia. 

 

Pembelajaran Publik Mengenal 
Turki Berlanjut
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Menjadi manusia paripurna adalah idaman setiap insan, di mana pun dan kapanpun. 
Sejak jauh dari orangtua, upaya membangun diri terasa sepi tanpa kehadiran pembimb-
ing ruhaniah. Hal inilah yang mendasari Turknesia menyelenggarakan program kajian 
khusus bagi mahasiswa di rantau dengan tajuk ‘’Sahabat Quran’’. Program tahsin dan 
tahfiz yang diselenggarakan setiap pekan ini dibimbing oleh Ust. Husni Mubarak Lc, 
pengasuh pondok tahfiz di Indonesia. ‘’Kami merasa lega anak-anak kini mendapatkan 
bimbingan dari Turknesia untuk selalu dekat dengan Al Quran. Menjadi kontrol bagi 
anak-anak untuk selalu mengasah ruhaninya di kala jauh dari pengawasan orang tua’’, 
tegas Mama Abida, orang tua mahasiswa.

Yang unik, program Sahabat Quran ternyata juga diminati orang tua mahasiswa. Bersa-
maan dengan peluncuran program pada 15 Januari 2022, akhirnya lahir pula ajang dila-
turahim melalui pembelajaran Quran dengan pembimbing yang sama. ‘’Kami melihat 
semangat silaturahmi dengan wahana pembelajaran Al Quran ini menjadi penting. Lebih 
dari itu, banyak penelitian yang menyatakan apabila kita kuat secara ruhaniah maka 
secara fikir/kecerdasan juga meningkat. Ini akan membantu mahasiswa dalam menyeim-
bangkan kegiatan belajar dan ruhaniahnya’’, tambah Suzy Taviana, CEO Turknesia.  
‘’Kami salut dengan Turknesia yang mengawal anak-anak Turknesia serta tetap men-
yambung silaturahim antar orang tua berbagai angkatan. Terimakasih Turknesia dengan 
program inovasi Sahabat Quran’’, tambah Ir. Fadliansyah, ortu mahasiswa, menambah-
kan.

PENGUATAN JATIDIRI DENGAN ‘SAHABAT QURAN’
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Banyaknya mahasiswa yang mengeluh kesulitan belajar bukan hal yang aneh dan baru. 
Selain adaptasi yang terlambat akan ‘’tradisi baru’’ di kampus yang berbeda dengan 
masa remaja awal, mahasiswa juga umumnya dilanda berbagai ‘gangguan motivasi’, 
antara lain merasa salah jurusan. ‘’Inilah bagian dari peran dan asistensi biro psikologi di 
Turknesia yang merasakan adanya berbagai gangguan minat yang seharusnya dilakukan 
pendekatan untuk mengurai permasalahan’’, tegas Suzy Taviana. 

Oleh karena itu, lanjut Suzy, sejak awal sebelum masuk universitas, rangkaian bimbingan 
pemilihan jurusan menjadi krusial dan perlu. Di Turknesia bimbingan yang dilakukan 
meliputi dua program penting yakni diawali dengan Uji Minat Karir saat peserta didik 
memulai mendaftar program Penempatan Mahasiswa melalui Turknesia. Usai melakukan 
uji minat, peserta langsung diarahkan untuk melakukan ‘’coaching’’ satu per satu dan 
detail bersama orang tuanya sebelum memilih jurusan. Strategi ini dijalankan Turknesia 
melalui acara Coaching Persiapan Pemilihan Jurusan pada Mei-Juni 2022 secara serial. 

‘’Pemilihan jurusan menjadi krusial bagi calon mahasiswa yang akan memasuki usia akhir 
belasan dan 20-an awal yang berelasi dengan karir sesudah lulus. Pada posisi ini setiap 
remaja membutuhkan dukungan penuh dan personal dari lingkungannya’’, tambah Dijan 
Soebromo, Development Director Turknesia. Kami berharap, lanjut Dijan, upaya maksi-
mal dengan coaching personal bersama keluarga ini dapat membantu penuh adik-adik 
calon mahasiswa agar mantap dalam menempuh karir serta fokus dalam pembelajaran 
berkelanjutan hingga meraih sukses ke depan. 

Coaching Personal
“Strategi Memilih Jurusan”
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Zaman yang memanjakan kenyamanan dan teknologi terkadang bukan menyebabkan 
orang semakin giat berkarya, justru sebaliknya, malas berkarya dan hanya menjadi 
penonton. Hal ini tentu menjadi PR tersendiri bagi kita sebagai keluarga dan bangsa. 
Padahal di depan mata zaman akan terus bergulir dan semakin cepat serta membutuh-
kan kesiapan bersaing dan berprestasi.

Untuk itulah Turknesia menyelenggarakan Tiktok Competition Diadakan pada awal 
Januari  dan berakhir 28 Februari 2022 dengan tema, ‘’Abadikan  Moment Indah Di 
Kotamu’’. Acara seru ini kemudian memilih finalis yang rupanya banyak peserta maha-
siswa dari Turknesia berbagai angkatan. Dewan juri karya Tiktok ini kemudian dipilih 
dalam suatu ajang Uji Karya melalui wawancara kepada 18 finalis. Rasdian A. Vadin (Fo-
tografer dan Videografer Profesional, Dosen & Praktisi Foto Jurnalis) serta Willy Kurni-
awan (Visual Jurnalis di Kantor Berita Internasional/Global News Agency) selanjutnya 
menjadi penguji sekaligus mengarahkan adik-adik mahasiswa untuk mempertajam 
karya-karyanya ke depan.

‘’Kami melihat potensi adik-adik mahasiswa ini luar biasa. Karya-karyanya walaupun 
dengan media terbatas seperti Tiktok ini mampu menggambarkan sudut pandang yang 
keren dari aktivitas mereka selama belajar dan bermukim di Turki. Luarbiasa adik-adik 
dan salut untuk karya-karya dan pemenangnya’’, tambah Rasdian A. Vadin, Ketua pen-
jurian.  Para pemenang diumumkan sekaligus menerima manfaat berupa hadiah uang 
Lira untuk juara I, II, III, Juara Harapan dan Favorit. ‘’Serrruuu dan sangat menyenangkan 
dari membuat produksi sampai wawancara dan arahan juri saat lomba, dan alhamdulil-
lah dapat salah satu juaranya’’, seru Mayra Najmifajri, salah satu pemenang dari Ankara 
Yildirim University. 

 

Tiktok Competition dan Tradisi 
Prestasi Mahasiswa Indonesia
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MENANTANG KOMPETISI SKI REDBULL DI BURSA

Musim dingin yang paling menyenangkan adalah salju. Dan belum ‘’bersama’’ salju 
kalau belum menjajal kejuaraan ski yang ada di Turki! Itulah yang menjadi bagian 
impian dari para mahasiswa penghobi ski di kota Kayseri, Turki. Team Ski dari kota 
Kayseri yang diketuai Hanif Fauzan Abshari pada 4-5 Maret 2022 lalu berhasil mengi-
kuti kompetisi internasional di Uludag Mountain Ski Resort di kota Bursa, Turki. 
‘’Redbull Homerun 2022’’, begitulah tajuk kejuaraan ski dan snowboard yang lazim 
diselenggarakan di beberapa pusat olahraga musim dingin di Turki, khususnya 2 
resort terbesarnya: Gunung Erciyes di Kayseri dan Gunung Uludag di Bursa.

‘’Kami menyiapkan team yang akan berangkat dengan berbagai Latihan fisik dan 
teknik sebelum kejuaraan. Bukan menangnya lomba tapi menjadi atlet yang berani 
berkompetisi di ajang olahraga musim dingin, itu menjadi target kami’’ tegas Hanif 
Fauzan di lereng Gunung Erciyes.

Kejuaraan tahunan ini biasanya menjadi ajang ‘’bermain’’ juga bagi para mahasiswa 
Indonesia yang berupaya menjajal hobi olahraga musim dingin melalui ajang lomba 
agar lebih pro. Team yang berangkat ke kejuaraan ski dan snowboard ini terdiri dari 
mahasiswa Turknesia dari berbagai angkatan antara lain Ahmad Aldo dan Dzia ul Haq 
( Turknesia 2017), Wildan, Zaki, Ghifar dan Andin (Angkatan 2020). ‘’Tidak ada salahn-
ya sesudah berlatih keras di Gunung Erciyes kita mencoba berlaga di kompetisi pro-
fessional di Bursa. Kelihatannya menantang’’, tambah Ahmad Aldo sebelum 
keberangkatan. Belajar, berorganiasi dan di kala rehat..menekuni hobi yang mantap. 
Go go Turknesian!!
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Pada 26 Juni 2022 lalu Turknesia menyelenggarakan acara istimewa bagi mahasiswa 
segenap Angkatan bersamaan dengan orang-tua. Acara silaturahim lintas angkatan ini 
dihela dalam rangka acara Halal bi Halal sekaligus memperingati Lustrum I atau Harijadi 
ke-5 Turknesia Edu Foundation. ‘’Kami menyelenggarakan acara unik dan daring yang 
mempertemukan semua unsur Keluarga Besar Turknesia dalam satu ajang silaturahim 
sekaligus temu kangen secara online’’, tegas Suzy Taviana, CEO Turknesia. 

Gelaran acara ini unik karena ‘’semua boleh tampil’’, baik mahasiswa ataupun orangtuan-
ya, sementara semua acara diorganisir oleh mahasiswa Turknesia yang ada di Turki. 
Serunya acara ada yang ceramah kultum, membaca puisi, drama singkat, pertunjukan 
silat, sampai nyanyi dan unjuk kebolehan alat musik. Belum lagi ada acara menarik pemi-
lihan door prize peserta yang bisa jatuh ke tangan mahasiswa ataupun orang tuanya. 
‘’MasyaAllah acara ini luar biasa seru dan kami sebagai orangtua mahasiswa di Turki 
sangat bersyukur dan berterimakasih atas segala ide dan kreativitas, utamanya segala 
upaya untuk membina anak-anak kami untuk menyiapkan hari depannya dengan berb-
agai ketrampilan hidup’’, demikian Sanuji Pentamarta, SIP – Wakil Walikota Cilegon yang 
juga ortu mahasiswa.

Kami gembira sekaligus bersyukur atas semua atensi dan dukungan dari segenap maha-
siswa dan orangtua sehingga Turknesia bisa tumbuh berkembang hingga sejauh ini. 
Semoga silaturahmi dalam ajang kreativitas yang menghibur ini juga menjadi obat 
kangen bagi keluarga Turknesia yang belum sempat bertemu putra-putrinya selama 
mereka melanjutkan studi di Turki sejak keberangkatannya dari Indonesia. Semoga 
Allah senantiasa Menghimpun Silaturahim Keluarga Besar Turknesia hingga sukses 
semua tercapai cita-cita. 

Pentas Online HBH dan LUSTRUM I Turknesia


