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Kata Pengantar Edisi Kedua 

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Swt., kami sebagai 

mahasiswa dan peneliti di University of Science and Technology (UST) 

mempersembahkan buku RPUL (Rangkuman Paduan UST Lengkap) Edisi 

Kedua. Buku ini kami peruntukkan kepada adik-adik kami, putera-puteri 

bangsa yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di Korea Selatan, 

terutama di UST. 

Apa itu UST, mengapa memilih UST, apa persyaratan utama masuk UST, 

bagaimana kurikulumnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dijawab dalam buku ini. Tidak lupa panduan menghubungi calon 

pembimbing juga disertakan dalam salah satu bagian buku agar 

mempermudah calon mahasiswa ketika berkorespondensi dengan calon 

pembimbingnya. Dalam buku ini, dipaparkan juga mengenai kehidupan di 

Korea berdasarkan pengalaman para mahasiswa untuk mengilustrasikan 

kepada calon mahasiswa agar mampu survive selama belajar di negeri 

ginseng ini. Dan pada bagian akhir buku ini ditampilkan profil para 

mahasiswa UST yang disertai dengan alamat kontaknya masing masing 

untuk membuka kesempatan kepada para pihak yang tertarik lebih jauh 

mengenai riset yang sedang ditekuni, tata cara masuk UST dan seputar 

kehidupan di Korea. Tidak hanya terbatas pada UST, buku ini juga dapat 

bermanfaat bagi para pemburu beasiswa di berbagai universitas di 

seantero Korea Selatan. 

Pada edisi kedua ini kami telah meng-up date beberapa informasi terkait 

dengan perkuliahan, profil mahasiswa, dan juga data alumni UST. Tidak 

lupa tampilan yang dibuat semakin memikat diharapkan membuat buku ini 

semakin “segar” dan menarik untuk dibaca. Ucapan terima kasih kami 

sampaikan pada keluarga besar UST dan pihak-pihak lain yang telah 

mendukung proses pembuatan edisi kedua ini.  

Dari kami, oleh kami, untuk Indonesia. 

 

UST, 17 Februari 2012 
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Preface 

With gratitudes towards Allah Swt, as researchers and students at 

University of Science and Technology (UST), we presented the second 

edition of  RPUL ( Rangkuman Panduan UST Lengkap- Summary of 

Comprehensive UST guide). This book is intended for our brothers and 

sisters, children of the nation who wish to continue their study in South 

Korea, more specifically at UST. 

What is UST, why UST, what are the main requirements to enter UST, what 

kind of curriculum we have at UST, those are questions which had been 

answered in this book. For easier correspondency with future advisors, we 

also included the guidance to contact a future advisor as a part of this 

book .The daily living in South Korea based on experiences of the students 

is clearly defined, for the sake of the future students to survive while 

studying in the so-called this land of ginseng. At the final part of this book, 

the profiles of UST students can be read, these profiles consist of their 

personal contacts, as we hope to give a chance for the readers who 

interested, to contact them for more details about their research, 

experiences and daily living.  This book could also be found useful for those 

who seek for the opprtunity for scholarship and further study at one of the 

university in South Korea. 

Within this 2nd edition, we had updated some informations about 

academics study, students profile, and the alumni of UST. Not to mention 

the layout of this book had been made to make it look “fresh” and tempting 

to be read. Our greatest thanks to the big family of UST and others who had 

supported the establishment of the RPUL second edition. 

From us, by us, for Indonesia. 

 

UST, February 17, 2012  
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UST President’s Message 

안녕하십니까 

 

과학기술연합대학원대학교 총장 

이세경입니다. 

 

먼저 이 책이 나오기까지 노력해준 UST 

인도네시아 학생들에게 UST 구성원을 

대표하여 감사의 말을 전합니다.  

 

UST 는 2003 년 설립 이래 짧은 역사에도 

불구하고, 학생과 교직원의 열정과 노력으로 

눈부신 발전을 거듭하고 있습니다. 지난 

해에는 UST 재학생이 Nature 지와 

Science 지에 1 저자로 게재하는 등 UST 의 수준이 국제적으로 

인정받고 있습니다.  

 

우리 UST 는 창의적 사고와 문제해결 능력을 갖춘 인재 양성을 지향하고 

있습니다. 

 

과학기술의 변화에 발맞춰 창의력과 국제적 경쟁력을 갖추고, 다양한 

분야의 전문가들과 협력할 수 있는 융합형 과학기술인재가 바로 

UST 人입니다. 

 

UST 는 앞으로 28 개 정부출연연구기관이 오랫동안 축적해 온 수준 

높은 연구 노하우와 국내 최고 수준의 연구시설과 장비, 연구인력 등 

양질의 교육을 위해 구축된 인프라를 바탕으로 세계 최고 수준의 

과학기술 인재양성 기관으로 거듭날 것입니다. 

 

UST 인도네시아 학생들의 애정어린 노력으로 완성된 이 책을 통하여 

UST 에 지속적인 관심을 바라며, UST 人으로서 만나게 될 날을 

기다리겠습니다. 

 

감사합니다. 

 

과학기술연합대학원대학교 총장 이세경 
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UST President’s Message 

 

First of all, on behalf of University of Science 

and Technology (UST), I would like to thank to 

Indonesian UST Students for their endeavor 

making this UST Guide Book. 

Despite UST short history since its 

establishment in 2003, the enthusiasm and 

effort of students and staffs are continuously 

making a remarkable growth.  Last year, UST 

enrolled student published a paper in Nature 

and Science as first author, led UST being 

internationally recognized. 

UST is aiming to nurture talent students with creative thinking and problem 

solving skills. To keep pace with technological changes in the competitive, 

creative and international scale, the collaboration with experts in various 

fields have converged with scientific and technological talent owned by UST. 

In the future, UST with 28 government-funded research institutes will 

accumulate a high-level knowledge, practice, research facilities and  

equipments as well as qualified human resources supported by the 

established infrastructure of world-class science and technology institution. 

Upon the effort of Indonesian UST students who have completed this book, 

we hope for your continued interest in UST. Representing UST, I am looking 

forward to meeting you. 

Thank you 

President of UST 
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Tentang UST 

University of Science and Technology (UST) atau dalam bahasa 

Korea 과학기술연합대학원대학교 (Kwahakgisulyeonhap Daehakwon 

Daehakyo) adalah sebuah universitas baru yang didirikan pada tanggal 22 

Oktober 2003 yang bernaung di bawah Kementrian Pendidikan, Riset dan 

Teknologi, Republik Korea Selatan. UST merupakan gabungan 28 riset 

institut milik pemerintah Korea Selatan untuk menyelenggarakan proses 

pendidikan paska sarjana. Sebagian besar lokasi kampus terletak di 

Daejeon, namun beberapa lainnya tersebar di beberapa kota di Korea 

Selatan. UST tergolong kampus yang cukup unik karena hanya  memiliki 

mahasiswa paska sarjana baik S2, S3 maupun Integratif S2-S3 saja tanpa 

memiliki mahasiswa tingkat sarjana. 

Meskipun UST adalah universitas yang tergolong baru, namun UST adalah 

salah satu universitas di Korea Selatan yang memiliki mahasiswa asing 

terbesar. Setiap tahun, lebih dari 120 mahasiswa asing direkrut oleh UST 

untuk musim semi dan musim gugur. Hanya dalam periode lima tahun 

(periode 2002 – 2007) UST telah menghasilkan tenaga ahli dalam bidang 

teknologi terpadu yang merupakan syarat penting dalam membuat “driving 

force” untuk pertumbuhan ekonomi. 

 

Prosesi Wisuda Mahasiswa UST, 2010. Foto : Website UST 
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Semangat yang dimiliki oleh UST di antaranya adalah semangat mendidik 

para profesional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadi 

universitas paska sarjana kelas dunia. Beberapa keunggulan UST antara 

lain : 

Pendidikan yang Berbasis Kurikulum 

UST membuka mata kuliah yang beraneka ragam untuk memungkinkan 

mahasiswa membangun pengalaman penelitian di berbagai bidang. UST 

juga bekerjasama dengan beberapa universitas di Korea Selatan untuk 

memungkinkan mahasiswa mengambil kredit di universitas tersebut. 

Pendidikan yang Berorientasi Pelatihan 

UST mendorong para mahasiswanya untuk mendapatkan pengalaman riset 

yang lebih banyak dengan cara memperbanyak kredit (SKS) riset dan 

mengurangi kuliah di ruang kelas. Selain itu UST juga menyediakan 

kesempatan mahasiswanya untuk melakukan penelitian di institusi lain dan 

perusahaan swasta di Korea Selatan. UST menyemangati adanya rotasi 

mahasiswa di berbagai laboratorium yang berbeda untuk meningkatkan 

pengalaman riset para mahasiswa di berbagai bidang. 

Menciptakan Kepemimpinan 

Para mahasiswa UST diwajibkan untuk mengambil kuliah umum (common 

course) yang diharapkan dapat menciptakan pemimpin di bidangnya 

masing-masing serta dapat memberikan pemahaman menyeluruh dalam 

bermasyarakat. Kuliah umum yang diberikan di antaranya adalah 

administrasi bisnis, ekonomi, strategi, teori penelitian, perencanaan dan 

pengelolaan, membangun usaha, komunikasi, cara menulis teknis dan 

sebagainya. 

Sistem Pendidikan yang Berorientasi pada Mahasiswa 

Sistem pendidikan di UST didesain untuk memenuhi kebutuhan dari para 

mahasiswanya seperti terlihat pada skema di bawah ini : 
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Alamat Kampus 

113 Gwahangno. Yuseong, Daejeon, 305-333, KOREA  

TEL : 82-42-865-3979  

FAX : 82-42-864-5554 / 82-42-864-5680 

WEBSITE : www.ust.ac.kr  

 

  

http://www.ust.ac.kr/
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Kampus-Kampus UST 

Seperti telah dijelaskan di atas, kampus-kampus UST adalah gabungan dari 

28 riset institut di Korea Selatan. Seluruh riset institut tersebut adalah milik 

negara dengan bidang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 

Tabel di bawah memperlihatkan nama-nama riset institut yang menjadi 

kampus UST beserta alamat websitenya masing-masing. 

 

Kampus Korea Institute of Science and Technology (KIST). Foto : Website KIST 

 

Kampus Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS).  
Foto : insidedaejeon.info 
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NO Nama Kampus Website 

1 Agency for Defense Development http://www.add.re.kr  

2 Electronics and Telecommunications Research Institute http://www.etri.re.kr  

3 Korea Aerospace Research Institute http://www.kari.re.kr  

4 Korea Astronomy and Space Science Institute http://www.kasi.re.kr  

5 Korea Atomic Energy Research Institute http://www.kaeri.re.kr  

6 Korea Basic Science Institute http://www.kbsi.re.kr  

7 Korea Electrotechnology Research Institute http://www.keri.re.kr   

8 Korea Food Research Institute http://www.kfri.re.kr  

9 Korea Institute of Construction Technology http://www.kict.re.kr  

10 Korea Institute of Energy Research http://www.kier.re.kr  

11 Korea Institute of Geoscience and Mineral Resource http://www.kigam.re.kr  

12 Korea Institute of Industrial Technology http://www.kitech.re.kr  

13 Korea Institute of Machinery and Materials http://www.kimm.re.kr  

14 Korea Institute of Materials Science http://www.kims.re.kr  

15 Korea Institute of Nuclear Nonproliferation http://www.kinac.re.kr  

16 Korea Institute of Nuclear Safety http://www.kins.re.kr  

17 Korea Institute of Oriental Medicine http://www.kiom.re.kr  

18 Korea Institute of Radiological and Medical Sciences http://www.kirams.re.kr  

19 Korea Institute of Science and Technology http://www.kist.re.kr  

20 Korea Institute of Science and Technology Information http://www.kisti.re.kr  

21 Korea Institute of Toxicology http://www.kitox.re.kr  

22 Korea Ocean Research and Development Institute http://www.kordi.re.kr  

23 Korea Polar Research Institute http://www.kopri.re.kr  

Kampus Korea Institute of Machinary and Materials (KIMM)  
Foto : Prisa Annisa Ramadhianti 

 

http://www.add.re.kr/
http://www.etri.re.kr/
http://www.kari.re.kr/
http://www.kasi.re.kr/
http://www.kaeri.re.kr/
http://www.kbsi.re.kr/
http://www.keri.re.kr/
http://www.kfri.re.kr/
http://www.kict.re.kr/
http://www.kier.re.kr/
http://www.kigam.re.kr/
http://www.kitech.re.kr/
http://www.kimm.re.kr/
http://www.kims.re.kr/
http://www.kinac.re.kr/
http://www.kins.re.kr/
http://www.kiom.re.kr/
http://www.kirams.re.kr/
http://www.kist.re.kr/
http://www.kisti.re.kr/
http://www.kitox.re.kr/
http://www.kordi.re.kr/
http://www.kopri.re.kr/
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24 Korea Railroad Research Institute http://www.krri.re.kr  

25 Korea Research Institute of Chemical Technology http://www.krict.re.kr  

26 Korea Research Institute of Bioscience and Biotech http://www.kribb.re.kr  

27 Korea Research Institute of Standards and Science http://www.kriss.re.kr  

28 National Fusion Research Institute http://www.nfri.re.kr  

 

http://www.krri.re.kr/
http://www.krict.re.kr/
http://www.kribb.re.kr/
http://www.kriss.re.kr/
http://www.nfri.re.kr/
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Mengapa UST ? 

Berdasarkan penjelasan di atas, apa yang menjadi sisi keunggulan dan 

kebanggaan jika kita menjadi mahasiswa UST? Paparan berikut ini mungkin 

bisa menjelaskan berdasarkan persepsi mahasiswa UST asal Indonesia. 

Dukungan Kesejahteraan Mahasiswa 

Salah satu keunggulan UST dibandingkan dengan kampus lainnya di Korea 

Selatan adalah adanya dukungan penuh untuk kesejahteraan mahasiswa. 

Besarnya beasiswa yang diberikan oleh UST merupakan yang terbesar 

dibandingkan dengan kampus lainnya di Korea, yaitu sebesar KRW 

1,200,000 untuk program doktor dan KRW 900,000 untuk program master, 

di luar biaya kuliah yang memang dibayarkan oleh UST sebesar KRW 

2,500,000/semester. Jumlah tersebut tergolong sangat mencukupi untuk 

hidup di Korea Selatan, bahkan beberapa mahasiswa dapat menabung dari 

sisa beasiswa. 

Selain memberikan beasiswa, UST juga memberikan bantuan lain bagi para 

mahasiswa, antara lain: bantuan untuk menikah sebesar KRW 100,000 per 

orang dan bantuan kelahiran anak sebesar KRW 200,000. Sedangkan jika 

terjadi kematian pada mahasiswa, UST memberikan bantuan dengan 

perincian sebagai berikut : 

NO Jenis Kematian Jumlah (KRW) 

1 Kematian karena penyakit 3,000,000 

2 Kematian pada saat kegiatan diperkuliahan 5,000,000 

3 Kematian disebabkan kegiatan selain perkuliahan 3,000,000 

4 Lainnya 2,000,000 

 

Untuk menjaga kesehatan para mahasiswa, UST memberikan pemeriksaan 

kesehatan secara gratis setiap tahun. Untuk akomodasi para mahasiswa, 

beberapa kampus UST menyediakan asrama dengan biaya yang relatif 

murah dibandingkan dengan tinggal di luar kampus.  
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Fasilitas Riset Canggih & Terkini 

Karena mahasiswa UST bekerja dan belajar di salah satu riset institut di 

Korea Selatan, mereka akan mendapatkan banyak pengetahuan praktis 

mengenai suatu teknologi yang didukung oleh infrastruktur laboratorium 

yang canggih. Selain itu, para mahasiswa juga akan dibimbing oleh 

professor yang umumnya telah memiliki banyak pengalaman akan 

teknologi yang berbasis industri. Mengingat para mahasiswa pada 

umumnya sebagian dibiayai oleh dana proyek penelitian, seringkali 

mahasiswa diminta untuk melakukan riset kolaboratif bersama industri. 

Hal ini dapat membuka wawasan para mahasiswa akan riset tepat guna 

yang berbasis industri. 

Dana Riset yang Melimpah 

Pendanaan sebuah riset terkadang menjadi kendala terbesar dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, hal 

tersebut tidak terjadi di UST. Dengan bimbingan dari professor, para 

mahasiswa dimungkinkan untuk mengajukan proyek penelitian yang 

dibiayai oleh pemerintah Korea Selatan maupun industri.  

Kesempatan untuk Pelatihan  Luar Negeri 

Setiap semester UST mengadakan program pelatihan di luar negeri bagi 

para mahasiswanya yang terpilih. Program ini memberi kesempatan 

kepada para mahasiswa untuk melakukan magang dan penelitian pada 

institusi di luar negeri yang bereputasi internasional. Seluruh biaya 

transportasi dan akomodasi selama berada di luar negeri ditanggung 

sepenuhnya oleh UST.  

Dukungan untuk Perjalanan Bisnis (Business Trip) 

Para mahasiswa UST pada dasarnya memiliki dua tugas utama, yaitu 

bekerja di riset institut dan belajar untuk mendapatkan gelar. Namun kedua 

kewajiban tersebut pada akhirnya menyatu dan tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lainnya. Untuk mengoptimalkan hasil penelitian, para 

mahasiswa yang didukung oleh pembimbing selalu dipacu untuk dapat 

menghasilkan karya ilmiah (paper) untuk dipresentasikan pada sebuah 

konferensi, seminar maupun workshop. Untuk membiayai perjalanan bisnis 

tersebut, umumnya riset institut tempat para mahasiswa tersebut berada 
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memberikan bantuan perjalanan dan akomodasi selama konferensi 

berlangsung, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan menghadiri 

konferensi maupun seminar tersebut, para mahasiswa dapat memperluas 

jaringan mereka selain sebagai sarana tukar-menukar informasi antar 

peserta di bidangnya masing-masing. Biaya publikasi di jurnal nasional 

maupun internasional juga ditanggung oleh institut riset. 

Penghargaan Penulisan Jurnal Internasional 

UST sangat menghargai para mahasiswanya yang telah berhasil 

mempublikasikan hasil risetnya melalui jurnal internasional yang memiliki 

Impact Factor (IF) tinggi. Ada dua katagori karya ilmiah yang diberikan 

penghangaan: Best Paper dan Excellent Paper. Besarnya penghargaan yang 

diberikan yaitu KRW 4,000,000 untuk Best Paper dan KRW 1,500,000 untuk 

Excellent Paper. 

Kontributor : Chairul Hudaya & R. Iwa Nurqadar 

 
Purba Purnama ketika Menerima Penghargaan Excellent Paper dari UST. 

Foto : Facebook Purba Purnama 



 

 
26 

 

 

  

Cara Masuk UST 
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Pendaftaran 

UST membuka pendaftaran mahasiswa baru sebanyak 2 kali dalam satu 

tahun. Untuk musim gugur (Fall Semester) biasanya pendaftaran dibuka 

pada bulan Mei dan kuliah akan dimulai pada bulan September. Sedangkan 

untuk musim semi  (Spring Semester), pendaftaran  diakukan pada awal 

September dan kuliah dimulai pada awal Maret. 

Khusus untuk kampus UST di KIST (Korea Institute of Science and 

Technology), pendaftaran mahasiswa baru hanya dilakukan setahun sekali, 

yaitu pada awal Maret sampai dengan pertengahan April, dan kuliah akan 

dimulai pada Fall Semester (Awal September).  

Secara umum syarat syarat yang harus diserahkan ketika pendaftaran 

adalah: 

1. Form aplikasi (disediakan oleh UST) 

2. Ijazah dan transkrip nilai S1/S2 

3. Surat rekomendasi 

4. Sertifikat kemampuan bahasa inggris (TOEFL, TOIEC, TEPS atau 

IELTS). Skor minimal : TOEFL iBT : 79, TOEFL CBT : 213, TOEFL PBT : 

550, TOEIC : 730, IELTS : 6, TEPS : 680 

5. Proposal riset 

6. Fotokopi paspor 
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Proses Seleksi 

Pada umumnya ada dua seleksi yang dilakukan. Seleksi pertama 

berdasarkan prestasi/nilai selama kuliah S1 atau S2 dan juga proposal riset 

yang kita ajukan. Jika lolos tahap pertama akan dilanjutkan dengan tahap 

kedua, yaitu wawancara melalui telepon.  

Catatan: 

 Semua dokumen yang dikirimkan harus dalam bahasa Inggris. 

 Pendaftaran untuk masuk KIST dilakukan langsung di website KIST 

secara online (www.irda.kist.re.kr)  

 Karena waktu dan syarat pendaftaran bisa berubah sewaktu-waktu, 

sebaiknya melihat langsung panduan lengkap pendaftaran di 

website UST (www.ust.ac.kr) dan KIST.  

Untuk dapat sukses diterima menjadi mahasiswa UST, salah satu kunci 

utamanya adalah kita sudah memiliki calon pembimbing yang akan menjadi 

pembimbing kita selama kuliah. Oleh karena itu menghubungi salah satu 

pembimbing di kampus-kampus UST menjadi sesuatu yang sangat penting. 

Untuk lebih jelasnya, lihat bagian panduan menghubungi calon pembimbing 

pada bagian selanjutnya di buku ini. 

Kontributor : Fidelis Simanjuntak 

http://www.irda.kist.re.kr/
http://www.ust.ac.kr/
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Muhammad Rusdi Syamsudin, salah satu mahasiswa Indonesia saat prosesi 

wisuda UST. Foto : Website UST 
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Program Akademik UST 
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Definisi 

Untuk menyelesaikan program perkuliahan, mahasiswa UST harus 

memenuhi persyaratan minimum SKS berikut : 

Klasifikasi SKS Evaluasi Jumlah SKS 

Program 
Master 

Program 
Doctor 

Program 
Integrative 

Kelas Kuliah 
umum 

S/U 2 2 4 

Kuliah 
mayor 

Persen 12 12 24 

Penelitian Field 
research 

Persen 12 12 24 

Seminar S/U 3 3 6 

Thesis S/U 3 3 6 

Total SKS 32 32 64 

Keterangan : S/U = Satisfied/Unsatisfied 

Klasifikasi SKS 

1. Mata Kuliah Umum  

Pelajaran SKS Penilaian Jadwal 

Pengajar dari 
berbagai latar 
belakang diundang 
untuk memberikan 
kuliah 

1 per kelas S/U Melalui kalendar 
akademik UST 

*) Kampus-kampus UST mengadakan kuliah ini secara bergantian 

*) Satu kuliah per semester diadakan dalam Bahasa Inggris 

*) Makan siang dan Buku disediakan 

 

2. Mata Kuliah Mayor 

Pelajaran SKS Penilaian 

Pelajaran mengenai teori dari 
sebuah bidang studi 

Lebih dari 16 
jam per SKS 

Berdasarkan persen nilai 
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3. Mata Field Research 

Pelajaran SKS Penilaian 

Pelajaran mengenai teori yang 
berhubungan dengan 
penelitian, pekerjaan di 
laboratorium dan pekerjaan 
lapangan 

1 SKS per 8 
minggu 
perkuliahan atau 4 
SKS per 16 
minggu 
perkuliahan 

Berdasarkan persen nilai 

  

Field 
Research 

Jenis Deskripsi Lokasi Laporan 

Pembimbing Field research di 
bawah bimbingan 
pembimbing 

Laboratorium 
Pembimbing 

Setelah 1 
semester, 
laporan 
penelitian 
dikumpulkan 
sebelum 
peniaian 

Lab 
Rotation 

Field research di 
bawah bimbingan 
UST professor 
selain 
pembimbing 

Laboratorium 
professor lain 
di kampus UST 

Setelah 1 
semester, 
laporan 
penelitian 
dikumpulkan 
sebelum 
penilaian. 
Minimal 2 SKS 
dari lab 
rotation 
/internship 
harus dipenuhi 
untuk syarat 
kelulusan. 

Internship Field research di 
bawah bimbingan 
orang dari 
institusi, 
perusahaan,atau 
universitas lain. 

Perusahaan, 
universitas 
atau institusi 
lain 

 

*) Bila professor yang membuka kelas yang bersangkutan bukan 

pembimbing, maka field research tersebut dianggap sebagai lab rotation 

*)  Internship harus dibuka oleh masing-masing pembimbing 

*)  Bila laporan belum dikumpulkan, maka penilaian tidak dapat diberikan. 
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4. Seminar 

Pelajaran SKS Penilaian 

Partisipasi dalam workshop, 
presentasi mengenai hasil 
penelitian atau seminar di dalam 
maupun luar kampus. Presentasi 
dan diskusi oleh mahasiswa 
mengenai hasil penelitian 

3 SKS per 
semester 

S/U 

 

 

5. Thesis 

Deskripsi SKS Penilaian Keterangan 

Thesis 3 (kelebihan dari 
jumlah SKS 
minimal tidak 
diperkenankan) 

S/U Setelah penerimaan, 
pembimbing terpilih dan sebuah 
kelas akan diadakan.(Mahasiswa 
tidak dapat mendaftar pada 
kelas selain kelas yang dibuka 
oleh pembimbingnya masing-
masing)  

 

Kontributor : Adeline Budiman 

 

  

Suasana Kelas Bahasa Korea di KIST. Foto : Adeline Budiman 
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Panduan Kontak  Calon 
Pembimbing UST 
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Alamat Kontak Calon Pembimbing 

 

Untuk dapat berhasil masuk dan mendapatkan beasiswa di salah satu 

kampus UST, salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah 

dengan menghubungi calon pembimbing/profesor yang sesuai dengan 

bidang peminatan kita.  Dengan memiliki calon pembimbing yang akan 

membimbing kita, maka kemungkinan untuk diterima menjadi mahasiswa 

S2/S3 atau integratif S2-S3 UST menjadi terbuka lebar. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghubungi calon 

pembimbing, antara lain : 

Bertanya kepada mahasiswa Indonesia di kampus UST 

Salah satu tujuan dari buku profil mahasiswa UST ini adalah untuk 

membantu para calon mahasiswa asal Indonesia yang berminat untuk 

melanjutkan perkuliahan di salah satu kampus UST . Jika Anda memiliki 

minat yang sama dengan para mahasiswa UST, Anda bisa mengontak kami 

dengan alamat email, telepon, maupun melalui website jejaring sosial yang 

tercantum pada profil masing-masing mahasiswa. Dengan senang hati kami 

akan melayani segala pertanyaan Anda. Umumnya, sebagian besar para 

mahasiwa UST adalah mereka yang mengetahui alamat kontak profesor dan 

direkomendasikan oleh para mahasiswa UST Indonesia sebelumnya. Oleh 

karena itu, dengan menghubungi para mahasiswa UST asal Indonesia, Anda 

bisa mendapatkan kemudahan dalam berkomunikasi dengan calon 

pembimbing anda. 

Mencari alamat kontak di website kampus UST 

Hampir semua kampus UST memiliki website dalam bahasa Inggris. Anda 

bisa membaca mengenai bidang riset yang menjadi peminatan anda dan 

juga mencari calon prospective pembimbing. Khusus untuk kampus KIST, 

daftar pembimbing dapat dilihat pada alamat website :  

http://irda.kist.re.kr/faculty/list.html  

Untuk kampus-kampus lainnya, silakan merujuk pada website yang 

terdapat pada penjelasan Kampus-Kampus UST di bagian awal buku ini. 

http://irda.kist.re.kr/faculty/list.html
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Berkenalan dengan profesor pada saat konferensi 

Seminar, konferensi dan workshop adalah wadah ilmiah yang menaungi 

pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi para ilmuwan dari 

berbagai institusi. Pada event tersebut biasanya para profesor memberikan 

presentasi mengenai risetnya. Jangan sungkan-sungkan untuk berkenalan 

dengan para profesor tersebut, atau Anda bisa juga berkenalan dengan para 

mahasiswa S2/S3 yang sedang mempresentasikan hasil studi mereka pada 

event tersebut dan meminta kontak pembimbing yang sesuai dengan minat 

riset Anda. 

Cara - cara lain 

Cara lain yang memungkinkan Anda untuk mengetahui alamat kontak 

profesor tersebut, misalnya melalui sanak famili, bertemu di pesawat, 

kunjungan ke kampus, internship, info dari dosen di Indonesia dan 

sebagainya. 
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Membuat Email kepada Calon 
Pembimbing 

Setelah Anda mengetahui alamat kontak profesor (calon pembimbing) yang 

akan dihubungi, langkah selanjutnya adalah membuat email kepada calon 

pembimbing kita yang menyatakan ketertarikan kita untuk bergabung 

dengan labnya.  Ada beberapa hal yang harus Anda pahami dalam 

berkomunikasi dengan calon pembimbing: 

1. Buatlah email dengan sopan. Isi email disarankan terdisi dari bagian : 

perkenalan diri, ketertarikan terhadap bidang riset, pengalaman dalam 

riset dan penutup. 

2. Umumnya para calon pembimbing adalah orang yang sibuk dengan 

proyek dan pekerjaan riset lainnya. Oleh karena itu, Anda harus dapat 

menulisnya dengan singkat dan jelas. 

3. Jika Anda mengetahui alamat kontak dari salah satu mahasiswa UST, 

jelaskan bahwa Anda mendapat rekomendasi dari mahasiswa teresebut. 

Biasanya hal tersebut dapat membantu Anda berkomunikasi secara 

baik dengan calon pembimbing 

4. Persiapkan curriculum vitae (CV) Anda karena biasanya calon 

pembimbing akan meminta CV Anda. 

Lalu bagaimana cara membuat surat elektronik kepada profesor yang baik? 

Pada dasarnya tidak ada template khusus, namun link dibawah ini dapat 

memberikan gambaran anda mengenai bagaimana cara membuat personal 

statement : http://www.accepted.com/grad/personalstatement.aspx.  

Contoh membuat surat elektronik kepada calon pembimbing dapat Anda 

dapatkan dengan mudah di internet melalui mesin pencari. 

Kontributor : Chairul Hudaya 

  

http://www.accepted.com/grad/personalstatement.aspx
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Kehidupan di Korea 
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Tempat Tinggal di Korea Selatan 

Di mana pun kita berada, kita membutuhkan tempat untuk berteduh. 

Termasuk saat menempuh pendidikan di Korea Selatan. Secara umum, 

sebagian besar riset institute UST menyediakan asrama (dormitory) untuk 

mahasiswa asing/foreigner (single) tetapi tidak untuk mahasiswa yang 

membawa keluarga. Ada beberapa pilihan untuk tempat berteduh selama 

menempuh pendidikan di Korea Selatan, diantaranya : 

Asrama (Dormitory)  

Asrama merupakan tempat yang nyaman untuk tinggal bagi yang masih 

sendiri ataupun yang belum berniat membawa keluarga. Uang sewa 

perbulannya relative lebih murah berkisar sekitar KRW 120,000 (belum 

termasuk biaya listrik dan gas). Fasilitas yang hampir sempurna : tempat 

tidur, meja belajar, koneksi internet, kulkas, lemari, bahkan ada beberapa 

yang disediakan AC dan dapur umum. Di asrama, biasanya 1 kamar dihuni 2 

orang atau lebih (tergantung pada kebijakan masing-masing institusi), 

bahkan ada yang bisa dihuni 4 - 6 mahasiswa. 

 

 
Asrama Mahasiswa di Kampus KIST. Foto : Samiq, Flickr 
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Untuk dapat tinggal di asrama, calon mahasiswa bisa mengontak 

pembimbing atau bagian penerimaan mahasiswa untuk menanyakan 

kemungkinan tinggal di asrama. Sebagai contoh di KIST, calon mahasiswa 

bisa mengontak staf IRDA untuk memastikan mendapatkan kamar di 

asrama. Staf IRDA tersebut akan mengurus kebagian General Affair untuk 

pengajuan tempat tinggal. Sehingga, pada saat calon mahasiswa datang, dia 

hanya tinggal menghubungi manajer asrama. 

Ada riset institut yang memiliki kebijakan untuk masa tinggal di asrama 

dibatasi maksimal 2 tahun, tetapi ada juga yang tidak. Biasanya untuk 

mahasiswa asing, bisa memperpanjang masa tinggal dengan mengajukan 

perpanjangan masa tinggal yang ditandatangani oleh pembimbing 

mahasiswa tersebut. 

Karena setiap kamar diisi lebih dari 1 orang, maka kemungkinan besar 

mahasiswa harus sekamar dengan mahasiswa dari negara lain. Sebagai 

masukan, mahasiswa hendaknya bisa menjaga kebersihan kamar dan 

lingkungannya. 

Asrama Keluarga (Family Dorm) 

Selain asrama (single), ada juga kampus yang menyediakan asrama bagi 

yang membawa keluarga (Setahu saya, riset institute di UST belum ada 

yang menyediakan). Asrama keluarga jauh lebih murah daripada tinggal di 

luar bersama keluarga karena biaya sewa rumah di Korea Selatan sangat 

mahal dan membutuhkan uang jaminan yang besar. Prosedur untuk 

mendapatkan asrama keluarga sama seperti pengajuan asrama biasa dan 

fasilitasnya pun hampir sama, hanya saja berbeda biaya sewa per bulannya. 

Gosiwon (Kamar Kost) 

Selain asrama, mahasiswa yang tidak mendapatkan kamar di asrama atau 

pun masa tinggal di asrama sudah tidak dapat diperpanjang, bisa tinggal di 

gosiwon. Gosiwon ini mirip dengan kamar kost di Indonesia. Hanya saja, 

umumnya kamar gosiwon berukuran kecil (sempit).  

 

Fasilitas yang ada di gosiwon : koneksi internet, televisi, kulkas kecil, 

tempat tidur single, lemari baju kecil, dapur umum, kamar mandi dan toilet 

umum, mesin cuci umum. Ada beberapa gosiwon yang menyediakan nasi 

plus kimci setiap harinya. Tapi terkadang untuk mendapatkannya harus 
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pandai mengatur waktu pengambilan nasi karena terkadang sudah habis 

diambil penghuni gosiwon lainnya. Biaya sewa per bulan relatif lebih mahal 

daripada asrama di kampus, berkisar antara 150,000 – 200,000 won per 

bulan tanpa ada tambahan untuk biaya listrik dan gas ataupun uang 

jaminan. Perhitungan sewa gosiwon dilakukan per bulan.  

Rumah Tinggal 

Bagi yang membawa keluarga dan tidak disediakan asrama keluarga, 

pilihan lain untuk berteduh adalah dengan menyewa rumah tinggal. Ini 

adalah rumah petak biasa yang umumnya memiliki kamar tidur dan dapur.  

 

Untuk bisa mendapatkan rumah tinggal ini, kita tidak bisa langsung 

mencari seperti di Indonesia. Kita harus menghubungi agen penyewaan 

rumah (Budongsan). Budongsan ini akan membantu kita mencari dan 

menghubungi pemilik rumah yang akan kita tempati. Fungsi budongsan di 

Korea Selatan adalah sebagai perantara dan jaminan hukum jika nantinya 

terjadi permasalahan dengan kontrak rumah tersebut. Ketika kita sudah 

deal dengan kontrak rumah, kita juga harus membayar biaya perantara 

(budongsan fee) yang besarnya tergantung pada ukuran rumah yang kita 

sewa. 

 

Untuk menyewa rumah tinggal, kita harus menyiapkan uang 

jaminan/deposit (Bojinggem) yang pada akhir masa kontrak akan 

dikembalikan. Besarnya deposit bervariasi dari KRW 1,000,000 hingga 

puluhan juta. Biaya sewa rumah pun bervariasi tergantung pada kondisi 

rumah mulai dari KRW 150,000 hingga ada yang mencapai KRW 800,000 

bahkan lebih. Biaya ini belum termasuk biaya listrik, gas, dan air. Biaya gas 

akan membengkak pada saat musim dingin karena system pemanas (ondol) 

menggunakan gas. 

 

Model rumah tinggal di Korea Selatan adalah rumah bertingkat dimulai dari 

basement terkadang hingga lantai 4 atau 5. Jika memiliki dana yang cukup, 

disarankan menempati rumah minimal lantai 1 dan maksimal lantai 3. 

Karena untuk basement atau lantai paling tinggi, akan memiliki masalah 

pada saat musim dingin atau musim panas. 

 

Umumnya rumah tinggal di Korea Selatan adalah rumah kosong, sehingga 

kita perlu menyiapkan perabotan (furniture) atau peralatan rumah tangga 
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sendiri. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan matang-matang mengenai biaya 

pembelian peralatan tersebut. Untuk koneksi internet dan televisi, kita 

perlu mengontak provider internet sendiri. Biaya koneksi internet dan/atau 

televisi juga berkisar antara KRW 20,000 hingga 40,000.  

 

Bagi yang sudah berkeluarga, ketika akan membawa keluarga, harap 

dipertimbangkan permasalahan keuangan. Disarankan untuk tinggal 

sendiri terlebih dahulu di asrama baru setelah beberapa bulan, 

mengundang keluarga untuk tinggal bersama di Korea Selatan. Tujuannya 

adalah agar kita bisa settle dengan kehidupan di Korea Selatan terlebih 

dahulu, bisa menabung untuk biaya deposit dan lain-lain untuk keperluan 

sewa rumah yang membutuhkan biaya tinggi. 

 

Untuk lebih detail mengenai tempat tinggal di masing-masing riset institut 

UST, calon mahasiswa bisa mengontak mahasiswa Indonesia yang sudah 

ada di riset institut dan sekitarnya. 

 

Kontributor : Purba Purnama 
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Asuransi Kesehatan di Korea Selatan 

Seperti asuransi yang kita kenal di Indonesia, di Korea Selatan juga 

memiliki dua jenis asuransi kesehatan: asuransi kesehatan dari pemerintah 

dan swasta. Asuransi swasta seperti Samsung Fire, AIG atau Chubb untuk 

mahasiswa internasional (international student), umumnya asuransi ini 

hanya meng-cover kondisi-kondisi ketika kita sakit dan biasanya tidak 

meng-cover pregnancy-related treatments. Untuk asuransi swasta, biasanya 

premi asuransi dihitung per orang. Berbeda dengan asuransi kesehatan 

pemerintah yang tidak terlalu besar meng-cover biaya saat kita sakit tapi 

meng-cover pregnancy-related treatment. Premi asuransi kesehatan 

pemerintah ini cukup atas nama kepala keluarga saja. Oleh karena itu, bagi 

pelajar/mahasiswa yang ingin membawa keluarga, lebih baik menggunakan 

asuransi pemerintah dibanding asuransi swasta. 

Asuransi kesehatan milik pemerintah Korea Selatan diurus oleh badan yang 

bernama National Health Insurance Corporation (NHIC). Badan ini yang 

mengurusi asuransi kesehatan warga negara Korea Selatan. Semua yang 

mempunyai kartu tanda pengikut asuransi ini, cukup menunjukkan kartu 

pada saat berobat di manapun dan akan mendapat diskon 70% dari biaya 

pengobatan jenis apapun sebesar apapun. 

Sebagaimana asuransi pada umumnya, warga negara asing termasuk 

pelajar/mahasiswa wajib membayar premi bulanan untuk mengikuti 

asuransi ini. Keringanan bagi pelajar (pemegang visa D-2) adalah mendapat 

diskon 50% untuk premi bulanan ini dibanding pemegang visa lainnya. 

Besarnya (setelah diskon) sekitar 30-35 ribu won per bulan. Pada awal 

tahun 2000an, premi ini dibayar mulai bulan pertama tinggal di Korea 

Selatan, sesuai tanggal yang tercatat di Alien Registration Card (KTP di 

Korea Selatan). Jika ada warga negara asing yang baru mengikuti asuransi 

ini setelah tinggal 1 tahun di Korea Selatan (misalnya), maka biaya premi 

selama 1 tahun pertama tinggal di Korea Selatan juga harus dibayarkan 

(dirapel) pada saat pendaftaran. Namun, aturan tersebut telah diubah. 

Pembayaran premi asuransi akan dihitung sejak 3 bulan setelah 

kedatangan terakhir kita di Korea Selatan. Misalnya si A mulai kuliah di 

korea Februari 2008. Kemudian dia liburan ke Indonesia dan kembali ke 

Korea pada Februari 2009. Maka premi asuransi akan dimulai sejak bulan 

Mei 2009, bukan februari 2008. 
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Bagaimana cara mengikuti asuransi kesehatan pemerintah? 

Cara untuk mengikuti asuransi ini cukup mudah. Kita (keluarga) hanya 

diminta melampirkan dokumen-dokumen: 

1. Fotokopi alien card 

2. Fotokopi paspor yang menunjukan tanggal kedatangan terakhir 

3. Fotokopi dokumen mahasiswa 

4. Fotokopi buku nikah (untuk menunjukan hubungan suami-istri) 

5. Fotokopi Akte kelahiran (untuk anak) 

Dengan mengajukan dokumen-dokumen tersebut, asuransi akan diproses 

dan selesai saat itu juga. Mungkin kita sering mengalami kendala bahasa. 

Kita tidak bisa bahasa Korea dan petugas asuransi umumnya tidak bisa 

bahasa inggris. Hal itu tidak masalah, karena petugas asuransi akan 

menelpon customer service (English) sehingga kita akan terbantu. 

Perlu diingat, alamat satu keluarga harus sama. Jika alamat antara suami 
dan istri berbeda, maka masing-masing akan dikenakan premi sendiri 
sehingga kita perlu bayar double. 

Apa manfaat asuransi kesehatan pemerintah tersebut? 

Asuransi kesehatan pemerintah tidak menggunakan sistem reimburse (kita 

bayar dulu biaya rumah sakit kemudian mengajukan klaim untuk 

mendapatkan ganti rugi). Setahu saya, asuransi pemerintah menggunakan 

system potongan harga/diskon sesuai dengan jangka waktu keikutsertaan. 

Semakin lama kita mengikuti asuransi, maka potongan biaya medis juga 

akan semakin besar. Bagi warga negara asing yang hamil, akan mendapat 

subsidi dari pemerintah untuk biaya pemeriksaan kandungan semasa hamil. 

Pada tahun 2008, subsidi itu mencapai 200,000 won. Namun pada 2010, 

subsidi itu dinaikan menjadi 300,000 won.  

Selain itu, untuk anak warga negara asing (baik lahir di Korea Selatan atau 

pun tidak), selama orang tuanya mengikuti asuransi, akan mendapatkan 

fasilitas general check-up hingga usia 5 tahun pada rumah sakit-rumah 

sakit yang ditunjuk. Bagi orang tua juga akan mendapat fasilitas 

pemeriksaan kesehatan setiap 2 tahun sekali disesuaikan dengan tahun 

lahir. Jika lahir pada tahun ganjil, akan mendapat kesempatan pemeriksaan 

kesehatan pada tahun ganjil juga. 

Kontributor  : Purba Purnama 
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Tempat Ibadah Muslim 

Central Masjid, Seoul (서울 중앙 성원)  

Alamat : 732-21 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul  

Tel: 02-793-6908  

Fax: 02-798-9782  

 

Al-Huda Islamic Center (Daejeon) 
Alamat: Yuseong-gu, Kung-dong 404-9, 2nd Floor, Daejeon, 305-701,  

Tel: +82-10-2651-7860 

E-mail: islamic.center.daejeon@gmail.com 

Website: http://DaejeonMosque.googlepages.com 

 

Paju Masjid (Gyeonggi-do) 
Alamat : 421-9, Yeongtae-ri, Wonreung-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do 

Tel : +82-31-946-2110 

 

Bupyeong Masjid 
Alamat : 574-19, Sipjeong-dong, Bupyeong-gu, Incheon 

Tel : +82-32-512-2612 

 

Anyang Masjid 
Alamat : 618-132, Anyang 5-dong, Anyang-si, Gyeonggi-do 

Tel : +82-31-444-7757 

 

Ansan Masjid 
Alamat : 741-5, Wongok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 

Tel : +82-31-492-1948 

 

Gwangju Masjid 
Alamat : 48-9, Yeok-ri, Gwangju-eup, Gwangju-gun, Gyeonggi-do 

Tel : +82- 31- 761-3424 

 

Jeonju Masjid (Jeolla-do) 
Alamat : 1562-10, Inhu-dong 2-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 

Tel : +82- 63- 243-1483 

 

http://daejeonmosque.googlepages.com/
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Busan Masjid 
Alamat : 30-1, Namsan-dong, Geumjeong-gu, Busan 

Tel : +82- 51- 518-9991 

Islamic Centers/Macheon-Geoyeo Center 
Alamat : 186-26, Geoyeo-dong, Songpo-gu, Seoul 

Tel : +82-2- 431-6850 

Suwon Center 
Alamat : 320-15, Dangsu-dong, Gwonseon-gu, Suwon , Gyeonggi-do 

Tel : +82- 31- 295-2956 

Jeju Center 
Alamat : Rm. 1215, Jeonghan Officetel, 939, Nohyeong-dong, Jeju 

Tel : +82- 64- 712-1215 

Daegu Center 
Alamat : 202-6, Jukjeon-dong, Dalseo-gu, Daegu 

Tel : +82-53- 523-2171 

Gwangju Center 
Alamat : 894-7, Wolgyeo-dong, Gwangsan-gu, Gwangju 

Tel : +82-62- 972-5136 

 

 

Kontributor : Mauludi Ariesto 

Mesjid Pusat Seoul di Itaewon. Foto :  Mohamad Faizal Umar, Flickr 
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Tempat Ibadah Katolik  

Myongdong Cathedral (774-3890)  

Misa setiap hari dan Sabtu dalam Bahasa Korea pk. 6:30, 7:30, 18:00, dan 

19:00. Hari Minggu misa Bahasa Inggris pk 9:00. 

Stasiun subway Myeong-dong (Seoul subway jalur 4), pintu keluar no. 8 

Jalan sepanjang Toegyero-gil. sejauh 300 m, belok kanan di persimpangan  

Jalan sepanjang Myeongdong-gil  sejauh 100 m ke  Catholic Center 

Jalan mendaki sepanjang center. 

 

Stasiun subway Euljiro Ipgu (Seoul subway jalur 2), pintu keluar 5 

Belok kanan dan  Jalan sepanjang Myeongdong3-gil sejauh 400 m  

Belok kiri dan Jalan sepanjang Myeongdong-gil sejauh 400 m ke Catholic 

Center 

Jalan  mendaki sepanjang center. 

Yeoksam Catholic Church 

Misa setiap Hari Minggu pk 10:00 

Stasiun subway Yeoksam (Seoul subway jalur 2, pintu keluar no. 1) 

Seongbuk-Dong Catholic Church (762-1986)  

Misa Bahasa Inggris setiap Hari Minggu pk 09:00 

Stasiun subway Hanseong Univ. (Seoul subway jalur 4, pintu keluar no. 6) 

Catholic International Parish of Seoul (793-2070)  

Misa Bahasa Inggris setiap Hari Minggu pk 9:00 dan 11:00 di Francis Hall. 

Stasiun subway Hangangjin (Seoul subway jalur 6, pintu keluar no. 2) 

Ikuti jalan sampai bertemu jembatan penyeberangan, seberangi jalan. 
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Jalan ke arah kanan kira-kira 200 m, Gereja ada di sebelah bangunan 

dengan bendera Uni  Eropa dan Italia. Di depan gereja ada patung Bunda 

Maria.  

Sogang University Catholic Church 

Misa setiap hari pk 19:30 

Stasiun subway Sinchon (Seoul subway jalur 2, pintu keluar no. 6) 

Misa Bahasa Indonesia diadakan setiap dua minggu sekali, di wisma SVD, 

Ahyeon. Untuk keterangan lebih lanjut harap hubungi mahasiswa Indonesia 

Katolik lainnya.  

Website : http://deigratia-korea.blogspot.com 

Kontributor : Adeline Budiman 
 

 
 

 

  

Myeongdong Cathedral. Foto : www.visitkorea.or.kr 

http://deigratia-korea.blogspot.com/
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 Tempat Ibadah Kristen 

Berikut adalah daftar Gereja Kristen Bahasa Indonesia di Seoul  

Kebaktian Bahasa Indonesia di Yoido Full Gospel Church 

Ibadah: Minggu pkl 11.00, Education Building Lt. 10, Yoido. 

Alamat : Stasiun subway Daebang (Seoul subway jalur 1), pintu keluar no. 6, 
lalu naik bis no. 61 dan turun di halte Yoido sunbokgem kyohwe. 

Program dan Fasilitas : 

1. Sunday service 
2. Pendalaman Alkitab 
3. Belajar Bahasa Korea 
4. Klinik kesehatan gratis 
5. Komsel Sabtu Ceria (Cell Group) 
6. Konsultasi hukum dan ketenagakerjaan 
7. Bukit Doa 
8. Mission House (shelter) 

Cara ke Yoido Full Gospel Church 

Subway dan bis : 

1. Stasiun subway Yeouinaru (Seoul subway jalur 5) 
- Pintu keluar no. 1 (untuk jalan : 15 menit) 
- Pintu keluar no.2 (untuk naik bis No. 61, 5615, 5618, 6630, 

6623, 5711, 5713) 
2. Stasiun subway Yeoido (Seoul subway jalur 5) 

- Pintu keluar no. 2 dan 5 ( untuk naik bis No. 33-1, 3, 104, 119, 
326, 9409, 461, 5618, 6630) 

3. Stasiun subway National Assembly (Seoul subway jalur 9)  
- Pintu keluar no. 1 ( + jalan 10 menit) 

 
Contact Person : Ps Candra Gunawan +82 -10- 8123- 8282 

Kebaktian Bahasa Indonesia di IFGF GISI SEOUL 

Ibadah :  Minggu Jam 3 sore , Galilee Presbyterian Church lantai 3  
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Alamat : Kuro-gu Kuro-5-dong 1267 Seoul 152-055 (Stasiun subway 

Sindorim, pintu keluar no. 2, samping Technomart, depan Taeyeong 

Apartment)  

Contact Person : Ps. Fernando +82-10-3703-2012 / Ps. Johanes +82-10-

4817-6679 

 Kontributor : Arenst  Andreas 

 

  Yoido Full Gospel Church. Foto : Wikipedia 
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Panduan Makanan Halal di Korea 

Makanan merupakan salah satu dari kebutuhan pokok manusia (sandang, 

pangan, dan papan). Makanan merupakan sumber energi manusia dalam 

beraktivitas. Makanan adalah sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh 

untuk perkembangan tubuh dan otak manusia. 

Dalam Islam, kehalalan makanan sangatlah penting. Islam sangat konsen 

terhadap sumber-sumber nutrisi yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. 

Bagi seorang muslim/muslimah, mengkonsumsi makanan yang halal dan 

baik merupakan manivestasi dari ketaatan dan ketaqwaan kepada Sang 

Khaliq (Allah SWT) sesuai dengan firman-Nya: 

“dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayib) 

dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan 

bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-

Nya” (QS Al Maidah : 88) 

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena 

sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu" (QS Al Baqarah : 168) 

Secara umum, beberapa makanan yang diharamkan antara lain: 

1. Bangkai 

2. Darah 

3. Babi 

4. Binatang  yang disembelih selain menyebut nama Allah 

5. Khamer atau minuman yang memabukkan 

Daging 

Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sangat mudah menemukan 

makanan halal di berbagai rumah makan ataupun pusat perbelanjaan. Label 

halal dapat ditemukan dengan mudah. Kondisi tersebut sangat berbeda 

dengan yang ada di Korea Selatan yang notabene mayoritas adalah atheis 

ataupun tidak ber-Tuhan. Untuk bangkai, darah, daging babi, dan khamer 
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mungkin sangat jelas karena kondisinya sama dengan di Indonesia. 

Sedangkan untuk binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah, 

hal ini sangat berbeda antara kondisi di Indonesia dengan Korea Selatan. Di 

Indonesia sebagai Negara beragama (mayoritas muslim), proses 

penyembelihan hampir bisa dipastikan dilakukan oleh orang muslim (yang 

tentunya diwajibkan dengan menyebut nama Allah). Kalaupun bukan 

disembelih oleh muslim, peluang berikutnya adalah penyembelihan 

dilakukan oleh seorang ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Berdasarkan 

firman Allah : 

”…Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu 

dan makananmu halal bagi mereka.” (QS. Al Maidah : 

5)  

Maka, sembelihan Ahli kitab halal dimakan selama cara penyembelihannya 

sesuai dengan cara yang dilakukan Islam dalam penyembelihan, tidak 

dengan menggunakan cara mencekik, memecahkan kepalanya atau 

disetrum dengan listrik. Di Korea Selatan, mayoritas penduduknya adalah 

tidak ber-Tuhan (Atheis). Sehingga peluang terbesar penyembelihan hewan 

dilakukan oleh orang yang tidak beragama. Dan hal inilah menjadikan 

sembelihan (ayam, sapi, kambing, dll) itu berstatus haram.  

Adapun perihal daging-daging yang berasal dari hewan-hewan yang halal 

untuk dimakan namun kemungkinan penyembelihannya menggunakan 

pisau yang juga dipakai untuk memotong babi atau anjing, kita tidak 

diperbolehkan memakan daging tersebut jika anda betul-betul mengetahui 

bahwa daging itu disembelih dengan pisau yang telah digunakan untuk 

memotong babi atau anjing, kecuali jika si penyembelih sebelum 

menyembelih daging dari hewan yang halal itu terlebih dahulu mencuci 

pisau tersebut dengan menggunakan air dan tidak disyaratkan tujuh kali 

pencucian dengan disertai tanah. 

Banyak restoran/rumah makan di Korea Selatan yang menyajikan daging 

dari hewan-hewan yang halal namun sangat kecil kemungkinannya 

penyembelihannya dilakukan oleh seorang muslim ataupun ahli kitab, 

ditambah lagi peralatan yang digunakan hampir bisa dipastikan bekas 

kontak dengan daging babi. Hal inilah yang menjadikan status daging dari 

hewan-hewan halal tersebut menjadi haram untuk dimakan. 
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Kita harus bersungguh-sungguh untuk memberikan penilaian terhadap 

setiap daging sembelihan yang kita dapati dan tidak meremehkannya. Dan 

jika kita masih tetap ragu-ragu akan kehalalannya maka lebih baik anda 

tinggalkan dan anda beralih kepada yang anda yakini kehalalannya 

sebagaimana hadits Rasulullah saw,  

“Tinggalkanlah hal-hal yang anda ragukan dan beralihlah kepada hal-hal 

yang tidak anda ragukan.” (HR. Tirmidzi) 

Makanan ringan 

Di Korea Selatan, sangat sulit mendapatkan makanan kecil dengan label 

halal, sehingga hal yang paling penting adalah kita mampu membaca aksara 

Korea (Hangeul) karena di Korea Selatan, semua data tentang kandungan 

makanan terdapat dalam label makanan. Ada beberapa petunjuk untuk 

mendapatkan makanan ringan yang halal diantaranya: 

i. Lecithin (레시틴) 

Jika dalam label terdapat tulisan 레시틴 saja atau diberi 

keterangan 동물성유지 , maka status makanan tersebut adalah 

haram karena berasal dari hewan. Jika terdapat 

tulisan 레시틴 yang diikuti dengan keterangan seperti 레시틴 

(대두), 쏘야 레시틴 ataupun 레시틴 (식물성유지) maka status 

makan tersebut adalah halal karena bersumber dari tumbuh-

tumbuhan. 

ii. Shortening (쇼트닝) 

Jika dalam label terdapat tulisan 쇼트닝 saja atau diberi keterangan 

동물성유지 , maka status makanan tersebut adalah haram karena 

berasal dari hewan. Jika terdapat tulisan 쇼트닝 yang diikuti 

dengan keterangan seperti 쇼트닝(대두)  

ataupun 쇼트닝(식물성유지) maka status makan tersebut adalah 

halal karena bersumber dari tumbuh-tumbuhan. 

iii. Gelatin (젤라틴) 

Coklat di Korea Selatan umumnya mengandung gelatin. Gelatin di 

Korea bersumber dari bahan binatang/yang tidak halal. Jadi lebih 

baik dihindari. 

iv. Daging babi (돼지고기) 
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Mungkin kita tidak bernah berfikir bahwa makanan kecil semacam 

keripik kentang mengandung daging babi (돼지고기). Tetapi pada 

kenyataannya, di Korea Selatan, hampir sebagian besar makanan 

ringan semacam kerupuk mengandung daging babi (돼지고기) 

seperti yang tercantum dalam label kemasannya. Jadi, periksalah 

kandungan makanan dalam kemasan tersebut. 

Mie instan 

Sebagai perantau, merupakan hal yang wajar jika seseorang berfikir bahwa 

mie instan adalah makanan yang paling praktis. Namun, untuk mi instan 

yang ada di Korea Selatan, hampir sebagian besar mie instant mengandung 

daging babi (돼지고기). Jadi, perlu diperhatikan ketika membeli mie instan 

karena hanya ada beberapa jenis mie instan yang tidak mengandung 

komponen dari daging babi (돼지고기). 

Semoga tulisan ringan ini bisa bermanfaat bagi calon mahasiswa/umum 

yang akan berkunjung, belajar ataupun penelitian di Korea Selatan. 

Referensi 

[1]. http://www.halalmui.org/ 

[2]. http://www.halalguide.info/2009/03/27/mengenal-makanan-

haram/ 

[3]. Halal Food Guide for Muslims Living in Korea: 

http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/halalkah-daging-

di-negara-non-muslim.htm 

[4]. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam. 

(Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy),PT. Bina Ilmu, 1993. 

 

Kontributor : Purba Purnama 

Telekomunikasi di Korea 

Telepon selular merupakan kebutuhan dasar manusia saat ini. Terutama di 

Korea Selatan, kita akan sering sekali ditanya mengenai nomor telepon 

http://www.halalmui.org/
http://www.halalguide.info/2009/03/27/mengenal-makanan-haram/
http://www.halalguide.info/2009/03/27/mengenal-makanan-haram/
http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/halalkah-daging-di-negara-non-muslim.htm
http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/halalkah-daging-di-negara-non-muslim.htm
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selular. Untuk itu, akan lebih baik untuk memiliki telepon selular bila kita 

akan tinggal lebih dari 6 bulan di Korea Selatan.  

Secara umum, telekomunikasi di Korea Selatan dikuasai oleh tiga provider 

besar, yaitu: SK Telecom ( http://ssktelecom.com ), KT ( http://www.kt.com ), 

dan LG Telecom ( http://www.lgtelecom.com ). Ketiga perusahaan memiliki 

keunggulan dan kekurangan dalam pelayanan dan setiap orang akan 

memiliki opini yang berbeda-beda berdasarkan pengalamannya.  

Berbeda dengan di Indonesia, di Korea Selatan kita tidak perlu membeli SIM 

card untuk mendapatkan nomor telepon karena ketika membeli telepon 

selular, kita langsung didaftarkan oleh penjual telepon untuk mendapatkan 

nomor telepon. Kita juga tidak bisa mengganti nomor sewaktu-waktu bila 

kita ingin pindah dari satu provider ke provider yang lain. 

Ada banyak cara untuk mendapatkan telepon selular di Korea Selatan, di 

antaranya: membeli telepon selular baru, membeli telepon selular bekas, 

atau menyewa telepon selular. Namun, yang paling populer bagi orang 

Indonesia ketika pertama kali datang ke Korea Selatan adalah pilihan kedua, 

yaitu membeli telepon selular bekas karena harganya yang murah, yaitu 

antara 20,000-60,000 won. Dengan membawa alien card atau paspor (bila 

belum memiliki alien card), telepon selular bekas bisa kita dapatkan di 

toko-toko telepon selular yang hampir ada di setiap tempat.  

Gambar Kartu ‘161’ dan  Kartu 'Double' 

Untuk menelpon ke luar Korea Selatan, misalnya ke Indonesia, kita perlu 

membeli kartu International Calling. Ada banyak jenis kartu International 

Calling, diantaranya kartu 161, Super Warung, Double, A+, Excel, dan banyak 

lagi yang lainnya. Masing-masing kartu memiliki harga, tarif, dan kualitas 

suara yang berbeda-beda. Kartu International Calling ini, bisa kita beli di 

toko-toko telepon selular.  

Kontributor : Iman Prayudi 

http://ssktelecom.com/
http://www.kt.com/
http://www.lgtelecom.com/
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Transportasi di Korea 

Subway 

Salah satu sarana transportasi utama di Korea Selatan adalah subway. 

Subway mirip kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek, hanya lebih cepat, 

teratur, dan lebih nyaman. Jalur-jalur subway terbagi atas beberapa line (1-

9, beserta beberapa line tambahan), dan peta subway bisa diperoleh di 

internet (misalnya di    

http://www.smrt.co.kr/Train/Subwaymap/Eng/Subwaymap.jsp) atau 

hardcopy-nya bisa kita peroleh di loket-loket yang terdapat di stasiun 

subway. Peta subway biasanya terletak di atas loket (lihat gambar 1). Peta 

ini tertulis dalam karakter Hangeul dan karakter latin. Angka di sebelah 

nama setiap stasiun pada peta menunjukkan tarif subway untuk tujuan dari 

stasiun yang bersangkutan. 

 

Ada beberapa cara untuk membayar subway di Korea Selatan. Kita bisa 

menggunakan kartu tiket perjalanan tunggal kartu khusus yang disebut T-

Money.  

Kartu untuk Perjalanan Tunggal 

Untuk menggunakan subway dalam sekali perjalanan, kita harus membeli 

“Single Journey Ticket Cards” dari mesin “Ticket Vending and Reload 

Device”  yang terletak di dalam stasiun subway. Kartu ini hanya dapat 

digunakan pada subway dan tidak dapat digunakan untuk bus atau taksi. 

 

http://www.smrt.co.kr/Train/Subwaymap/Eng/Subwaymap.jsp
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Adapun cara penggunaannya adalah sebagai berikut: 

1. Pada vending machine, pilih tempat tujuan kita (tarif berbeda, 

tergantung tujuan). 

2. Untuk menerima kartu tiket perjalanan tunggal, kita perlu untuk 

membayar deposit KRW 500. 

3. Untuk masuk ke dalam subway, kita harus mencari pintu putar 

dengan panah hijau kecil. Hindari pintu putar bertanda 'X' 

berwarna merah , karena pintu putar ini untuk penumpang yang 

melewati arah berlawanan (keluar subway, jika kasusnya kita 

sedang akan masuk ke dalam subway). Letakkan kartu pada 

pembaca kartu elektronik (yang bertanda T-money), yang terletak 

di sisi kanan pintu putar. Setelah itu, kita bisa melewati pintu putar 

ini. 

4. Setelah tiba di stasiun tujuan, periksa pintu keluar yang ingin kita 

tuju, dan kita bisa keluar melalui pintu putar subway, 

menempatkan kartu perjalanan tunggal tadi  pada pembaca kartu 

elektronik di sisi kanan sekali lagi. 

5. Pastikan kita mengembalikan tiket kartu perjalanan tadi 

ke ”Deposit Refund Device” untuk menerima deposit sebesar KRW 

500 yang tadi kita bayarkan. 

 

<Tip 1> Pada layar pertama, kita memilih "ENG" untuk bahasa 

Inggris.   

<Tip 2> Jika kita perlu transfer ke jalur subway yang berbeda, 
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pastikan kita mengikuti tanda-tanda di stasiun subway untuk 

sampai ke line lain. Ketika transfer, kita tidak perlu melewati pintu 

pagar, dan kita tidak perlu membeli kartu lain. 

 

Kartu Transportasi (T-Money) 

Kartu transportasi yang paling sering digunakan adalah 'T-money’.  Kartu 

ini tersedia di loket tiket di beberapa stasiun-stasiun subway atau di toko-

toko yang memasang tanda 'T-money' (misalnya 7-eleven). Dengan 

menggunakan Kartu T-money (bukan uang tunai), pengguna kartu bisa 

mendapatkan diskon sekitar 10% pada tarif reguler. 

Harga Kartu T-money adalah KRW 2.500-3000 dan dapat diisi ulang.  

Pengisian ulang T-money di vending machine 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

1. Tempatkan kartu T-money di slot dengan nomor 1 (seperti yang 
ditunjukkan di gambar). 

2. Periksa saldo yang ditampilkan pada baris pertama dari LCD. 
3. Tekan tombol yang menunjukkan nilai yang akan kita isikan. Ada 8 

pilihan nilai, yakni: ₩ 1.000, ₩ 2.000, ₩ 3.000, ₩ 5.000, ₩ 10.000, ₩ 
20.000, ₩ 30.000, dan ₩ 50.000. 

4. Mesin akan mengkonfirmasi jumlah sebelum pengisian dan 
menampilkannya pada baris kedua di layar. 

5. Masukkan uang. Hanya lembaran ₩ 1.000, ₩  5.000, dan ₩  10.000 
yang diterima. 

6. Beberapa saat setelah uang dimasukkan, layar LCD  menunjukkan 
saldo baru setelah terisi (saldo lama + saldo dari uang yang baru 
diisikan). 
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Papan – papan penanda di subway : 

1. Pintu keluar 

 

 

 

2. Transfer 

 

Kode warna pada subway digunakan untuk tiap jalur. Contohnya, jika kita 

akan transfer ke jalur 7, kita harus mengikuti padah pada penanda garis 

hijau gelap. 

 

 

 
3. Kode warna untuk jalur subway 

 

4. Peta-peta di dalam stasiun subway 
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Peta ini terletak di dekat tangga, berisi denah beberapa pintu keluar yang 

ada di stasiun subway yang bersangkutan. Di sini, kita bisa menentukan 

pintu keluar mana yang paling dekat dengan tempat yang kita tuju. 

Bus 

Bus beroperasi menurut 8 pembagian distrik yang ada di Seoul. Nomor 

yang tertera pada bus menunjukkan nomor distrik , yang bisa menunjukkan 

penumpang darimana bus berangkat dan kemana bis menuju. Karena itu, 

kita sebaiknya memiliki pengetahuan geografis tentang Seoul. Berikut ini 

adalah pembagian bis menurut wilayah: 
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8 Nomor bis untuk 8 distrik di Seoul 

No. Bagian 

0 Jongno-gu Jung-gu  Yongsan-gu   

1 Dobong-gu Gangbuk-gu Seongbuk-gu Nowon- gu 

2 Dongdaemun-gu Jungnang-gu Seongdong- gu Gwangjin-gu 

3 Gangdong-gu Songpa-gu     

4 Seocho-gu Gangnam-gu     

5 Dongjak-gu Gwanak-gu Geumcheon-gu   

6 Gangseo-gu Yangcheon-gu Yeongdeungpo- gu Guro-gu 

7 Eunpyeong-gu Mapo-gu Seodaemun-gu   

 

7 Nomor bis untuk 7 bagian pinggiran kota di Seoul 

No. Bagian  

1 Uijeongbu-si Yangju-si Pocheon-
si 

      

2 Guri-si Namyangju-si         

3 Hanam-si Gwangju-si         

4 Seongnam-si Yongin-si         

5 Anyang-si Gwacheon-si Uiwang-si Ansan- si Gunpo-si Suwon-
si 

6 Incheon Bucheon-si Gimpo-si Gwangmyeong- 
si 

Siheung-
si 

  

7 Paju-si Goyang-si         

 

Adapun sistem penomoran pada bis kota di Seoul adalah sebagai berikut: 

Jenis Bus Sistem Penomoran 

Bus Biru  

 

3-digit nomor: Keberangkatan + Tujuan + Bus 
ID (0 ~ 9)  
(Contoh) 048  
0: Bus ini dimulai dari Kawasan Distrik 0 
(Jongno, Junggu, Yongsan) 
4: 4: Bus ini menuju Area Distrik 4 (Seocho, 
Gangnam)  
8: Bus ID 

Bus Hijau 

 

4-digit nomor: Keberangkatan + Tujuan + Bus 
ID (11 ~ 99)  
(Contoh)1013  
1: Bus ini dimulai dari Kawasan Distrik 1 
(Dobong, Gangbuk, Seongbuk, nowpada)  
0: Bus ini menuju Area Distrik 4 (Jongno, Junggu, 
Yongsan)  
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12: Bus ID 

Red Bus  

 

4-digit nomor: 9 (Wilayah pinggiran kota) + + 
Keberangkatan Bus ID (00 ~ 99) 
(Contoh) 9112 
9: Nomor pertama 9 berarti bus ini melayani 
daerah pinggiran kota  
1: Bus ini dimulai dari Kawasan pinggiran kota 
bagian 1 (Uijeongbu, Yangju, Pocheon)  
12: Bus ID 

Bus Kuning  

 

2-digit nomor: Distrik + Bus ID (1 ~ 9) (1 ~ 9)  
(Contoh) 01 
0: Bus ini berkeliling di sekitar Distrik 0 (Jongno, 
Junggu, Yongsan) 
  
1: Bus ID 

  

 

Kita dapat menggunakan uang tunai atau T-money untuk membayar tiket 

bis. Penggunaan T-money lebih disarankan karena cenderung lebih murah. 

Sumber: www.visitkorea.or.kr  

Kontributor : Fathoni A. Musyaffa 

  

http://www.visitkorea.or.kr/
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Gambaran Umum Daejeon 

Sejauh ini pemaparan tentang kehidupan di Korea sebagian besar berpusat 

di Seoul. Namun UST dan sebagian besar kampus UST terletak di Daejeon, 

sekitar dua jam perjalanan darat dari Seoul. Daejeon merupakan kota 

metropolitan terbesar kelima di Korea Selatan, setelah Seoul, Busan, 

Daegum dan Incheon, yang merupakan ibukota dari provinsi Chungnam 

dengan jumlah populasi mencapai 1,5 juta manusia dalam area seluas 540 

㎢ (dimana total luas Korea adalah 222,154 ㎢). Nama kota ini berasal dari 

karakter China yang berarti “great field”.  

Daejeon juga disebut “Jungdo” yang berarti bahwa daerah ini terletak di 

pusat wilayah Korea, berjarak 167,3 km dari Seoul, 294 km dr Busan, dan 

169 km dari Gwangju. Daejeon berperan sebagai penghubung transportasi 

dimana terdapat Gyeonbu dan Honam Expressways serta jalan ke berbagai 

daerah. Jalan tol dan kereta api yang menghubungkan negara ini dari utara 

ke selatan bertemu di Daejeon. Dengan jaringan transportasi yang memadai 

seperti ini, memungkinkan untuk menjelajah ke berbagai daerah di negara 

ini dengan waktu tempuh setengah hari dari Daejeon. Kota-kota besar 

lainnya dapat diakses dalam 2 jam dan Seoul hanya dalam waktu 50 menit 

jika menggunakan kereta super cepat (KTX) dari Daejeon. Cheongju 

International Airport dan pelabuhan Dangjin dapat dicapai dengan mudah.  

 

     Peta Lokasi Daejeon  
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Kantor pusat UST dan sebagian besar kampus UST terletak di Daejeon 

karena kawasan ini memang layaknya sebuah kawasan institut riset yang 

berjumlah sekitar 200 institut, dan rencananya kota ini akan dijadikan 

sebagai Ibukota Administrasi Korea Selatan. Bagi orang yang belum 

mengenal seluk beluk Korea Selatan, akses paling mudah dari Bandara 

Incheon ke Daejeon yaitu dengan menggunakan bus Limousin dengan 

perjalanan selama kurang lebih 3 jam. Ketika sudah tiba di Daejeon, bus 

tersebut akan berhenti tidak jauh dari kawasan institut riset. Sebelum 

berangkat dari Tanah Air, sebaiknya meminta agar ada teman yang sudah 

dikenal atau pihak kampus untuk menjemput atau memberikan panduan 

jalan dari Bandara menuju kampus. Perlu diketahui bahwa transportasi di 

sini tepat waktu baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan, 

sehingga akan sangat mudah untuk membuat janji untuk bertemu dengan 

orang yang akan menjemput. Namun di sisi lain kita pun harus mengikuti 

instruksi orang yang akan menjemput, seperti misalnya bus dan jam 

keberangkatan yang harus kita pilih. Bus dari Bandara ke Daejeon 

berangkat setiap 1 jam, jika kita tertinggal menaiki bus yang diinstruksikan 

sebaiknya segera memberitahu orang yang akan menjemput sehingga tidak 

terjadi salah paham. 

Infrastruktur Sains dan Teknologi dan Tenaga Kerja Penelitian yang 

Unggul 

Daedeok Innopolis (Penelitian dan Pengembangan Daerah Khusus Daedeok) 

terdiri dari 28 pusat penelitian yang dikelola negara serta 79 lembaga riset 

swasta dengan jumlah peneliti sebanyak 20.000. Mereka telah 

mengembangkan teknologi kelas dunia yang telah memimpin pertumbuhan 

ekonomi bangsa selama 30 tahun terakhir. Selain itu, Daejeon mendirikan 

WTA (World Technopolis Association) pada tahun 1998 dengan pandangan 

mewujudkan pembangunan daerah melalui kerja sama internasional 

dengan kota-kota ilmu pengetahuan dunia. Saat ini WTA telah berkembang 

untuk memiliki 67 anggota dari 32 negara, dan secara aktif bekerja sama 

dengan organisasi internasional, termasuk UNESCO sebagai badan 

konsultatif resminya. Maka, tidak heran bila Daejeon disebut juga sebagai 

“Sillicon Valey” Korea. 
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Permintaan dan Penawaran akan Sumber Daya Manusia yang Unggul 

Daejeon memiliki 18 universitas termasuk KAIST, lembaga pendidikan 

sains nomor satu di Korea, ICU (Information and Communications 

University), UST (Korea University of Science and Technology) dan CNU 

(Chungnam National University), dimana semuanya menyediakan tempat 

pendidikan sebagai universitas yang berpusat pada penelitian, bekerjasama 

dengan dengan berbagai akademisi-industri dalam kemitraan bisnis, serta 

memberikan pengasuhan, yang disesuaikan dengan pendidikan, kepada 

tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan lembaga penelitian. 

 

Beberapa institusi pendidikan dan riset di Daejeon 

Iklim 

Secara umum iklim di Korea dibedakan atas empat musim yang berbeda: 

semi, panas, gugur dan dingin. Musim semi hangat dan clear. Musim panas 

biasanya panas, lembab dan hujan akibat pasang di perairan Pasifik. 

Hampir semua musim gugur dingin dan clear, sedangkan musim dingin 

yang sangat dingin dan kering akibat pengaruh massa udara dari Siberia.  

Temperatur rata-rata semua musim biasanya lebih rendah dari daerah-

daerah yang terletak pada latitude yang sama di Amerika Utara dan Eropa 
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Barat. Temperatur tahunan rata-rata Daejeon berkisar 12.3°C(Celsius). Di 

bulan Januari (yang merupakan bulan terdingin) suhu rata-ratanya adalah -

1.9°C dan di bulan Agustus (bulan terpanas) memiliki suhu rata-rata 25.5°C. 

Suhu tertinggi yang pernah diketahui adalah 37.7°C (24 Juli, 1994), 

sedangkan yang terendah 19.0°C (6 Februari, 1969). 

Curah hujan tahunan rata-rata Korea adalah 1.353 mm, tetapi jumlah curah 

hujan sangat bervariasi sesuai dengan musim. Pada bulan-bulan musim 

panas, karena tekanan atmosfer tinggi Pasifik Utara, wilayah ini menerima 

55 persen dari curah hujan, sedangkan bulan Desember memiliki curah 

hujan terendah.  

Layanan Kesehatan Di Daejeon 

Ketika merasa sakit atau mengalami gejala fisik yang tidak biasa, Anda 

dapat mengunjungi rumah sakit dan praktik pribadi dengan dokter yang 

dapat berbahasa Inggris berikut. 

Nama Lokasi dan Kontak Jam Buka Layanan 
Medis 

Chungnam 
National 
University 
Hospital 

640 Daesa-dong, Jung-gu 
Tel. 280-8429 
Website:https://www.cn
uh.co.kr:8443/eng/index.
jsp 

9 a.m.- 4:30 p.m. 
pada hari kerja 
9 a.m. - 11:30 
a.m. pada hari 
sabtu. 

Unit Gawat 
Darurat 
tersedia 
selama 24 
jam 
(Hubungi 
010-5043-
9978) 
lantai 2 
Building Ms. 
Jiewon 
Kim(Tel. 
868-5538) 

Konyang 
University 
Hospital 

Gasoowon-dong, Seo-gu, 
Daejeon 
Tel. 600-9978 
Website: http://kihcc.kyu
h.co.kr 
( Layanan tersedia dalam 
bahasa English, German, 
French, Japanese, Chinese, 
Vietnamese, Mongolian) 

9 a.m.- 5 p.m.  
pada hari kerja 

Eulji 
University 
Hospital 

1306 Dunsan-dong, Seo-
gu 
Tel. 611-3000 

9 a.m. - 11:30 
a.m. hari Rabu 
dan Kamis  
1 p.m. - 4:30 p.m. 
hari Selasa 

Yeonsei 
Clinic 

1039 Dunsan-dong, Seo-
gu 
Tel. 485-8000 

Buka selama 365 
hari, termasuk 
Minggu dan hari 
libur lainnya 

Layanan 
medis 24 
jam 

https://www.cnuh.co.kr:8443/eng/index.jsp
https://www.cnuh.co.kr:8443/eng/index.jsp
https://www.cnuh.co.kr:8443/eng/index.jsp
http://kihcc.kyuh.co.kr/
http://kihcc.kyuh.co.kr/
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Seong's 
Clinic 

110-7, Eoeun-dong, 
Yuseonggu 
Tel. 861-6831 

9 a.m.- noon & 2 
p.m. - 6 p.m. hari 
Rabu  
9 a.m. - 1:30 p.m. 
hari Sabtu 

Penyakit 
dalam 
termasuk 
flu biasa 
dan sakit 
perut, dll. Sockpyeon

han 
Internal 
Medicine 

5th floor, KMT Building 5-
9 Goejeong-dong, Seo-gu 
Adjacent to Lotte 
Department Store Tel. 
526-3010 

8:30 a.m. - 6 p.m. 
hari kerja 
8:30 a.m. - 4 p.m. 
hari Sabtu 
8:30 a.m. - 1 p.m. 
hari Minggu 

 

Korea memisahkan definisi resmi antara profesi dokter dan farmasi, 

sehingga resep harus diterbitkan oleh dokter terlebih dahulu. Artinya, 

sebelum membeli obat-obatan, Anda harus diperiksa oleh dokter. Obat-

obatan untuk sakit kepala, masalah pencernaan, dan penyakit ringan 

lainnya mungkin dapat dibeli tanpa resep dokter. 

Pelayanan kesehatan dilakukan dengan urutan sebagai berikut: (1) 

mengajukan permohonan untuk pengobatan, (2) menunggu di departemen 

medis yang sesuai, (3) setelah dipanggil, pasien didiagnosis atau diobati, (4) 

setelah pengobatan, membayar biaya pelayanan kesehatan dan menerima 

resep, dan (4) menyerahkan resep ke apotek untuk membeli obat. 

Untuk melakukan pembayaran, pergi ke kantor administrasi rumah sakit. 

Sebagian besar rumah sakit menerima kartu kredit. Pada beberapa rumah 

sakit dengan klinik internasional, Anda dapat membayar di klinik 

internasional mereka. Klinik ini membantu Anda dalam mempersiapkan 

dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran. Banyak rumah sakit 

menyediakan resi dalam bahasa Inggris untuk perawatan medis yang 

dilakukan. Biaya pengobatan bervariasi tergantung pada asuransi yang 

menanggung pasien. Beberapa rumah sakit menerima asuransi kesehatan 

luar negeri yang berafiliasi dengan dari perusahaan asuransi rumah sakit. 

Untuk cakupan asuransi kesehatan luar negeri, pembayaran dilakukan 

terlebih dahulu dan kemudian, diganti melalui prosedur klaim kepada 

perusahaan asuransi. 
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Kantor Imigrasi Daejeon 

Kantor Imigrasi mengeluarkan izin untuk memperpanjang atau 

memperbaharui persinggahan, mengubah status tinggal, pemberian status 

tinggal warga negara asing, juga pemberian izin untuk kegiatan lain yang 

tidak termasuk dalam status tinggal dan masuk kembali (re-entry). Kantor 

ini juga mengawasi orang asing yang diduga melanggar undang-undang 

imigrasi, dan memiliki kewenangan untuk mendeportasi orang asing yang 

melanggar hukum imigrasi. Orang asing yang berkeinginan untuk tinggal di 

Korea selama lebih dari 90 hari harus mendaftarkan diri di Kantor Imigrasi 

yang sesuai yurisdiksi (wilayah kekuasaan hukum) atas domisili mereka. 

Kantor tersebut juga terletak di bandara dan pelabuhan laut untuk 

memeriksa pintu masuk dan keluar, serta memberikan izin masuk bagi 

orang asing. 

Yuridiksi: 

1. Daejeon Metropolitan City 

2. Chungcheongnam-do (except for Seosan, Taean, Dangjin, 

Hongseong, Boryeong Harbor) 

3. Yeongdong and Okcheon (Chungcheonbuk-do) 

  Address : 150 Mokdong-gil, Jung-gu, Daejeon Metropolitan City 

Lokasi : sebrang Sun Hospital di Mok-dong (bus: 107, 514, 601, or 604) 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  

Website : http://daejeon.immigration.go.kr/ 

Tel : +82-42- 220-2000~2004, Fax : +82-42-256-0496 

 

Tempat Ibadah 

 

Di Daejeon terdapat beberapa tempat ibadah bagi umat Islam, di antaranya 

Musholla yang dikelola oleh warga Indonesia di Daejeon yaitu musholla 

Annoor Imnida, Islamic Center of Daejeon (Masjid Abu Ubaida Bin Jursah) 

dan MSA-KAIST (Muslim student association-KAIST).  

Selain itu bagi pemeluk agama Kristen, tempat beribadah sangat mudah 

dijangkau karena hampir  setiap sudut jalan dipenuhi oleh gereja dari 

berbagai institusi. Sementara itu terdapat dua tempat ibadah umat Katholik 

dimana salah satunya menyediakan pelayanan dalam bahasa Inggris.  



 

 
69 

Serasa di rumah. Kita akan merasakan suasana seperti berada di Indonesia 

ketika berkumpul di base camp WNI di Daejeon, yaitu Musholla An Nur 

yang mana terletak dekat dengan Stasiun Daejeon. Di sana tersedia 

hidangan ala Indonesia dengan suasana yang sangat Indonesia di dalamnya, 

tempat ini didirikan oleh teman-teman pekerja Indonesia di Korea sebagai 

tempat melepas lelah dan kangen untuk siapa saja sehingga banyak orang 

Indonesia yang singgah  baik sekedar untuk mampir maupun bermalam. 

Setiap hari Sabtu malam, Musholla An Nur ramai karena banyak yang 

menginap. Di salah satu bagian musholla ini juga terdapat koperasi yang 

menyediakan berbagai makanan Indonesia dan makanan halal untuk 

komunitas muslim di daejeon. 

Pusat perbelanjaan 

Terdapat banyak ragam pusat perbelanjaan di Daejeon. Berikut adalah 

gambar beberapa pusat perbelanjaan terkenal. 

 

Pusat Perbelanjaan Terkenal di Daejeon 
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Olahraga 

Berolahraga sambil menikmati kebersamaan bersama pelajar Indonesia di 

kampus lain seperti KAIST dan Universitas Chungnam biasa kami lakukan 

setiap akhir pekan dengan bermain futsal, bulu tangkis dan tenis meja. Riset 

institute juga menyediakan peralatan fitness dan fasilitas olahraga lain yang 

cukup lengkap sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk berolah raga di 

kampus setiap saat. 

Rekreasi 

Beberapa tempat rekreasi alam yang mempesona di Daejeon terdiri atas 

pegunungan dan sungai, ada juga beberapa taman yang dibuat oleh 

pemerintah. Mulai dari masyarakat yang muda sampai tua senang mendaki 

pegunungan, tempat rekreasi pegunungan yang terkenal yaitu 

Gyeryeongsan National Park. Sungai-sungai besar di Dajeon seperti 

Gapcheon (갑천), Yudeungcheon (유등천) dan Daejeoncheon (대전천) 

ditata dengan baik sehingga nyaman untuk tempat olahraga dan rekreasi. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hangul
http://en.wikipedia.org/wiki/Hangul
http://en.wikipedia.org/wiki/Hangul
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Sungai Gapcheon. Jalur sepeda di tepi sungai (atas); Daejeon Expo Bridge 

(bawah) 

  

Salah satu taman di dekat sungai Gapcheon. Foto: Wandi Wahyudi 

Transportasi 

Menuju Daejeon  

Bagi orang yang belum mengenal seluk beluk Korea Selatan, akses paling 

mudah dari Bandara Incheon ke Daejeon yaitu dengan menggunakan bus 

Limousin. Tiket  bus  bisa  dibeli  di  loket  penjualan  tiket  dekat  pintu  

keluar  No.8.  Setelah  mengambil bagasi lalu keluar ke lobby hall lalu belok 

kanan. Silakan beli tiket untuk tujuan kota DAEJEON. Tiket terdiri dari dua 

macam untuk standard 14.800 dan deluxe 22.000 won. Lalu silakan menuju 

tempat pemberhentian  bus  nomor  9D.  Karena  lokasi  cukup  jauh,  
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pastikan  untuk  segera  menuju pemberhentian bus, karena bus akan tepat 

berangkat pada waktu yang tercantum pada tiket.  

Perjalanan akan menempuh jarak 160 km dan membutuhkan waktu selama 

2 jam 45 menit sampai  3  jam.  Selama  perjalanan,  bus  akan  berhenti  10-

15  menit  di  rest  area  jalan  tol  dekat  kota Cheonan (2 jam dari Incheon 

airport). Lalu bus akan melanjutkan perjalanan, kira-kira 45 menit – 1 jam 

akan tiba di Daejeon. Setelah keluar dari gerbang tol, bus akan berhenti 

pertama kali di bus stop ‘Doryong’  (nama  populernya:  Lotte  Hotel).  

Silakan  turun  dari  bus.  (Pastikan  tidak  melewatkan  bus stop ini, karena 

bus stop berikutnya adalah ‘Government Complex’,  berjarak 2,4 km lebih 

jauh). Sebelum berangkat dari Tanah Air sebaiknya meminta agar ada 

teman yang sudah dikenal atau pihak kampus untuk menjemput atau 

memberikan panduan jalan dari Bandara menuju kampus. Perlu diketahui 

bahwa transportasi di sini tepat waktu baik dalam hal keberangkatan 

maupun tiba, sehingga akan sangat mudah untuk membuat janji untuk 

bertemu dengan orang yang akan menjemput. Namun di sisi lain kita pun 

harus mengikuti instruksi orang yang akan menjemput, seperti misalnya 

bus dan jam keberangkatan yang harus kita pilih. Bus dari Bandara ke 

Daejeon berangkat setiap 1 jam, jika kita tertinggal menaiki bus yang 

diinstruksikan sebaiknya segera memberitahu orang yang akan menjemput 

sehingga tidak terjadi salah paham. Detail jadwal keberangkatan dari 

Incheon Airport menuju Daejeon dapat terlihat pada table berikut: 

Jadwal keberangkatan bus airport-daejeon 
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Daejeon dapat dicapai dari ibukota Korea Selatan, Seoul maupun dari kota-

kota lain menggunakan KTX ataupun bus. Dengan menggunakan KTX, kota 

ini dapat dicapai dalam waktu 50 menit.Terdapat dua stasiun besar di 

Daejeon : 

 

Daejeon Station (KTX Gyeongbu Line)  

 Menuju ke selatan : melalui Cheonan·Asan ⇒ Gwangmyeong ⇒ 

Yongsan ⇒ Seoul  

 Menuju ke utara : melalui  Dong-Daegu ⇒ Miryang ⇒ Gupo ⇒ 

Busan  

 

Seo-Daejeon Station (KTX Honam Line)  

Bila perjalanan berlanjut hingga bagian Jeolla (barat laut Korea Selatan), 

maka stasiun inilah yang harus dituju. 

 Menuju ke selatan : melalui Cheonan·Asan ⇒ Gwangmyeong ⇒ 

Yongsan ⇒  

 Menuju ke utara : melalui  Nonsan ⇒ Iksan ⇒ Gimjae ⇒ Jeongeup 

⇒ Gwangju ⇒ Naju ⇒ Mokpo 
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Dengan menggunakan Bus, terdapat beberapa terminal yang bisa menjadi 

tempat tujuan maupun pemberangkatan bila akan pergi ke kota lain 

ataupun baru tiba dari Incheon Airport : 

 Dong-bu inter-city bus terminal  

 Seo-bu bus terminal  

 Yuseong bus terminal  

 

Transportasi dalam kota Daejeon  

 

Bus 

Bus dalam kota Daejeon kebanyakan melewati Daejeon station yang tidak 

memiliki perhentian, namun, bus-bus ini berangkat dari salah satu dari 

kira-kora 10 perhentian yang ada di sekitar area stasiun. Bus rute 1 dan 2 

adalah express dan biasanya tidak ditandai di tempat-tempat perhentian 

mana saja mereka berhenti.  

Bus di Daejeon dibagi menjadi empat jenis:  

 Bus Merah express melingkupi 2 rute (1 dan 2). Berhenti di 

perhentian-perhentian utama, sehingga menjamin transportasi 

yang cepat.. 

 Bus Biru regular menghubungkan daerah pusat kota dengan 

pinggiran kota. 

 Bus Hijau , terdapat 2 jenis Bus hijau, yang satu menghubungkan 

semua distrik di dalam kota Daejeon, dan satunya menghubungkan 

Daejeon dengan daerah-daerah di sekitarnya.  

 

 Rute Bus  

 Expo Park - 121, 301, 606, 705, 911, 918 

 Daejeon O-world - 301, 115, 311, 314, 318, 315 

 Bomun-san (Mt.) - 119, 619, 618, 108, 313, 620 

 Gyejok-san (Mt.) - 103, 617, 311, 314 

 Daecheong Dam - 72, 73 

 Gubong-san (Mt.) - 210, 114, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

 Jangtae-san (Mt.) - 22 

 Sikjang-san (Mt.) - 611, 619, 607, 313, 60, 61, 62, 63, 71 

 Manin-san (Mt.) - 501 

 Uam Historial Park - 311 

 Jangsu Town - 312, 313 

 Donghak-sa (Temple) - 107, 48 
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 Daejeon Korail Station - 1, 30, 31, 52, 60, 62, 63, 102, 311, 501, 511, 

512, 603, 605, 606, 607, 612, 616 

 Seodaejeon Korail Station - 119, 201, 202, 314, 612, 613, 701 

 Shintanjin Korail Station - 2, 71, 72, 75, 703, 704, 705 

 Dongbu Intercity and Express Bus Terminal - 2, 102, 105, 106, 201, 

501, 601, 602, 607, 611, 616, 701, 802 

 Seobu Intercity Bus Terminal - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 

41, 42, 43, 45, 46, 47, 113, 316, 916 

 Yuseong Intercity Bus Terminal - 109, 911 

 

Peta rute bus yang lengkap dapat dilihat di sini : 

http://www.socius.or.kr/wp-content/uploads/2007/05/busroutes.pdf 

 

Subway 

Terdapat satu line subway di kota ini, subway line 1 yang beroperasi sejak 

April 2007. Line ini menghubungkan Daejeon station yang tadinya 

merupakan  pusat kota Daejeon, dengan bagian lain dari kota ini yang lebih 

modern, seperti Dunsan, dimana alun-alun serta gedung pemerintahan 

berada. Subway di daejeon memiliki track sepanjang 22,6 km dan melalui 

22 stasiun. Daejeon subway line dua masih dalam konstruksi dan 

diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2012. 

 

Perbedaan antara subway di Seoul dan subway ini meliputi kereta yang 

lebih sempit, tanpa pintu penghubung antar gerbong, empat gerbong per-

kereta, bukan 10 gerbong seperti di Seoul, dan adanya tempat 

penyimpanan di bawah tempat duduk untuk digunakan penumpang. 

Subway ini menggunakan kepingan plastic yang bulat, sementara Seoul 

subway menggunakan kertas magnetic yang pipih. Kepingan tersebut 

dibaca oleh sensor saat memasuki pintu putar dan dimasukan ke dalam slot 

saat keluar.  

  

http://www.socius.or.kr/wp-content/uploads/2007/05/busroutes.pdf
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 Subway line di daejeon 

Bus dan subway beroperasi mulai jam 5 pagi sampai jam 23.00 yang mana 

jadwal kedatangannya selalu tepat waktu sesuai jadwal. 

 

Taksi 

Dalam kota Daejeon, jarak antar tempat dapat sangat berjauhan sehingga 

biaya taksi menjadi mahal. Dapat dikatakan untuk perjalanan yang 

melintasi kota, biaya yang dapat disiapkan di atas 10.000 won, dan dapat 

lebih mahal bila berkendara di bagian pinggir kota seperti sebelah utara 

Yuseong atau Shintanjin. Banyak taksi merupakan taksi yang tidak terdaftar, 

sehingga disarankan untuk memperhatikan tanda “It’s Daejeon” di bagian 

samping kendaraan atau di depan, untuk menghindari kemungkinan  ditipu 

oleh sopir yang tidak terdaftar, atau argo yang tidak berjalan. 
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[1].  http://en.wikipedia.org/wiki/Daejeon 
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Kontributor: Wandi Wahyudi, Anatta Wahyu Budiman, Lia Sadita, Adeline 

Budiman 

 

Tempat Wisata di Korea 

Korea Selatan adalah salah satu negara tujuan wisata di dunia. Hal ini 

karena bangsa Korea Selatan melestarikan peninggalan-peninggalan 

budaya warisan nenek moyang.  Panduan lengkap mengenai wisata di 

Korea dapat dilihat pada website Korean Tourism Organization (KTO) 

berikut ini : 

http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto 

Selain panduan wisata budaya, website KTO juga merupakan sumber 

informasi yang lengkap untuk wisata kuliner dan informasi tempat 

perbelanjaan di Korea Selatan.  

Kontributor : Chairul Hudaya 

  

Sumber: http://english.visitkorea.or.kr 

http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto
http://english.visitkorea.or.kr/
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Persiapan Keberangkatan 
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Pengajuan Visa Perorangan & Keluarga 

Visa adalah dokumen perizinan resmi dari perwakilan suatu negara untuk 

memasuki negara tersebut. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 

membuat visa pelajar (D2) adalah sebagai berikut : 

Formulir aplikasi 

Sebelum datang ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta, ada baiknya 

anda mengisi formulir visa terlebih dahulu yang dapat diunduh melalui 

alamat berikut ini :  

http://idn.mofat.go.kr/languages/as/idn/images/res/visakorean.pdf 

Setelah formulir diisi, dokumen pendukung lainnya harap disertakan, yang 

meliputi : 

1. Surat Penerimaan Mahasiswa (Letter of Admission) 

2. Surat Bukti Beasiswa (Scholarship Certificate) 

3. Paspor Asli dan Fotokopi 

4. Surat Bukti Pemberian Beasiswa 

5. Pas foto berwarna (4 x 6) ditempel di formulir aplikasi 

Biaya Visa  

Biaya visa adalah sebagai berikut : 

1. Single Visa (Di bawah 90 hari) : USD 30 

2. Single Visa (Di atas 90 hari) : USD 50 

3. Multiple Visa : USD 80 

Visa diproses selama 3 hari kerja, jika diperlukan interview maka 

memerlukan lebih dari 3 hari. Penerimaan Aplikasi Visa : 09:00~12:00 

(sebelum makan siang) sedangkan pengambilan Visa : 13:30~16:30 

(setelah makan siang).  

http://idn.mofat.go.kr/languages/as/idn/images/res/visakorean.pdf
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Cara Mengundang Keluarga 

Jika Anda telah berada di Korea dan ingin mengundang keluarga Anda 

datang atau tinggal bersama menemani Anda, dokumen yang Anda 

butuhkan adalah sebagai berikut : 

1. Sertifikat Kemahasiswaan (Certificate of Studentship) 

2. Sertifikat Beasiswa (Certificate of Scholarhip) 

3. Alien Registration Card 

4. Kartu Mahasiswa (Student Card) 

5. Surat Konfirmasi dari Profesor 

6. Surat Undangan dari Pengundang (anda) 

7. Paspor keluarga, Surat Nikah, Kartu Keluarga 

8. Formulir Aplikasi 

Contoh surat konfirmasi dari professor dan surat undangan dari 

pengundang dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Dokumen tersebut dapat 

di-scan dan dikirimkan melalui email kepada keluarga Anda. 

Alamat Keduataan Besar Korea Selatan di Jakarta 

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 57  

No. Telp : 021.5201915  

No. Fax : 021.5254159 

Khusus untuk pembuatan visa, alamat kedutaan Korea Selatan : 

The Plaza Office Tower  Lantai 30 

JL. H.M. Thamrin Kav. 28-30, Central Jakarta, 10350 JAKARTA 

Tel+62 21 299 225 00  Fax+62 21 299 231 31 

 

Sumber : http://idn.mofat.go.kr/languages/as/idn/main/index.jsp  

Kontributor : Chairul Hudaya 

  

http://idn.mofat.go.kr/languages/as/idn/main/index.jsp
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Lampiran 1 
Seoul, April 1st , 2011 

CONFIRMATION LETTER 

 

Dear Consular of the Republic of Korea Embassy in Jakarta, 

I write this letter to confirm that Mr. AAAAA is now working and studying 

under my supervisory at the Advanced Energy Materials Processing 

Laboratory, Energy Storage Research Center, Korea Institute of Science and 

Technology (KIST). He has been joining our laboratory since February 2011 

for pursuing his doctoral degree. 

I know his intention to invite his wife (BBBBB), son (CCCCC) and daughter 

(DDDDD) in order to accompany him during his stay in South Korea. For 

your information, KIST gives him monthly allowance as much as KRW 

1,200,000 for the doctoral program until 2014. 

Therefore, I kindly request Korean Embassy to issue the appropriate visa 

for his family. 

 

Sincerely Yours, 

 

Signed 

 

EEEEE, Ph.D 
Principal Researcher/Professor 
Advanced Energy Materials Processing Laboratory 
Advanced Battery Research Center 
Korea Institute of science and Technology 
Hawrangno 14 gil 5, Seongbuk-gu 
Seoul 136-791, republic of Korea   
 Phone: +82-2-123-1234 Fax: +82-2-123-1234 
Email: xxxx@kist.re.kr  

mailto:xxxx@kist.re.kr
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Lampiran 2 

Seoul, April 1st , 2011 

LETTER OF INVITATION 

 

To Whom It May Concern 

I the undersigned, CCCCC, have a request to invite my wife, son and 

daughter from Indonesia, come and stay in Republic of Korea during my 

PhD course at Korea Institute of Science and Technology (KIST).  

The detail bio-data of my wife, son and daughter are given as following: 

Full Name : AAAAA  
Place/Date of Birth :  
Address :   
Passport Number :  
Full Name : BBBBB  
Status : Son 
Place/Date of Birth :  
Passport Number :  
Full Name : GGGGG  
Status : Daughter 
Place/Date of Birth :  
Passport Number :  

 

I will provide their accommodation and living expenses during their stay in 

Seoul. I would like to thank you for your kind concern. 

Sincerely yours, 
 
Signed 
 
CCCCC 
PhD. Student 
Advanced Energy Materials Processing Laboratory 
Energy Storage Research Center 
Korea Institute of Science and Technology  
39-1 Hawolgok-Dong Seoungbuk-Gu, Seoul, 136-791, Republic of Korea 
HP : +82-10-1234-5678 Email : ccccc@kist.re.kr 

mailto:ccccc@kist.re.kr
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Panduan Perlengkapan untuk Dibawa 
ke Korea 

Pakaian 

Pakaian yang dibawa secukupnya saja, tidak terlalu banyak maupun sedikit. 

Masalah pakaian ini susah-susah sulit, bagi yang mempunyai 

kecenderungan khusus dalam memilih pakaian untuk dikenakan, ada 

baiknya mempersiapkan baju-baju yang agak sulit dicari di sini. Sebagai 

contoh, beberapa pria mengeluh banyak kaos berlengan pendek yang dijual 

lengannya ‘junkies’ atau lingkar leher agak sempit. Sedangkan untuk wanita 

berjilbab, agak sulit mencari rok panjang atau baju lengan panjang di 

musim panas dan bila ada yang jual ‘cardigan’ bahannya agak tipis. 

Disebabkan oleh musim yang sering berganti, jadi baju yang dijual pun 

‘musiman’. Harganya pun cukup bervariasi dari yang murah sampai yang 

sangat mahal. Pakaian disesuaikan dengan waktu kedatangan. Hal ini 

menjadi sangat penting terutama jika datang di musim dingin. Persiapan 

perlengkapan musim dingin seperti sarung tangan, kaos kaki, penutup 

kuping/kupluk, dan jaket tebal sebaiknya disimpan di tas yang dibawa di 

kabin, sehingga tidak harus ‘membongkar’ koper besar di bandara. Harga 

pakaian musim dingin di Korea Selatan tentu saja lebih murah daripada 

harga barang yang sama di Indonesia dan lebih mudah dicari.  Ada baiknya 

pula menyiapkan baju batik (atau baju tradisional) sebagai persiapan jika 

ada acara-acara tertentu. 

Bahan Makanan 

Masalah makanan pun menjadi masalah yang susah-susah gampang 

terutama di masa-masa awal tinggal di Korea Selatan.  Terutama untuk 

orang-orang yang membatasi diri dari makanan-makanan tertentu. Bagi 

yang agak sulit memilih makanan dan belum terbiasa masak, ada baiknya 

mempersiapkan makanan instan atau siap santap seperti abon dan kering 

kentang/teri untuk kondisi darurat saat tidak ada makanan. Persiapan 

bumbu-bumbu dapur khas Indonesia pun tak kalah penting. Untuk mi 

instan, banyak tersedia di Itaewon, kecap A*C juga banyak sedangkan kecap 

Ban*o susah dicari. Menurut penulis, ketika baru tiba di sini sudah pasti 

dalam kondisi lelah, mungkin belum mengerti ingin masak apa dan beli di 

mana serta kendala dalam hal bahasa. Bagi yang pemilih dalam hal 
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makanan pun, mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan rasa 

khas Korea. Jadi, membawa bahan makanan ini menjadi hal yang penting 

untuk dipertimbangkan. Tapi hati-hati dalam membawa makanan yang 

mengandung daging, seperti rendang. Ada kalanya akan menimbulkan 

masalah saat di bandara, dan jika beruntung maka akan lolos dari 

pemeriksaan di bandara Incheon.  

Tips membawa rendang: Kalau mau bawa rendang/daging, bungkus yang 

rapat dengan plastik 2-3 lapis. Bagian paling luar ditaburi bubuk kopi untuk 

mengaburkan penciuman anjing pelacak. Jangan sampai 1 kotak rendang 

disita buat makan siang petugas bandara.   

Obat-obatan pribadi 

Di asrama mungkin tersedia peralatan P3K, akan tetapi ada baiknya 

menyimpan obat-obatan pribadi untuk kondisi darurat. 

Sepatu 

Persiapan sepatu dan sandal yang nyaman untuk jalan jauh akan sangat 

membantu karena mungkin frekuensi jalan kaki akan meningkat selama 

tinggal di Korea Selatan. Jika datang di musim dingin atau semi, pastikan 

sepatu Anda tidak membuat Anda mudah tergelincir. 

Alat elektronik 

i. Handphone 

Handphone dari Indonesia yang bisa digunakan di Korea Selatan 

minimal memiliki fitur 3G. Nomor handphone dari Indonesia pun bisa 

digunakan untuk menelpon, sms dan wifi (jika ada). Untuk informasi 

lebih lengkap mengenai hal ini silahkan melihat bagian telekomunikasi 

di Korea Selatan. 

ii. Notebook 

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah mana yang lebih baik, 

beli notebook di Indonesia atau Korea Selatan? Jawabannya tergantung 

kebutuhan. Menurut Penulis, jika kita kuliah di UST berarti tergabung 

di salah satu institusi riset yang berarti kita akan difasilitasi komputer 

yang cukup baik di lab, jadi kebutuhan akan notebook hanya sebatas 

untuk komunikasi di asrama/tempat tinggal dan terkadang untuk 
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presentasi. Waktu Penulis datang ke Korea Selatan, OS/Software 

Bajakan tidak diperiksa di bandara Incheon, OS asli dan beberapa 

software asli pun tersedia di lab, jadi bisa memanfaatkan itu untuk di-

install di notebook nantinya. Akan tetapi, tetap disarankan 

menggunakan OS/software asli agar tidak ada masalah yang tidak 

diinginkan di kemudian hari. 

Catatan: Bentuk kepala kabel di Korea dan Indonesia sama yang berkepala 

dua dengan tegangan 220 volt.  

Perlengkapan Ibadah 

Untuk muslim sebaiknya menyiapkan dua sajadah (satu untuk dibawa-

bawa dan sisanya untuk disimpan di tempat tinggal), mukena (untuk 

wanita) atau sarung (untuk pria), kompas, dan alquran (dengan terjemahan 

jika suka).  Disarankan membawa pakaian ibadah lebih dari satu sebagai 

cadangan, karena agak sulit (bukan berarti tidak ada) untuk mencari 

perlengkapan ibadah.  

Perlengkapan mandi  

Bagi Anda yang kulitnya mudah kering disarankan untuk membawa body 

lotion atau lipbalm terutama jika datang di musim dingin.  Untuk muslim/ah, 

jika tidak yakin dengan kehalalan pasta gigi yang dijual, ada baiknya 

membawa pasta gigi dari Indonesia sambil mencari tahu pasta gigi halal apa 

yang tersedia di sekitar tempat tinggal. Biasanya sabun/shampoo yang 

dijual di Korea dibungkus dalam kemasan besar dan mengandung banyak 

moisturizer karena udara di Korea Selatan cenderung kering. Mungkin akan 

lebih mudah jika dibeli disini kecuali untuk orang yang kulitnya sensitif dan 

belum paham kira-kira sabun/shampoo apa yang cocok. 

Uang 

Jumlah uang yang dibutuhkan akan sangat tergantung dengan bisa hemat 

atau tidak dan kota tempat tinggal. Perkiraan Penulis dengan uang sekitar 

KRW 430,000, cukup untuk biaya hidup sebulan selama belum mendapat 

beasiswa. Perinciannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 Perkiraan Rincian Uang yang Perlu Dibawa 

No Biaya Jumlah (KRW) Keterangan 

1. Asrama  40,000 – 
50,000 

Research Institute: KIST (lokasi 
Seoul), biaya yang dibayar adalah 
biaya terhitung sejak tanggal 
kedatangan sampai tanggal akhir 
bulan. 

2.  Makanan 240,000 Research Institute: KIST (Seoul), 
Biaya @hari = KRW 8,000 
Bisa kurang dari jumlah ini, 
rincian : makan siang: KRW 3,500 
(1 paket menu di cafetaria) 
makan malam : gratis (di 
cafetaria) 
sarapan : KRW 2,000 (roti, buah 
dan susu) 
Untuk makan di restoran di luar 
KIST biaya bervariasi dari KRW 
6,000 – 10,000, sedangkan jika 
masak sendiri, bisa lebih murah. 

3.  Perlengkapan awal 
yang beli disini 

60,000 Tergantung kebutuhan dan 
peralatan yang sudah dibawa 

4.  Transportasi 30,000 Tergantung lokasi tempat tinggal. 
Dari Incheon ke Dongduk 
Women Univ. (dekat KIST), naik 
bus: KRW 14,000 
Biaya naik bus/subway: KRW 
900 – 1,400. 

5. Tabungan 50,000  

 

Pertanyaan selanjutnya, uang yang dibawa dalam mata uang apa (KRW, 

USD, atau rupiah)? Ada beberapa pilihan, yaitu: 

i. Membawa uang dalam mata uang KRW, tukar terlebih dahulu di 
Indonesia. Lebih mudah tapi mungkin kurang menguntungkan 
karena nilai tukar KRW di Indonesia kurang menguntungkan. 

ii. Membawa KRW secukupnya untuk biaya transportasi dan 
keperluan awal (kemungkinan KRW 100,000 cukup), sisanya 
dalam USD. Di minggu pertama langsung membuka rekening 
tabungan, jadi  nanti uang USDnya bisa langsung ditukar dan 
dimasukkan ke rekening tabungan atau tetap disimpan dalam USD 
(jika sewaktu-waktu dibutuhkan). 

iii. Supaya lebih hemat, uang KRW yang dibawa cukup sebesar KRW 
50,000, sisanya menukar uang dengan orang Indonesia yang akan 
pulang. Uang sebesar KRW 50,000 cukup untuk ongkos 
transportasi dari bandara dan membeli kebutuhan awal. Menukar 
uang dengan orang Indonesia yang akan pulang/membutuhkan 
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rupiah bisa menjadi win-win solution, bagi yang datang dari 
Indonesia memerlukan won, sedangkan yang dari Korea Selatan 
memerlukan rupiah. 

Lain-lain 

Hal-hal berikut ini bersifat opsional dan tergantung dengan keadaan 

asrama/tempat tinggal masing-masing. 

i. Seprai 

Bagi yang tinggal di asrama KIST, seprai yang dibawa sebesar kasur 

ukuran single. Juga dibutuhkan membeli bantal ketika tiba disini. 

ii. Selimut  

Terutama jika datang di musim dingin, namun jika dirasa 

memberatkan bisa dibeli saat tiba di Korea Selatan. 

iii. Buku 

Jika suka membaca, disarankan membawa buku bacaan dari Indonesia 

terutama bagi yang lebih suka baca buku bahasa Indonesia 

dibandingkan buku bahasa Inggris atau Korea Selatan. Sedangkan 

untuk textbook, sejauh ini Penulis tidak melihat esensi membawa 

textbook dari Indonesia karena di lab Penulis banyak buku tersedia 

atau bisa mencari ebook. Frekuensi membaca paper lebih banyak 

daripada membaca textbook karena untuk penelitian lebih dibutuhkan 

mencari state of the art dari paper terbaru atau jika butuh mengetahui 

pengetahuan dasar, bisa googling mencari tutorial.  

Bagaimana dengan kamus bahasa Korea? Memiliki kamus bahasa 

Korea merupakan hal penting, tapi tidak urgent, karena banyak 

electronic translator yang cukup oke yang bisa kita manfaatkan seperti 

http://dic.naver.com (online). Memilih kamus dalam bentuk buku pun 

lebih enak jika kita sudah mengetahui kamus seperti apa yang sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing, karena ada macam-macam tipe 

kamus tersedia, seperti yang me-latinkan tulisan Hangeul atau kamus 

yang memakai huruf Hangeul langsung diterjemahkan ke Bahasa 

Indonesia/Inggris. Menggunakan kamus yang me-latinkan tulisan 

Hangeul mudah untuk dimengerti pada saat tidak bisa 

membaca/menulis Hangeul, akan tetapi jika sudah bisa 

membaca/menulis, melatinkan kembali tulisan Hangeul, akan sedikit 

merepotkan. Tapi itu kembali lagi ke kecenderungan masing-masing.  

 

Kontributor : Lia Sadita 

http://dic.naver.com/
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Nama Institusi Program Jurusan Advisor Topik Penelitian Email 

Adeline 
Budiman 

KIST S2 Clean Energy 
and Chemical 
Engineering 

Dr. Ha Jeong 
Myeong 

Pengembangan sintesis katalis 
Cu/Zn/Al sebagai katalis yang telah 
dikenal untuk reaksi-reaksi 
pembentukan alcohol 

adeline.budiman@gmail.com 

Adid Adep 
Dwiatmoko 

KIST S3 Green Process 
and System 
Engineering 

Dr. Suh Dong 
Jin/Dr. Suh 
Young-
Woong/Dr. 
Ha Jeong 
Myeong 

Penggunaan ionic liquids (cecair 
ionik) untuk konversi selulosa 
menjadi glukosa dengan bantuan 
katalis asam padat 

adid.adep@gmail.com,adid.adep.
dwiatmoko@lipi.go.id 

Agung 
Nugroho 

KIST S2-S3 Clean Energy 
and Chemical 
Engineering 

Dr. Kim 
Jaehoon 

Synthesis beberapa metal oxide 
nanoparticle atau microparticle 
dengan menggunakan supercritical 
fluid 

agung_n2003@yahoo.com, 
agung.tk03@gmail.com  

Agus Ismail KIST S2 Nanomaterials 
Science and 
Engineering 

Dr. Young-Jei 
Oh 

 - a.ismail@kist.re.kr 

Alex 
Gunawan 

KIST S2 Bio/Nano Micro 
system 

Dr. Kang Ji 
Yoon  

BIOMEMS alex.gnw.star@gmail.com 

Anatta 
Wahyu 
Budiman 

KRICT S2 Green chemistry 
and 
environmental 
biotechnology 

Dr. Choi 
Myoung Jae 

Pengembangan proses methane dry 
reforming menuju ke arah industri 
yang ramah lingkungan 

budiman@krict.re.kr  
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Britantyo 
Wicaksono 

KIST S2 Nano 
Mechatronics 

Dr. Kong, Ho 
Sung 

Online monitoring sensor pada 
lubrikasi. 

tyo.red.hot@gmail.com 

Chairul 
Hudaya 

KIST S3 Energy and 
Power 
Conversion 
Engineering 

Dr. Joong Kee 
Lee 

Deposisi lapisan tipis material 
semikonduktor dengan 
menggunakan teknik plasma pada 
reaktor Electron Cyclotron 
Resonance – Metal Organic Chemical 
Vapor Deposition (ECR-MOCVD) 

c.hudaya@nuklir.info 

Eduardus 
Budi 
Nursanto 

KIST S3 Clean Energy 
and Chemical 
Engineering 

Dr. Kim 
Jaehoon 

Proses coating nanomaterial untuk 
nano solar cell (Copper Indium 
Sulphide/CIS Solar Cell)  

eduardusbn@gmail.com  

Fathoni Arief 
Musyaffa 

KIST S2 HCI & Robotics  Dr. Yong-Moo 
Kwon 

Autosterescopic 3D Rendering fathoni.am@gmail.com 

Fidelis 
Simanjuntak 

KIST S3 Green Process 
and System 
Engineering 

Dr. Ahn 
Byoung Sung 
dan Dr. Lee 
Hyunjoo 

Sintesis serta karakterisasi katalis, 
khususnya katalis basa heterogen 
untuk sintesis glycerol carbonate 
melalui proses Transesterifikasi 
glycerol dengan dimethyl carbonate.  

fidelis.stefanus@gmail.com 

Iman Prayudi KIST S2 HCI & Robotics  Dr. Bum-Jae 
You, Dr. Do-ik 
Kim 

Motion capture system iprayudi@gmail.com 

Indriyati KIST S3 Clean energy 
and Chemical 
Engineering 

Dr. Ha Jeong 
Myeong 

Semikonduktor Quantum Dots (QDs) 
dengan energi band gap yang bisa 
diatur berpotensi sebagai material 
baru solar sel  

miss.indri@gmail.com, 
g3_nih@yahoo.com 
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Laras Wuri 
Dianningrum 

KIST S2 Clean energy 
and Chemical 
Engineering 

Dr. Kim 
Jaehoon 

Supercritical water gasification to 
produce hydrogen 

 rise2.truth@gmail.com , 
rise2_truth@yahoo.com 

Lia Sadita KIST S2 HCI & Robotics  Dr. Park Ji 
Hyung 

Klasifikasi pola menggunakan 
multilayer perceptron 

azthira@hotmail.com 

Mauludi 
Ariesto 
Pamungkas 

KIST S3 Computational 
Science Center 

Dr. Kwang-
Ryeol Lee 

Studi oksidasi silicon dengan 
menggunakan simulasi Molecular 
Dynamic 

m_ariesto@yahoo.com, 
mariesto@gmail.com, 
m_ariesto@ub.ac.id 

Muhammad 
Ridwan 

KIST S3 Clean energy 
and Chemical 
Engineering 

Dr. Nam Suk-
woo 

Methane reforming process  yang 
berusaha convert senyawa methane 
menjadi senyawa hydrogen yang 
akan digunakan sebagai  fuel di 
Hydrogen Fuel Cell  

gajahketibantikus@yahoo.com 

Nur Maya KIST S2 HCI & Robotics  Dr. Kwon Gyu 
Hyun 

Cognitive Architecture cutemaya02@gmail.com , 
jengmaya02@yahoo.com 

Nova Eka 
Diana 

KIST Research
er 

HCI & Robotics  Dr. Deukhee 
Lee  

Laparocopic Surgery Simulation 
System 

nekadiana@gmail.com 

Oktavia 
Ratnasari 
  

KIST 
  

S2 
  

Green Chemistry 
& Environmental 
Biotechnology 
  

Dr. Rhee Jae-
seong 
  

electrochemical disinfection untuk 
menangani efluen air limbah 
phytoremediation (penggunaan 
tanaman untuk mereduksi polusi 
lingkungan) untuk air limbah, 
dikombinasikan dengan percepatan 
pertumbuhan tanaman/plant growth 
acceleration (PGA) 

setsuna.vie@gmail.com 
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Prisa Annisa 
Ramadhianti 

KIMM S2 Nanobiotechnol
ogy 

Dr. Hyuneui 
Lim 

Fabrication of Superhydrophobic 
Surface via Diamond Like Carbon 
Coating 
Fabrication of Amphiphilic Nanopillar 
Array 
Fabrication of Single Nanopillar 
Fabrication of Silicon Nanopillar via 
CCP 

ramadhianti_prisa@yahoo.com , 
prisa@kimm.re.kr 

Purba 
Purnama 

KIST S2-S3 Biomolecular 
Science 

Dr. Kim Soo 
Hyun 

Pengembangan material ramah 
lingkungan berbasis biopolymer 
polilaktida dengan metode fluida 
superkritis 

purbapur@gmail.com , 
purba.purnama@bismillah.com  

R. Iwa 
Nurqadar 

KIST S2 Biomaterial 
Science  

Dr. Kim Soo 
Hyun 

Pemanfaatan dan pengembangan 
biomaterial dari sumber yang 
terbarukan untuk berbagai aplikasi 

iwa.chemistugm@gmail.com 

Radius Bayu 
Prasetyo 

KITECH S2 Intelligent Robot 
Engineering 

Dr. Park 
Sangdeok 

Flapping Wing System MAV jq_rbp@yahoo.com 

Rheza F. 
Rahayu 

KIST S2 Neuroscience Dr. Chong-
Yun Kang 

in vivo Electrophysiology rheza.rahayu@gmail.com 

Riki Nindya 
Ananda 

KIMM S2 Nano 
Mechatronics 

Dr. JungYup 
Kim 

Stretchable Interconnects 
Deformation 
Stretchable Interconnects transfer 
Printing 
Wrinkle Analysis of Elastomer 
Covered Roller on Plate to Roll 
Transfer Machine 

rikinindya@yahoo.com 
rnindya@kimm.re.kr 
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Rizky 
Tamarany 

KIST S2-S3 Nanomaterials 
Science & 
Engineering 

Dr. Seung-
Cheol Lee 

Ab initio dengan density functional 
theory dan pengembangannya 
(DFT+U, ab initio thermodynamics, 
etc). 

rizcky@gmail.com , 
rizcky@kist.re.kr 

Robertus 
Dhimas 
Dewangga 
Putra 

KIST S2 Clean Energy 
and Chemical 
Engineering 

Dr. Kim 
Chang Soo 

Memasak lignin menjadi chemical 
yang siap untuk disantap 

layangrobe@gmail.com 

Rudi Anggoro 
Samodro 

KRISS S2 - Dr. Sam Yong 
Woo 
Dr. In Mook 
Cho 

The analysis of distortion coefficient 
of 1 GPa CCPG (Control clearance 
pressure gauge) as a High pressure 
standard by using FEM analysis. 

anggoro_rudi@yahoo.com, 
anggarov@kim.lipi.go.id, 
rudi@kriss.re.kr  

Satrio 
Anindito 

KIER S2 Renewable 
Energy 
Engineering 

Dr. Euy Joon 
Lee 

Hybrid PEM Fuel Cell and 
Geothermal Heat Pump 
Hybrid PV Thermal and Geothermal 
Heat Pump 

satrio_anindito@yahoo.com 

Tri Ayodha 
Ajiwiguna 

KIST S2 HCI & robotics Dr. Seo Young 
Kim 

Thermal management pada LED tarzan.cupu@gmail.com 

Vania Tanda 
Widyaya 

KIST S2 Green Process 
and System 
Engineering 

Dr. Ahn 
Byoung Sung 
dan Dr. Lee 
Hyunjoo 

Reaksi polimerisasi dari monomer 
DCPD (dicyclopentadiene) dan TCD 
(tetracyclododecene) yang dilanjut 
dengan reaksi hydrogenation. 

vania.widjaya@gmail.com 

Wandi 
Wahyudi 

KIER S2 Advanced 
Energy 
Technology 

Dr. Song-Rak 
Hyun 

Analysis of Anode Pore Structure  wandi_ui@yahoo.com 
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Yohana 
Kurnia Endah 

KIST S2 Clean energy 
and Chemical 
Engineering 

Dr. Kim 
Jaehoon 

Melakukan synthesis nylon 
polyamide untuk mendapatkan 
nylon yang memiliki high thermal 
stability 

yohanakurniaendah1986@gmail.
com 
kurnia_endah@ymail.com 
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Adeline Budiman 

 

 

Masuk UST Spring 2011 – Master Student 

Major Clean energy and Chemical Engineering 
Pembimbing Dr. Ha Jeong Myeong 
Lab  L 5313, Clean Energy Division 
Mobile Phone +82-10-2088-7418 
Email adeline.budiman@gmail.com 
Deskripsi Riset Pengembangan sintesis katalis Cu/Zn/Al sebagai 

katalis yang telah dikenal untuk reaksi-reaksi 
pembentukan alcohol. Metode yang digunakan 
dikembangkan melalui variable temperature, jenis 
solvent, ratio precursor dan sebagainya. Analisa saat 
ini dilakukan dengan XRD, TEM, N2O Chemisorption, 
adapun activity test dilaksanakan menggunakan 1-pot 
reactor yang kontinu.  Katalis yang dikembangkan 
diharapkan mempunyai luas permukaan dan aktivitas 
yang lebih baik dari sebelumnya. 

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Sungguh saya tidak mengerti apa itu bedanya UST dan 
KIST, hingga kira-kira satu bulan saya di Seoul. m(-.-) 
 
Saya seorang lulusan TK-ITB sub jurusan teknologi 
pangan yang kemudian bekerja sebagai R&D executive 
di salah satu perusahaan makanan. Pekerjaan impian 
untuk saya. Tapi kemudian saya ‘ditawarkan’ untuk 
masuk KIST,  bahkan saya diiming-imingi proses yang 
sangat mudah, tinggal daftar, bo! Dan kenyataannya, 
pendaftaran ini memang sangat dibantu oleh senior 
yang sudah di KIST, profesor nya pun saya tidak 
mencari, saya ‘direkomendasikan’. Wow, padahal saya 
bukan orang cerdas dengan prestasi menggunung. 
Intinya, semua orang di KIST yang saya kenal 
membantu saya untuk masuk ke sini.  
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Mulai dari pertanyaan besar seperti “ topic 
penelitiannya apa ya ?” hingga pertanyaan bodoh 
“Bawa kaos kaki berapa ya?” dijawab dengan penuh 
kesabaran dan cinta kasih oleh para senior di KIST. ^^ 
hal ini lah yang menguatkan tekad saya untuk terus 
melanjutkan pendaftaran, selain dukungan dari orang 
tua dan orang yg disayang.  Akhirnya Dr. Ha 
menelepon saya untuk interview, dan satu hal yang 
membuat tercengang, sepertinya beliau menerima saya 
karena nilai TOEFL saya lumayan tinggi dan bahasa 
inggris yang cukup fluent. Hmmm. Entah harus bangga 
atau sedih. Karena jujur, saya memang tidak merasa 
pintar dan nilai saya pun biasa-biasa saja.  
 
If you really want something, the whole universe will 
help you achieve it (Paulo Coelho), this is so true for my 
case in entering UST-KIST.  ^^   
I am not extraordinary, I am just a regular person with 
an unbelievably outstanding surrounding. Yet, I am not 
here to become extraordinary, I am here to learn superb 
things from extraordinary individuals.   

  

Adid Adep Dwiatmoko 

 

 

 

Masuk UST Spring 2011 – Ph.D Student 

Kampus Korea Institute of Science and Technology (KIST) 

Major Department of Green Process and System Engineering 

Pembimbing Dr. Suh Dong Jin/Dr. Suh Young-Woong/Dr. Ha Jeong 
Myeong 

Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L 5313, Clean Energy Divison 
Telp 02-958-5247 
http://www.kist.re.kr/en/iv/en_cl_in.jsp 

Korea Institute of Science and Technology 
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Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-105 

Mobile Phone +82-10-5784-5830 

Email adid.adep.dwiatmoko@lipi.go.id / 
adid.adep@gmail.com 

Deskripsi Riset Bidang riset utama yang saya tekuni sewaktu program 
S2 adalah penggunaan ionic liquids (cecair ionik) untuk 
konversi selulosa menjadi glukosa dengan bantuan 
katalis asam padat. Apakah cecair ionik itu? 
Penjelasannya di sini: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_liquid. Riset lain 
yang saya lakukan sewaktu program S2 adalah proses 
konversi selobiosa menjadi glukosa dan 
hydroxymethylfurfural dengan bantuan katalis niobic 
acid. Adapun bidang riset saya saat S3 sekarang adalah 
mengkonversi biomass menjadi biooil dengan proses 
termal (fast pyrolysis). 

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Pada pertengahan tahun 2008, dua orang profesor dari 
Clean Energy Center – KIST, yakni Dr. Park Tae Jin dan 
Dr. Suh Young-Woong (sekarang di Hanyang 
University), berkunjung ke Pusat Penelitian Kimia – 
LIPI dalam rangka penyusunan kerangka kerjasama 
antar institusi. Dalam kunjungan tersebut, atasan 
langsung saya, Dr. Hery Haerudin (sekarang di PT. 
Pertamina), menawarkan ke saya untuk melanjutkan 
studi S2 di Korea. Jika saya berminat, beliau akan 
menanyakan kemungkinan untuk melanjutkan studi di 
Korea kepada Dr. Park. Saya menyambut baik tawaran 
tersebut.  Selanjutnya, Dr. Hery menyampaikan hal 
tersebut ke Dr. Park. Singkat cerita, setelah saya 
berdiskusi dengan Dr. Park dan Dr. Suh, mereka 
menyarankan kepada saya untuk mendaftar di IRDA-
KIST untuk periode 2009 (Spring) jika memang saya 
berminat.  
 
Selanjutnya, saya mulai mendaftar online dan 
mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan untuk 
pendaftaran. Alhamdulillah, dengan izin Allah 
kemudian bantuan dari Miss Han (IRDA) saat 
mendaftar online, saya diterima di lab Dr. Park untuk 
periode Spring 2009. Dr. Park menginformasikan 
kepada saya bahwa ada satu mahasiswi Indonesia di 
lab beliau, Sdri. Rika Tri Yunarti, M.Eng. (sekarang di 
UI), istri dari Sdr. Muhammad Suhaeri, M.Eng. 

mailto:adid.adep.dwiatmoko@lipi.go.id
mailto:adid.adep@gmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_liquid
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(sekarang di PT Pharos). Saya mendapatkan banyak 
informasi dan bantuan dari Sdri. Rika terkait proses 
pendaftaran, kehidupan di Korea, sampai dengan 
kedatangan saya di KIST 

 

 

Agung Nugroho 

 

 

 

Masuk UST Spring 2009 – Master & PhD Student 

Major Clean Energy and Chemical Engineering 
Pembimbing Dr. Kim Jaehoon 

Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Supercritical fluid Lab,  KIST   
http://sfrl.kist.re.kr  

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-313 

Mobile Phone - 
Email agung_n2003@yahoo.com, agung.tk03@gmail.com  

Deskripsi Riset Tidak banyak yang bisa saya ceritakan disini, tapi 
secara garis besar topik penelitian saya adalah 
synthesis beberapa metal oxide nanoparticle atau 
microparticle dengan menggunakan supercritical fluid. 
Beberapa metal oxide yang dihasilkan dapat 
digunakan sebagai anode material pada lithium ion 
battery, photovoltaic cell dan berbagai macam aplikasi 
yang lain.  

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Informasi mengenai program beasiswa UST-KIST saya 
dapatkan dari teman-teman yang sudah berada di 
KIST sebelumnya. Seperti yang sudah umum diketahui 
saya kontak dengan Mbak Santi dan Mas Bambang 
yang sudah berada di Supercritical Fluid Lab 
sebelumnya kemudian dilanjut kontak dengan Dr. Kim 
Jaehoon yang akhirnya menjadi pembimbing saya di 
sini.  

Korea Institute of Science and Technology 
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Agus Ismail 

 

 

Masuk UST Fall 2011 – Master Student 

Major Nanomaterials Science and Engineering 
Pembimbing Dr. Young-Jei Oh 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L-6308 KIST 

Alamat Tempat 
Tinggal 

Seokgwan-dong 340-384 Room 103, Seongbuk-gu, 
Seoul 136-150  
Telp 02-6085-9061 

Mobile Phone +82-10-4996-9061 
Email a.ismail@kist.re.kr 

ismailagus@gmail.com 
Deskripsi Riset - 
Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Pertama kali tahu KIST, dari postingan email di milis 
alumni UI dari Mas Rusdi pada tahun 2009. Setelah 
kontak ybs, kemudian diperkenalkan oleh Pak Mauludi 
karena majornya hampir sama dengan yang saya 
minati. Pak Mauludi menyarankan untuk : 
 
1. Menghubungi salah seorang advisor yang bidang 

risetnya diminati. Ada strategi yang disarankan, 
yaitu apabila sampai dua hari tidak dibalas, ganti 
dengan advisor yang lain.  

2. Menyiapkan semua dokumen, terutama English 
score. Karena waktu itu waktunya sangat mepet, 
beliau menyarankan untuk ambil TOEIC test 
karena prosesnya cepat (setelah test, 1/2 jam 
kemudian hasilnya bisa diambil). 

 
Alhamdulillah, pada proses pertama yang dilakukan, 
advisor tsb langsung membalas email saya dan 
menyarankan untuk mempersiapkan dokumen. 
Namun, pada saat proses wawancara, ternyata yang 
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menghubungi saya advisor lain yang menjadi advisor 
saya saat ini. Karena ada kesalahpahaman dalam 
proses administrative, saya menunggu hingga 1.5 
tahun sampai akhirnya bisa menjadi mahasiswa di 
KIST. 

 

Alex Gunawan 

 

 

 

Masuk UST Fall 2011 – Master Student 

Major Bio/Nano Micro system 
Pembimbing Dr. Kang Ji Yoon  
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L-7306, Proteomic Center KIST, 
International Building KIST 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-325 
 

Mobile Phone - 
Email Alex.gnw.star@gmail.com 
Deskripsi Riset Topik penelitian saya adalah BIOMEMS. Ada dua project 

yang saya lakukan sekarang, pertama membuat 
semiconductor yang ditatam di mata. Pembuatan ini 
dilakukan di Cleanroom, dengan teknik Lithography, 
RIE, Sputtering, Electroplating, dll.  
 
Kedua, saya bertanggung jawab atas riset Patch Clamp, 
riset ini adalah menganalisis voltage gate pada cell. 
Dalam cell, kita tahu bahwa membrane cell mempunyai 
banyak fungsi untuk mengatur, contohnya, signaling 
( rasa sakit, mengerakan otot, dll) ataupun metabolism 
dalam cell. Salah satu cara pengaturan yang terjadi 
dalam cell adalah mengatur voltage gate di membrane 
cell. Untuk ini, saya melakukan percobaan untuk 
membuat Patch Clamp bisa digunakan untuk 
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menyelidiki Sifat voltage gate. 

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Saya tahu KIST dari teman saya. Dia ingin lanjut keluar, 
dan saya disuruh mencoba. Ternyata saya dihubungi 
oleh Dr. Kang sebulan setelah saya kirim applikasi saya, 
menanyakan bahwa apakah saya mau bergabung di 
labnya. Saya bilang O.K. 
 
Uniknya di lab ini, bahwa semua mahasiswa ataupun 
researcher di lab saya mempunyai background yang 
berbeda2, sebagai contoh saya dari teknik fisika, ada 
pula dari teknik kimia, electro, mekanik. Jadi untuk 
mahasiswa jurusan apapun, asalkan mau belajar disini, 
mereka bisa masuk. Disini pun, kita mendapat 2 pilihan, 
belajar untuk cepat masuk kerja – yaitu belajar ttg 
desain semiconductor atau belajar Lab-on-a-Chip, yaitu 
chip untuk analisis total sample2 riset, dimana bidang 
ini sedang naik daun di bidang penelitian. 

  

Anatta Wahyu Budiman 

 

 

 

 

 

Masuk UST Spring 2011 – Master Student 

Major Department of Green chemistry and environmental 
biotechnology 

Pembimbing Dr. Choi Myoung Jae 

Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Environment and resources research center 
http://www.krict.re.kr/research/research_04_d.php 

Alamat Tempat 
Tinggal 

458-10 Chang seok villa Room B01, Chon Min Dong, 

Daejeon, South korea 

Mobile Phone +82-10-2402-0708 
Email budiman@krict.re.kr atau budiman@che.ui.ac.id 

Deskripsi Riset Pengembangan proses methane dry reforming menuju 

Korea Research Institute of Chemical 

Technology 

http://www.krict.re.kr/research/research_04_d.php
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ke arah industri yang ramah lingkungan. Lingkup 
pekerjaan dalam riset ini meliputi pemilihan jenis 
katalis, studi kinetik dan hidrodinamik sampai ke arah 
pemilihan reaktor untuk selanjutnya bisa 
dikembangkan dalam skala yang lebih besar. 
 
Proses dry reforming cukup menarik mengingat proses 
ini mampu menyikapi kebutuhan industri kimia 
terhadap bahan kimia berbasis petroleum yang 
jumlahnya cukup terbatas serta berperan penting 
terhadap pengurangan emisi rumah kaca khususnya 
karbon dioksida dan methana. Dibandingkan proses 
sejenis, proses ini menghasilkan rasio CO/H2 yang 
mendekati 1 sehingga sangat cocok untuk pembuatan 
methanol melalui proses fischer tropsch. 

Cerita Masuk 
UST-KRICT 
Campus 

Dalam proses pencarian beasiswa yang cukup panjang 
dan melelahkan, Saya diberikan informasi mengenai 
beasiswa UST oleh Pak Mauludi. Beliau menyarankan 
saya untuk mendaftar di KIST, tapi pada saat itu 
pendaftaran IRDA KIST sudah ditutup sehingga 
kemungkinan melanjutkan ke KIST sudah tidak 
mungkin. Beruntung pendaftaran UST masih dibuka 
beberapa minggu setelah pendaftaran IRDA KIST 
sehingga sesegera mungkin saya menghubungi banyak 
professor yang memiliki background sesuai. Pada saat 
itu Pak Mauludi jugalah yang membimbing saya dengan 
detail A to Z tentang beasiswa ini. Semoga Allah 
memberkahi beliau. 
 
Suatu saat saya berkorespondensi dengan Professor 
Myoung Jae Choi mengenai ketertarikan saya untuk 
menggeluti bidang riset pengolahan biomassa melalui 
proses fermentasi. Saya mengajukan proposal riset 
dengan originalitas berupa penyatuan dua jenis reaksi 
yang selama ini dilakukan secara terpisah. Proses 
simultan ini diharapkan mampu menghasilkan proses 
yang lebih optimal serta menekan biaya. Alhamdulillah, 
proposal saya diterima dengan cukup baik setelah 
presentasi dihadapan lima professor UST selama 
hampir setengah jam. Tapi kemudian seiring 
berjalannya waktu riset yang saya kerjakan berbeda 
1620 dari yang saya pernah ajukan. 
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Britantyo Wicaksono 

 

 

Masuk UST Fall 2011 – Master Student 

Major Nano Mechatronics 
Pembimbing Dr. Kong, Ho Sung 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L-3211, Tribology Center KIST, 
L3 Building KIST, 
Telp +822-958-5664 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-310 
Telp +822-958-7452 

Mobile Phone +82-10-3981-0110 
Email tyo.red.hot@gmail.com, 

tyo_red_hot@yahoo.co.uk, 
britantyo@britantyo.web.id 

Deskripsi Riset Topik penelitian saya adalah online monitoring sensor 
pada lubrikasi. Kini dikhususkan untuk online 
monitoring dissolved gas pada insulating oil pada 
transformator. Kata awamnya adalah “di trafo-trafo 
gedenya PLN ntu ada olinya buat ngademin lilitan (gak 
tau lilitan trafo, gw gibeng juga neh!). nah ntu trafo kan 
panas, jadinya olinya ngasilin gas, laa…gasnya itu yang 
mau gw ukur. Soalnya kalo gasnya kebanyakan, 
meleduk dah tuuh trafo, jadi kudu diukur demi 
kemaslahatan bersama.” 

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Pure Luck. That’s what’s happened. Seorang teman baik 
ngasih tau saya “yok, ada beasiswa tuh di korea, ngikut 
bareng2 nyok? (thanks to ilham for these words)”. Lalu 
saya dibimbing ke website IRDA. Penuhin syaratnya 
and wait. Lalu dihubungin ama dosen deh, ngobrol-
ngobrol via email (ini interview sebenernya, so, be 
serious dude), cipika-cipiki, dll (oke yang cipika-cipiki 
itu boong and sounds gay). Eh keterima di KIST. 
cabuuuut 
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Chairul Hudaya 

 

 

 

Masuk UST Spring 2011 – Ph.D Student 

Major Energy and Power Conversion Engineering 
Pembimbing Dr. Joong Kee Lee 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L-5332  Advanced Energy Materials Processing Laboratory 
http://aempl.kist.re.kr 

Alamat 
Tempat 
Tinggal 

Seoul, Seongbuk-gu, Seokgwandong, 340-287 

Mobile 
Phone 

+82-10-2892-0413 

Email c.hudaya@nuklir.info 
Deskripsi 
Riset 

Bidang riset yang sedang saya tekuni adalah deposisi 
lapisan tipis material semikonduktor dengan menggunakan 
teknik plasma pada reaktor Electron Cyclotron Resonance – 
Metal Organic Chemical Vapor Deposition (ECR-MOCVD).  
ECR-MOCVD adalah sebuah reaktor yang dapat 
menghasilkan plasma dan dapat digunakan untuk 
mendeposisi berbagai metal oksida kedalam berbagai jenis 
substrat. ECR-MOCVD secara garis besar disusun oleh 
komponen utama yang meliputi sumber gelombang mikro 
(microwave), sumber magnetik dan pompa-pompa 
pendukung untuk menciptakan kondisi kedap (vacuum). 
 
Terhitung sejak bulan Juli 2011, bidang riset saya diarahkan 
pada material anoda yang untuk baterai lithium-ion. 
Material yang digunakan diantaranya tin oxide, fluorine-
doped tin oxide, fluorine-doped zinc oxide, dan beberapa 
campuran (alloy) material yang berbasis timah. Dalam riset 
tersebut, dilakukan analisa elektrokimia, morfologi 
permukaan,  struktur kristal dan analisis lainnya dari 
material lapisan tipis (sampai ukuran ketebalan 3 mikro 
meter) yang diharapkan dapat mencari material anoda baru 
yang memiliki kerapatan energi dan kapasitas yang tinggi 
serta memiliki siklus yang panjang. 

Cerita Masuk 
UST-KIST 

Pada pertengahan tahun 2010 , senior saya Dr. Beni 
Prabowo, memposting kesempatan melanjutkan pendidikan 

Korea Institute of Science and Technology 
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Campus S2 dan S3 pada International Research and Development 
Academy (IRDA) yang diorganisir oleh KIST di milis Perpika. 
Pada saat itu, tidak terpikir oleh saya untuk kembali lagi ke 
Korea, setelah menyelesaikan program master di Seoul 
National University pada tahun tahun 2007-2009. Namun, 
kimchi nampaknya telah memikat hati saya. Saya pun 
mengisi formulir pendaftaran secara online pada alamat 
http://irda.kist.re.kr.  Pada saat itu saya belum mempunyai 
calon pembimbing. Beberapa minggu setelah pengisian 
formulir pendaftaran beserta pengiriman dokumen 
pendukung, saya kontak Dr. Arenst Arie Andreas melalui 
Yahoo Messenger menanyakan lebih detail program 
tersebut. Saya mengenal beliau karena kami “satu angkatan” 
ketika pada bulan Februari 2007 menginjakkan kaki 
pertama kali di Korea Selatan. Saya tanya apakah di lab 
beliau membutuhkan mahasiswa asing.  
 
Pucuk dicinta ulam tiba, beliau menjawab, dikarenakan 
beliau akan lulus pada bulan Februari 2011 ini, maka di lab 
nya membutuhkan mahasiswa asing. Dari informasi 
beliaulah saya mendapatkan kontak email Dr. Joong Kee 
Lee. Saya kemudian mengontak Dr. Lee yang disertai 
dengan CV saya. Beliau tertarik dan menyatakan siap 
menerima saya sebagai mahasiswanya. Dari Dr. Lee saat itu 
saya jadi tahu bahwa kesiapan supervisor untuk menerima 
mahasiswa bukanlah jaminan bahwa si mahasiswa tersebut 
akan diterima pada program IRDA KIST. Hal ini karena 
keputusan diterima atau tidaknya akan diberikan oleh 
sebuah komite tersendiri. Dari sekian ratus aplikasi yang 
masuk ke IRDA Office, mungkin hanya 20-30 % saja yang 
diterima, dan mereka yang diterima umumnya telah 
mengontak calon pembimbing terlebih dahulu.   
 
Selamat mencoba 
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Eduardus Budi Nursanto 

 

 

 

Masuk UST Fall  2012 – Ph.D Student 

Major Clean Energy and Chemical Engineering 
Pembimbing Dr. Kim Jaehoon 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Supercritical fluid Lab, L5 Building, KIST   
http://sfrl.kist.re.kr  

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-306 

Mobile Phone +82-10-8484-2016 
Email eduardusbn@gmail.com  

Deskripsi Riset High Performance Solar Cell via Supercritical Fluid 
Technology 
 
Di penelitian ini, saya meneliti proses coating 
nanomaterial untuk nano solar cell (Copper Indium 
Sulphide/CIS Solar Cell). CIS Solar Cell adalah solar cell 
generasi terbaru yang secara teoritis mempunyai 
efisiensi yang lebih tinggi daripada silicon solar cell dan 
biaya produksi yang lebih murah. Proses coating yang 
digunakan di sini dengan media supercritical fluid. 

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Saya pertama kali tahu KIST dari Dr. Bambang 
Veriansyah dan Agung Nugroho yang sama-sama bekerja 
di Supercritical Fluid Lab. Mereka berdua juga yang 
merekomendasikan saya kepada pembimbing saya saat 
ini. 

 

 

 

Korea Institute of Science and Technology 

http://sfrl.kist.re.kr/
mailto:eduardusbn@gmail.com


 

 
107 

Fathoni Arief Musyaffa  

 

 

Masuk UST Fall 2010 – Master Student 

Major HCI & Robotics  
Pembimbing Dr. Yong-Moo Kwon 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Ruangan 1348, Gedung L1 

Alamat Tempat 
Tinggal 

Kamar 312, Dormitory B, KIST 

Mobile Phone +82-10-6871-8330 
Email fathoni.am@gmail.com 
Deskripsi Riset Saat ini, topik yang saya kerjakan adalah 

Autosterescopic 3D Rendering. Pada dasarnya, yang 
kami lakukan adalah bagaimana membuat sistem 3D 
Display yang bisa membuat kita merasakan efek 3 
Dimensi tanpa harus mengenakan alat tertentu di 
kepala kita, misalnya kacamata 3D. 
 
Topik yang kami kerjakan lintas bidang, dan untuk 
merancang system seperti ini, dilakukan pendekatan 
dari sisi perangkat keras dan perangkat lunak. Dari 
sisi perangkat keras, sebuah lapisan tipis yang 
disebut parallax barrier ditempelkan di depan 
monitor beresolusi tinggi. Posisi pengguna juga 
dilacak karena dalam sistem menggunakan parallax 
barrier, pengguna hanya bisa merasakan efek 3 
dimensi hanya dari posisi tertentu. Parameter-
parameter dari perancangan perangkat keras beserta 
posisi pengguna ini selanjutnya digunakan untuk 
perancangan dari sisi perangkat lunak. Tugas saya 
adalah bagaimana caranya me-render tampilan sesuai 
dengan parameter- parameter dan informasi posisi 
tadi sehingga user bisa merasakan efek 3 dimensi 
dari 36 posisi yang berbeda. Aplikasi yang digunakan 
untuk implementasi sistem ini dari adalah C++, 
OpenGL dan GLSL. Untuk lebih detailnya silakan klik 
di sini (laporan field research). 

Cerita Masuk UST- Saya mendapatkan informasi mengenai program 

Korea Institute of Science and Technology 

mailto:fathoni.am@gmail.com
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KIST Campus IRDA di KIST awal tahun di penghujung 2009, dari 
seorang kakak kelas yang sebenarnya bukan 
mahasiswa KIST. Beliau menyarankan saya untuk 
menghubungi salah seorang mahasiswa di KIST, dan 
saya banyak bertanya mengenai jurusan di KIST dan 
prosedur untuk masuk KIST ke beliau. Setelah 
mengetahui bagaimana prosedur untuk masuk KIST, 
saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja 
untuk fokus mempersiapkan TOEIC, salah satu jenis 
tes bahasa inggris yang menjadi syarat masuk KIST.  
Satu bulan kemudian, saya mengambil tes TOEIC dan 
Alhamdulillah, skor yang saya dapatkan memenuhi 
syarat bahasa yang ditetapkan ( di atas 730).  
 
Selanjutnya, mencari professor dan mencari tahu 
beberapa hal tentang beliau. Jangan melamar ke 
professor hanya berdasarkan informasi bahwa beliau 
sedang butuh student.  Hal ini penting karena 
professor adalah ‘orang tua’ kita selama kita 
menjalani kehidupan riset kita KIST. Menurut hemat 
saya, variabel yang utama adalah, apakah beliau 
memiliki  bidang spesifik, dan beliau ahli dalam 
bidang yang ia kerjakan, sehingga, kita tidak 
misguided dalam riset. Jangan sampai riset kita 
lompat-lompat, misalnya, minggu ini tugasnya A,  
beberapa saat kemudian tugasnya B, dan keduanya 
tidak relevan  untuk projek yang dikerjakan. Selain 
itu, ketika kita menemukan kendala dalam penelitian 
kita, kita bisa mendiskusikan solusi yang feasible 
bersama beliau secara terbuka, tanpa tekanan. Akan 
lebih baik pula jika kita sudah mengetahui bidang 
yang akan kita kerjakan kelak selama di KIST, dan 
kita menyukainya. Oya, ada artikel bagus mengenai 
professor dan kuliah pascasarjana di sini 
http://21stcenturyscholar.org/2009/09/08/ten-
things-you-may-not-know-about-graduate-school-
and-should/ 
 
Sangat direkomendasikan untuk dibaca buat yang 
mau mendaftar ke KIST. 
Untuk syarat dan detail bagaimana mendaftar, bisa 
dilihat di http://irda.kist.re.kr dan saya rasa telah 
banyak dijelaskan teman-teman lain. Kalau belum 
jelas, monggo, silahkan tanya-tanya  melalui email 
saya. Mudah-mudahan saya bisa bantu. 

http://21stcenturyscholar.org/2009/09/08/ten-things-you-may-not-know-about-graduate-school-and-should/
http://21stcenturyscholar.org/2009/09/08/ten-things-you-may-not-know-about-graduate-school-and-should/
http://21stcenturyscholar.org/2009/09/08/ten-things-you-may-not-know-about-graduate-school-and-should/
http://irda.kist.re.kr/
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Fidelis Simanjuntak 

 

  

 

Masuk UST Fall 2009 – Ph.D Student 

Major Green Process and System Engineering 
Pembimbing Dr. Ahn Byoung Sung dan Dr. Lee Hyunjoo 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Clean Energy Research Center 

Alamat Tempat 
Tinggal 

- 

Mobile Phone - 
Email  fidelis.stefanus@gmail.com 
Deskripsi Riset Pada proses pembuatan biodiesel dari triglyceride dan 

alcohol, glycerol dihasilkan sebagai produk samping. 
Seiring dengan menigkatnya produksi biodiesel di 
dunia, maka semakin banyak pula glycerol yang 
dihasilkan. Diperkirakan di masa yang akan datang, 
jumlah glycerol yang dihasilkan akan melebihi jumlah 
glycerol yang dibutuhkan oleh industri. Oleh karena itu 
pengembangan glycerol untuk diubah menjadi senyawa 
lain yang memiliki nilai lebih sangat dibutuhkan saat 
ini. Salah satu produk turunan yang bisa dihasilkan 
dari glycerol adalah glycerol carbonate yang banyak 
digunakan sebagai solvent untuk berbagai macam 
proses sintesis. Glycerol carbonate juga bisa digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan biolubricant, gas 
separation membrane dan bahan baku untuk sintesis 
polimer. 
 
Saat ini penelitian yang saya lakukan adalah sintesis 
serta karakterisasi katalis, khususnya katalis basa 
heterogen untuk sintesis glycerol carbonate melalui 
proses transesterifikasi glycerol dengan dimethyl 
carbonate.  

Cerita Masuk UST-
KIST Campus 

Saya mendapatkan informasi tentang KIST dari teman 
yang sedang kuliah di Korea Selatan. Lalu saya 

Korea Institute of Science and Technology 

mailto:fathoni.am@gmail.com
mailto:fathoni.am@gmail.com


 

 
110 

mengunjungi website KIST dan mencari Pembimbing 
yang memiliki tema riset yang saya minati. Lalu 
mengirim email ke beberapa Pembimbing untuk 
menyatakan keberminatan saya dengan riset 
Pembimbing yang bersangkutan, menanyakan apakah 
ada peluang untuk bergabung di lab tersebut, dan 
menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang 
pendidikan saya. Setelah mendapat respon positif dari 
Pembimbing, komunikasi bisa dilanjutkan dengan 
menanyakan kondisi lab, seperti  harus ada di lab dari 
jam berapa sampai jam berapa, apakah sabtu dan 
minggu harus datang ke lab, untuk bisa lulus harus 
mempublikasikan berapa jurnal,dll. Menurut saya hal 
ini penting untuk ditanyakan, agar teman-teman tidak 
“kaget” ketika datang ke lab tersebut.  
 
Satu lagi hal yang penting, tidak hanya ketika 
mendaftar ke KIST tapi juga ketika teman-teman 
mendaftar ke tempat lain, sebaiknya mencari  nomor 
kontak atau email dari mahasiswa-mahasiswa 
Indonesia yang ada di kampus tersebut, agar teman-
teman bisa menanyakan lebih detail tentang suasana 
belajar dan kehidupan di dalam maupun di luar 
kampus, sehingga bisa mendapatkan gambaran seperti 
apa keadaan yang akan dijalani.   

 

 

 

Iman Prayudi 

 

 

 

 

Masuk UST Spring 2011 – Master Student 

Major HCI and Robotics 
Pembimbing Dr. Bum-Jae You, Dr. Do-ik Kim 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Ruangan 8424, Gedung L8, KIST 

Korea Institute of Science and Technology 
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Alamat Tempat 
Tinggal 

Kamar 319, Dormitory B, KIST 

Mobile Phone +82-10-3141-0405 
Email iprayudi@gmail.com 
Deskripsi Riset Pada saat tulisan ini dibuat, saya sedang bekerja 

dalam bidang motion capture system. Sistem ini 
berfungsi untuk memantau pergerakan tubuh 
manusia. Contoh aplikasi menerapkan sistem ini 
adalah film animasi. Pada film animasi, kita 
membutuhkan model yang dapat bergerak 
menyerupai gerakan manusia. Untuk itu, kita perlu 
alat yang dapat merekam gerak tubuh manusia riil, 
yang kemudian ditransformasikan ke dalam model 
yang kita inginkan.  
 
Metoda yang saya gunakan adalah metoda inertial 
measurement unit. Pada metoda ini, tiga jenis sensor 
digunakan untuk mendapatkan matriks orientasi dari 
tubuh manusia, yaitu gyroscope, accelerometer dan 
magnetometer.  
 
Untuk teman-teman yang tertarik, sebagai bahan 
pembuka, dapat mengunduh artikel-artikel terkait 
dari internet. 

Cerita Masuk UST-
KIST Campus 

Pada tahun 2010, informasi mengenai program 
beasiswa UST-KIST saya dapatkan dari teman-teman 
yang sudah berada di UST-KIST sebelumnya. Dapat 
saya bilang bahwa kampus UST-KIST merupakan 
salah satu kampus di korea yang memiliki jumlah 
mahasiswa Indonesia cukup banyak; pada tahun 
2011, berjumlah +20 orang.   
 
Saya memutuskan untuk mencoba mendaftar sebagai 
mahasiswa S2 pada akhir musim panas 2010. Ada hal 
unik yang perlu diketahui bagi teman-teman yang 
ingin melanjutkan studi di Korea, yaitu slogan berikut, 
“kalau professor sudah setuju, 99% pasti berangkat”. 
Sama seperti mayoritas teman-teman UST-KIST 
lainnya, proses masuknya saya ke kampus UST-KIST 
diawali dengan melakukan survei jurusan-jurusan 
yang dibuka di UST-KIST. Setelah menemukan jurusan 
yang diminati, langkah selanjutnya adalah 
menghubungi calon pembimbing di jurusan tersebut 
lewat email. Ketika calon pembimbing yang kita 
hubungi sudah menyetujui untuk menerima kita 

mailto:iprayudi@gmail.com
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sebagai mahasiswanya, barulah proses pendaftaran 
dilakukan. Untuk proses pendaftaran ini, bisa dilihat 
pada website kampus yang bersangkutan.  
Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah 
pentingnya doa. Pada slogan yang saya sebutkan di 
paragraf sebelumnya, masih ada 1% yang 
memutuskan apakah kita jadi berangkat ke Korea atau 
tidak. Satu persen itu adalah keputusan Yang Maha 
Kuasa. Keputusan dari-Nya-lah yang pada akhirnya 
menentukan keberangkatan kita ke Korea. Untuk itu, 
dalam melakukan proses ini, diharapkan bagi teman-
teman  yang ingin menjalaninya untuk 
memperbanyak doa dan jangan sombong pada 
panjangnya Curriculum Vitae yang ada.  
 
Selamat mencoba! 화이팅! ! 

 

 

Indriyati 

 

 

Masuk UST Spring 2011 – Ph.D Student 

Major Department of Clean energy and Chemical Engineering 
Pembimbing Dr. Jeong Myeong Ha 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L 5313, Clean Energy Center, KIST 

Alamat Tempat 
Tinggal 

Seoul Seongbuk-Gu Hawolgok Dong 39-1(136-791) 

Mobile Phone +82-10-8062-9577 
Email miss.indri@gmail.com, g3_nih@yahoo.com 
Deskripsi Riset Titanium oxide (TiO2) dikenal sebagai fotokatalis yang 

efektif namun dalam pemanfaatannya diperlukan 
radiasi UV yang persentasinya hanya 7% dari seluruh 
gelombang cahaya yang dipancarkan matahari. 
Mayoritas dari gelombang cahaya yang dipancarkan 
matahari, yaitu sekitar 65% adalah gelombang cahaya 

Korea Institute of Science and 

Technology 



 

 
113 

tampak (visible light).  Semikonduktor Quantum Dots 
(QDs) dengan energi band gap yang bisa diatur 
berpotensi sebagai material baru solar sel yang dapat 
menyerap gelombang cahaya di range yang lebih besar. 
Untuk itu, tujuan dari penelitian saya adalah untuk 
mebuat katalis baru yang yang merupakan kombinasi 
dari semikonduktor QDs dan TiO2 sehingga bisa 
dimanfaatkan sebagai fotokatalis yang efektif yang 
dapat mengabsorpsi gelombang cahaya tampak.  

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Saya mengetahui informasi tentang KIST-UST dari 
teman-teman dan senior Kimia UI yang sudah berada di 
KIST, Rika TY, Muhammad Suhaeri dan Beni Prabowo. 
Melalui merekalah saya dibantu dari proses aplikasi, 
memilih lab sampai akhirnya saya diterima di KIST.  
Menurut saya, selain ketertarikan di bidang research 
tertentu, penting untuk mengetahui pembimbing dan 
kondisi lab yang akan kita apply karena itu menentukan 
masa depan kita nanti di waktu studi dan info seperti ini 
bisa kita dapatkan dari senior2 yang udah ad di KIST. 
Alhamdulillah saya diterima di lab yang sesuai dengan 
minat saya dengan research environment yang 
mendukung, teman lab yang  ramah dan pembimbing 
yang super baik dengan bonus berwajah ganteng, selain 
tentunya fasilitas riset yang lengkap.   
 
Setelah lulus S2 saya memutuskan untuk melanjutkan 
studi S3 di lab yang sama… Why not? Everything looks 
perfect to continue study here. Setelah mendapatkan 
rekomendasi dari pembimbing, untuk proses 
penerimaan saya sangat dibantu oleh pembimbing saya 
dan untuk 3.5 tahun mendatang. Semoga saya bisa 
berkenalan dengan kalian calon-calon mahasiswa UST. 
Good luck on your application and hope to see you soon 
here. 
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Laras Wuri Dianningrum 

 

 

 

Masuk UST Fall 2011– Master Student 

Kampus Korea Institute of Science and Technology (KIST) 
Major Clean Energy and Chemical Engineering 
Pembimbing Dr. Kim Jaehoon 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Supercritical Fluid Lab (KISTlon and L5) 
http://sfrl.kist.re.kr 
Telp 02-958-5884 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-224 

Mobile Phone +82-10-2421-1389 
Email  rise2.truth@gmail.com , rise2_truth@yahoo.com 
Deskripsi Riset Supercritical Water Gasification 

Objective: H2 Production in Supercritical Water 
Feedstock: various, C1-C10, crude glycerol 
System: continuous and batch  

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Saya tahu KIST dari internet. Kenapa KIST? Dari awal 
memang tertarik ma Korea dan suka banget dengan 
drama dan K-popnya . Niat saya memang ingin S2 
langsung setelah lulus S1, dan KIST memberikan 
kesempatan yang bagus karena menawarkan beasiswa 
sekaligus kuliah dalam satu paket. Trus dgn modal 
nekat karena waktu itu jg belum lulus S1 saya apply ke 
beberapa univ, termasuk KIST.Pada awalnya saya cuma 
apply lewat online dan pos,sama sekali g pake koneksi 
apapun. Bahkan saya baru tau kalo harus cari 
pembimbing setelah semua proses aplikasi 
administrasi selesai dan dihubungi oleh salah seorang 
mahasiswa Indonesia di lab saya sekarang, Mba Santi. 
Makanya proses awal saya mungkin agak menyimpang 
dari yang lain (jgn dicontoh yaa,hehe). 
 
Karena memang latar belakangnya mirip, clean energy, 

Korea Institute of Science and Technology 
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saya langsung tertarik. Dari Mba Santi saya tau semua 
info ttg lab saya dan iklim di lab. Setelah itu Ka Adeline 
yg ternyata jg satu almamater di Teknik Kimia ITB 
menghubungi saya di FB. Dan dari ka Adel saya tau 
banyak ttg bagaimana hidup dan beradaptasi di KIST 
dan Korea. Soal UST, saya juga baru tau dari Ka 
Adel,hehe. Saya sangat berterima kasih kepada dua 
orang yg saya sebut di atas, juga tak lupa pada Ka 
Bambang Veriansyah, almamater saya yg sudah sangat 
senior (mungkin lebih pantas dipanggil Pak Bambang), 
yang sudah menginspirasi dan menjadi teman sharing 
selama proses penerimaan KIST. 
 
Dan kepada teman2 UST dengan RPUL perdananya: 
saya menemukan info2 yang saya tidak bisa saya 
temukan di tempat lain. Sangat-sangat 
bermanfaat…terima kasih kepada seluruh senior saya 
di UST dan KIST atas jerih payahnya membuat buku ini. 
Tanpa kalian, saya mungkin tidak seperti sekarang .  

 

Lia Sadita 

 

 

  

Masuk UST Spring 2011– Master Student 

Major HCI and Robotics 
Pembimbing Dr. Park Ji Hyung 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L 8525, International Building (L8), KIST 

Alamat Tempat 
Tinggal 

Room No.102, Dormitory B, KIST. 

 

Mobile Phone +82-10-4906-7210 
Email  azthira@hotmail.com 
Deskripsi Riset Semester pertama di KIST ini saya melakukan 

penelitian terkait klasifikasi pola menggunakan 

Korea Institute of Science and Technology 
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multilayer perceptron. Multilayer Perceptron (MLP) 
merupakan feedforward neural network yang 
memanfaatkan algoritma Backpropagation.  MLP bisa 
digunakan sebagai inferencing dan learning algorithm. 
Saya menguji kinerja MLP dan faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi optimisasi MLP.  
 
Studi kasus pertama penerapan MLP ini adalah 
klasifikasi warna. Jika diberikan beberapa masukan 
berupa titik yang memiliki atribut warna dan posisi 
titik tersebut dalam sebuah kanvas, bagaimana MLP 
dapat mengklasifikasikan warna untuk titik tersebut 
dengan benar dan menentukan warna pada titik-titik 
yg belum diketahui warnanya. Kasus kedua dimana 
saya menerapkan MLP ini adalah untuk menentukan 
pola tekstur yang kompleks. Pola tekstur yang saya 
coba adalah citra warna pola kulit binatang dan citra 
grayscale bermacam-macam pola. 
 
Rencananya, penelitian saya selanjutnya terkait dengan 
human life-log. Saat ini saya masih mencari topik 
khusus yang akan saya teliti, karena banyak bidang 
terkait dengan life log ini seperti cognitive science, data 
mining dan computer vision. Saya sangat tertarik untuk 
menggabungkan kegiatan sehari-hari manusia dengan 
augmented reality, dimana dunia virtual dan nyata bisa 
bergabung menjadi satu.  

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Saya daftar masuk KIST dua kali. Yup. Tidak salah, dua 
kali. Pertama kali saya mendaftar KIST sangat tengat 
deadline waktu pendaftaran, dua minggu sebelum 
deadline saya baru memutuskan untuk mendaftar 
KIST. Mencoba menghubungi professor di KIST melalui 
email, daftar dan persiapan test TOIEC, mengumpulkan 
surat rekomendasi. Saat itu saya hanya lolos sampai 
tahap seleksi administrasi. Saya menyadari satu 
kesalahan terbesar saya, yaitu saya buru-buru. Saya 
buru-buru mendaftar tanpa pengetahuan tentang yang 
akan saya hadapi, seperti lab seperti apa yang saya 
ingin masuki dan apa saja penelitian yang mereka 
lakukan. Saya hanya memilih lab berdasarkan apa yang 
saya mau, waktu itu saya mencari penelitian terkait 
bioinformatika dan data mining. 
 
Akhirnya, saya mencoba mendaftar untuk kedua 
kalinya karena saya tahu bahwa dokumen hardcopy 
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aplikasi saya akan disimpan selama setahun. Jadi saya 
tinggal mendaftar online saja. Sebelum mendaftar saya 
mencari tahu, penelitian apa yang ada dan membuat 
saya tertarik, membaca beberapa paper terkait 
professor yang saya inginkan untuk menjadi 
pembimbing, dan tak lupa menghubungi professor 
tersebut. Saya juga mencari informasi dari teman 
Indonesia yang pernah berada di bawah bimbingan 
professor tersebut untuk mengetahui bagaimana 
karakteristik professor tersebut. Sayangnya, tak 
berbalas Tapi saya tetap jalan terus dan alhamdulillah 
tanggapan dari professor tersebut positif, saya disuruh 
memproses hal-hal administratif terkait aplikasi saya. 
 
Pada saat proses seleksi berlangsung, saya juga 
dihubungi oleh peneliti dari lab lain. Saya ditanya 
apakah saya tertarik untuk bergabung dengan lab 
mereka, saya jawab saya tertarik tetapi saya bilang 
bahwa saya sudah dapat approval dari professor lain. 
Peneliti tersebut ingin saya mengirimkan resume apa 
saja yang saya sudah kerjakan dan pengalaman saya. 
Sempat terpikir kok sepertinya peneliti ini lebih 
‘selektif’ ya sama mahasiswa yang akan diterimanya 
daripada professor yang sudah menerima saya. Sampai 
pengumuman penerimaan tiba di email saya, saya 
belum tahu di lab mana saya akan ditempatkan dan 
siapa pembimbing saya. Dari dokumen yang dikirim 
oleh IRDA barulah saya tau siapa pembimbing saya 
akhirnya, selama masa menunggu itu banyak 
kekhawatiran yang muncul. Komunikasi yang tidak 
intensif dengan calon pembimbing juga membuat saya 
khawatir saya akan terbengkalai disini.  Setelah sampai 
disini saya baru tahu pembimbing saya orang yang baik 
dan saya diberikan mentor yang sangat membimbing 
saya dan berpengalaman dalam riset.  Dari sini saya 
belajar bahwa tahu karakteristik calon pembimbing itu 
sangat penting, tetapi ketidaktahuan, walau kadang 
menimbulkan kekhawatiran, jangan sampai menjadi 
momok. Tak kalah penting adalah doa, prasangka baik, 
dan keep forwarding. 
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Mauludi Ariesto Pamungkas 

 

  

Masuk UST Spring 2009– Ph.D Student 

Major Computational Science Center 
Pembimbing Dr. Kwang-Ryeol Lee 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Computational Science Center 

Alamat Tempat 
Tinggal 

- 

Mobile Phone - 
Email  m_ariesto@yahoo.com, mariesto@gmail.com, 

m_ariesto@ub.ac.id 

Deskripsi Riset Topik besar saya adalah studi oksidasi silicon dengan 
menggunakan simulasi Molecular Dynamic.  Topik 
oksidasi silicon ini adalah topik yg sudah kuno sekali, dari 
jaman kuda gigit batu sampai kuda gigit komputer, orang 
sudah meneliti oksidasi silicon, karena banyaknya  
penggunaan silicon dalam aplikasi elektronik. Lebih focus 
lagi, penelitian ini adalah berkenaan  aplikasi di CMOS 
transistor. Struktur dari transistor: silicon sebagai 
substrate semiconductor, dilapisi SiO2 dengan cara 
oksidasi silicon, diatas SiO2 ini dilapisi lagi dengan logam. 
SiO2 berfungsi sebagai dielectric (tahanan listrik). Karena 
orang selalu menginginkan alat elektronik yg 
berkapasitas sangat besar, maka ukuran komponen 
elektronik juga harus semakin kecil termasuk ukuran 
transistor. Ketebalan dielectricnya juga jadi sangat kecil, 
saat ini hanya berukuran sekitar 1 nm.  Tidak mungkin 
ditipiskan lagi karena efek quantum mulai muncul, 
kebocoran arus mulai significant. Untuk meminimalisir, 
pengetahuan tentang proses pembuatan dielectric (SiO2)  
di tingkat atomic menjadi sangat penting. 
 
Molecular dynamic adalah salah satu dari metode 
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komputasi material. Metode lain diantaranya : monte 
carlo, ab initio method dll. Pemilihan  Berbagai metode 
komputasi material ini tergantung dari skala material yg 
akan kita teliti. Seperti misalnya ab initio (quantum 
method) digunakan untuk skala electron –atom. 
Sedangkan classical molecular dynamic digunakan untuk 
level atom-molecule. 
 
Sudah beratus paper dan puluhan buku tentang silicon.  
Karena itu tantangan tersendiri bagi saya untuk 
menemukan dan memikirkan hal baru yang belum 
terpikirkan oleh orang lain. Pada awalnya saya kurang 
semangat, karena rasanya semua hal sudah well known, 
tapi ternyata Alhamdulillah setelah mempelajari lebih 
jauh, ada saja empty rooms yg belum terjamah. 

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Pada awalnya saya tertarik dengan iklan di computational 
chemistry job yg memuat lowongan PhD  di salah satu lab 
computational  chemistry di Pohang University of Science 
and Technology (POSTECH) .  Sang professor tertarik 
dengan CV saya, tetapi karena orang Indonesia belum ada 
storynya di POSTECH , beliau mengundang saya untuk 
penelitian 3 bulan dulu sebagai percobaan. Ditargetkan 
dalam 3 bulan bisa publish 1 paper.  Tapi sayangnya saya 
tidak bisa memenuhi target tersebut.  Di saat yg sama 
saya berkenalan dengan pak Hasnan , angkatan pertama 
di KIST, beliau menawarkan untuk pindah ke KIST.  
Sekilas saya lihat-lihat website KIST, tidak ada yg saya 
minati (komputasi material), yang terlihat  hanya lab 
eksperiment.   Tetapi setelah di tanah air menungu-
nunggu keputusan professor di POSTEC apakah akan 
merekrut saya sebagai student atau tidak, tidak kunjung 
datang. Akhirnya saya lihat-lihat lagi website KIST, tidak 
hanya divisi material, tapi saya lihat juga divisi yang lain,  
ternyata menemukan center yang saya minati ada di 
bawah divisi future fussion . Tapi ketika saya daftar 
ternyata sudah terlambat. Akhirnya saya diundang untuk 
penelitan dahulu selama 6 bulan, baru kemudian jadi 
student. Saat sudah di terima di KIST, barulah dapat 
panggilan kembali ke POSTECH. Juga diterima di KAIST. 
Tapi dengan berbagai pertimbangan saya tetap 
meneruskan di KIST. Mungkin ini bisa jadi tips juga untuk 
calon mahasiswa lain, kalau melamar universitas bisa 
lebih dari satu. Ada kawan kita yg sudah hampir di terima 
di KIST, menjelang pengumuman pembimbingnya 
berubah pikiran. Akhirnya tidak jadi masuk.  Lebih baik 
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mendapat di lebih dari satu tempat, tinggal memilih. 
Lebih mending bingung memilih daripada bingung tidak 
dapat. 

 

 

Muhammad Ridwan 

 

 

 

Masuk UST Spring 2011– Ph.D Student 

Major Clean energy and Chemical Engineering 
Pembimbing Dr. Nam Suk-woo 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L 3112, Fuel Cell Center, KIST 

Alamat Tempat 
Tinggal 

Seoul Seongbuk-Gu Hawolgok Dong 39-1(136-791) 

Mobile Phone +82-10-2999-0708 
Email  Muhammad82ridwan@gmail.com 

gajahketibantikus@yahoo.com 

Deskripsi Riset Awalnya punya rasa ketertarikan dan ingin tahu dengan 
yang namanya “reaksi kimia” dalam hal ini methane 
reforming process  yang berusaha convert senyawa 
methane menjadi senyawa hydrogen yang akan 
digunakan sebagai  fuel di Hydrogen Fuel Cell (silahkan 
googling dengan keyword methane refoming, nickel 
catalyst, steam reforming dll.). Setelah baca beberapa 
paper yang membahas soal specific shaped and stucture 
metal catalyst yang bisa meningkatkan performa aktivitas 
katalis, jadi lebih tertarik lagi ke arah synthesis specific 
shaped and structure dari katalis nickel. 
 
Jadi sampai saat ini topik penelitian yang sedang saya 
kerjakan ini adalah pada dasarnya berusaha semaksimal 
mungkin untuk sintesis nanosize nickel dan di aplikasikan 
ke methane reforming atau untuk reaksi katalis yang lain. 
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KIST Fuel cell center merupakan pusat penelitian KIST 
yang fokus pada pengembangan Hydrogen Fuel Cell 
System (silahkan googling kembali dengan key word 
Hydrogen Fuel Cell). Berkurangnya jumlah cadangan 
fossil fuel saat ini membuat banyak negara-negara maju 
berusaha untuk mengembangkan new power generation 
system seperti solar power, wind power dan salah 
satunya adalah Hydrogen Fuel Cell system. 
 
Jadi bagi yang berminat dengan topik berkaitan dengan 
Fuel Cell System ini dipersilahkan untuk mengirimkan 
surat aplikasi ke KIST Fuel Cell Center. 

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Lulus dari Departemen Kimia UI tahun 2006 masih 
dengan idealisme menjadi seorang researcher atau 
menjadi seorang lecturer (itu sih cita-cita tapi dengan 
keterbatasan skill dan juga banyak dari teman-teman 
bilang kalo untuk jadi researcher di Indonesia susah 
karena dana yang terbatas dalam bidang penelitian- 
jadinya cita-citanya ditarik kembali). Setelah 2 tahun 
bekerja, ada rasa kangen sama research environment 
(selain kangen sama pacar juga) dan juga kangen belajar 
pelajaran kimia (terutama sama pelajaran dasar-dasar 
analisis dengan referensi buku SKOOG, yang saking 
tebelnya sampe-sampe bisa dijadiin bantal pas saat 
kuliah hehehe, maaf jadi curhat).  
Pada saat itulah dimulai proses lamar-melamar beasiswa. 
Kebetulan sudah ada beberapa teman yang ada di KIST 
jadinya proses nya lebih mudah karena mereka 
memberitahu semua informasi yang dibutuhkan (Special 
thanks to Dr. Beni Prabowo PhD., Muhammad Suhaeri 
MSc. and Rika TY MSc.). Jadi bagi yang berminat untuk 
masuk kesini jangan sungkan-sungkan untuk SKSD (sok 
kenal sok dekat) untuk menanyakan info-info yang 
dibutuhkan, karena pada dasarnya kami disini juga 
sangat tertarik membantu anda-anda sekalian demi 
kemajuan individu masing-masing dan universitas pada 
khususnya dan kemajuan negara pada umumnya. 
 
Awalnya saya tidak tahu apa itu KIST terlebih lagi UST. 
Tapi setelah sampe Korea dan berkutat sama penelitian 
ternyata di sini di Korea mereka punya dana besar buat 
penelitian bisa dilihat dari banyak nya fasilitas-fasilitas 
instrument analisis seperti SEM, TEM, NMR, XPS dan 
banyak yang lainnya (maklum tidak tau nama instrument 
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yang lain karena sampai saat ini hanya instrument di atas 
yang sering dipakai). Jadi bagi yang berminat belajar 
kembali dan melakukan penelitian disini pasti puas. 

  

Nur Maya 

 

 

 

Masuk UST Fall 2011– Master Student 

Major HCI (Human Computer Interaction) and Robotics 
Pembimbing Dr. Kwon Gyu Hyun 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L-8523, Bionic Center KIST  

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-221 
Telp 02-958-7436  

Mobile Phone +82-10-6775-2022 
Email cutemaya02@gmail.com , jengmaya02@yahoo.com 
Deskripsi Riset Penelitian yang saya kerjakan saat ini adalah mengenai 

Cognitive Architecture. Cognitive Architecture adalah 
computational framework yang digunakan untuk 
menggambarkan bagaimana proses manusia berfikir. 
Adanya cognitive architecture ini diharapkan bisa 
menciptakan intelligence system yang memiliki ke-
fleksibelan seperti layaknya human brain di dalam 
melakukan problem solving, decision making, 
reasoning. Serta memudahkan bidang-bidang lain 
khususnya pyshcology didalam menganalisa proses 
manusia berfikir dengan menjadikan cognitive 
architecture sebagai blueprint of human mind.  

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Pertama kali tahu KIST dari jeng Nova Eka Diana kira-
kira dua tahun yang lalu (2010) pada saat dia diterima 
beasiswa S2 di KIST. Dari beliau saya coba lihat-lihat 
website KIST dan melihat sekilas penjelasan mengenai 
research division yang ada di KIST. Kesan pertama 
setelah membaca, kesimpulannya adalah saya tidak 
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tertarik masuk KIST hehehhe karena pada saat itu 
tidak ada bidang yang saya minati di KIST  dan juga 
minded waktu itu saya pengen lanjutin S2 di negara 
Eropa jiaaaaa . Setelah mencoba apply di beberapa 
univ di Eropa, rejeki tidak kunjung datang adapun 
diterima tapi tanpa beasiswa T_T.  
 
Pada tahun 2011 bulan februari entah kenapa saya 
mulai tertarik untuk apply beasiswa ke KIST, mungkin 
karena waktu itu sudah jenuh dengan dunia kerja yang 
kurang lebih hampir 4 tahun saya geluti, akhirnya saya 
mencoba bertanya lagi-lagi ke jeng Nova tentunya 
hehehe tentang perkuliahan disana, apa yang dia 
kerjakan dan kira-kira ada tidak yang setidaknya 
mendekati dengan bidang minat saya yang kebetulan 
waktu itu lagi tertarik untuk meneliti mengenai 
information retrieval, datawarehouse dan data mining. 
Setelah mencari-cari informasi dengan teliti akhirnya 
saya menemukan professor yang bidang minatnya 
hampir dekat dengan yang saya mau. Setelah 
mendapat informasi bahwa agar mudah diterima 
beasiswa di KIST adalah dengan menghubungi 
professor yang ada di KIST yang nantinya akan 
menjadi pembimbing kita, maka saya mencoba 
menghubungi dua professor, yang pertama yang 
bidang minatnya sesuai dengan saya yang kedua 
adalah back up kalau saya tidak diterima oleh 
professor yang pertama, sebenarnya agak berat 
menghubungi yang kedua karena bidangnya adalah 
bidang yang paling saya tidak minati dan ditambah 
foto beliau yang sedikit agak menyeramkan hahahaha.  
 
Benar apa kata pepatah “Don’t judge a book by a cover” 
ternyata yang membalas email saya adalah professor 
kedua hehehhe, menerima email beliau ada dua 
perasaan yang berkecamuk antara bahagia dan seram 
hahahaha. Akan tetapi pada saat itu beliau bilang, 
quota untuk menerima mahasiswa buat beliau sudah 
habis dan akhirnya beliau memperkenalkan saya ke 
professor yang lain yaitu kolega kerjanya yang 
sekarang menjadi pembimbing saya. Pada saat itu saya 
tidak mengetahui bidang minat beliau, tapi yang saya 
tangkap dari wawancara, bidang minat beliau adalah 
Artificial Intelligence dan kebetulan saya tidak begitu 
membenci bidang ini dan akhirnya mencoba untuk 
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apply beasiswa di KIST. Alhamdulillah proses 
penyeleksian berjalan dengan lancar dan sampailah 
saya saat ini di KIST yang sebenarnya tidak ada 
bedanya dengan orang kerja kantoran alias nge-LAB 
hanya saja waktu masuknya lebih fleksibel, status 
mahasiswa, ada kuliah dan yang dikerjakan juga tidak 
membosankan . Semenjak masuk KIST banyak ilmu-
ilmu baru yang belum pernah saya dapat bahkan ada 
beberapa yang belum pernah saya dengar sebelumnya  
antara lain augmented reality, HAPTIC, brain computer 
interface dan cognitive yang sekarang menjadi bidang 
penelitian saya  
 
Jadi buat teman-teman yang masih berusaha untuk 
mencari beasiswa, terus tetap berusaha dimana ada 
usaha InsyaALLAH ada jalan...semangattt!!!!! 

 

 

Nova Eka Diana 

 

 

 

Masuk UST Spring 2012– Researcher 

Major HCI (Human Computer Interaction) and Robotics 
Pembimbing Dr. Deukhee Lee  
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L-8523, Bionics Center KIST 
 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-106 
Telp 02-958-7406 

Mobile Phone +82-10-6775-2022 
Email nekadiana@gmail.com 
Deskripsi Riset Laparocopic Surgery Simulation System 

Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan 
laparocopic surgery di dunia kedokteran. Laparoscopic 
surgery merupakan jenis surgery yang membutuhkan 
tingkat konsentrasi yang tinggi. Tidak seperti operasi-
operasi pada umumnya, jenis operasi ini hanya 
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membuat lubang pada bagian tubuh yang diduga 
mengidap penyakit saja.  
Dalam penelitian ini saya melakukan dua hal sebagai 
berikut: 
Menambahkan 3D glasses feature ke aplikasi yang 
sudah ada, sehingga para surgeon bisa memperoleh dan 
merasakan real feeling dalam melakukan operasi dan 
mengontrol pergerakan surgery tools, misal untuk 
proses pemisahan empedu dari hati.  

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Untuk masuk ke KIST, saya termasuk yang butuh 
beberapa kali proses untuk diterima. Tidak langsung 
sekali daftar langsung diterima seperti teman-teman 
yang lain. Saya tahu mengenai KIST ini dari mbak 
Qonita, sekarang beliau di Belanda. Saya menanyakan 
pada beliau bagaimana cara dapat beasiswa di Korea 
Selatan dan bagaimana cara daftar ke kampus beliau. 
Kebetulan waktu saya hubungi, mbak Qonita sedang 
riset di KIST, dan memberikan link website IRDA KIST. 
Beliau juga memberikan link kakak kelas yang sudah 
ada di KIST, seperti mbak Lisa. Nah kebetulan juga, Kak 
Rusdi yang satu almamater dan cukup kenal, ternyata 
juga ada di KIST. Lalu saya tanya, bagaimana proses 
memperoleh beasiswa di KIST. Dari situ, saya mencoba 
untuk menghubungi profesor yang menarik bidang 
risetnya. Dari yang saya hubungi, ada satu (profesor A) 
yang memberikan tanggapan dan sudah bisa dibilang 
98% akan diterima melalui beasiswa KIST dibawah 
bimbingan beliau. Ternyata belum rizki, ketika 
mendekati pengumuman penerimaan beasiswa, beliau 
mengirimkan email bahwa tidak bisa menerima saya di 
lab beliau karena jatah mahasiswa beliau sudah habis. 
Terus terang saya sedih dan merasa agak kesal juga, 
setelah tahu alasan sebenarnya beliau tidak menerima 
saya dari kakak kelas yang sudah di KIST. Tapi 
Alhamdulillah, Allah mempunyai kehendak lain untuk 
saya. Karena menurut teman lain yang ada di KIST, 
ternyata professor A tersebut agak susah juga orangnya 
untuk bekerja dibawah bimbingan beliau. Dari sini, saya 
sebenarnya sudah malas untuk daftar lagi beasiswa di 
KIST karena kejadian sebelumnya. Tetapi saya coba 
niatkan lagi, bismillah, untuk mencoba daftar kembali di 
KIST. Ternyata, Allah masih belum mengijinkan saya 
untuk menimba ilmu di KIST. Alhasil, pendaftaran kali 
kedua ini juga gagal. Untuk semester berikutnya, saya 
mencoba lagi karena menimbang aplikasi yang saya 
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kirim sebelumnya masih disimpan untuk satu semester 
berikutnya dan saya bisa menggunakan aplikasi itu 
untuk daftar kembali. Akhirnya, saya daftar untuk yang 
ketiga kali dengan sudah niat kalau misalkan ini tidak 
diterima, saya sudah tidak akan daftar beasiswa lagi 
(karena sebelumnya saya juga sudah mencoba daftar ke 
tempat lain dan sudah tahap interview, tapi belum 
berhasil). Untuk pendaftaran kali ketiga ini, saya 
mencoba hubungi profesor mbak Lisa. Alhamdulillah 
beliau merespon, tetapi dengan menyesal bahwa beliau 
sudah habis jatah untuk menerima mahasiswa. Akan 
tetapi, beliau memberikan link profesor lain yang 
tertarik dengan CV saya (profesor B). Sebelum saya 
sempat menghubungi, profesor B mengirimkan email 
kepada saya terlebih dahulu menyatakan bahwa beliau 
tertarik dengan aplikasi saya. Dari hasil komunikasi 
terus menerus dengan professor B, akhirnya keluarlah 
pernyataan bahwa “Saya tunggu kamu semester depan 
di KIST”, yang mana insyaAllah 98% sudah pasti 
diterima. Akhirnya saya kirimkan aplikasi yang kali 
ketiga ini ke KIST, dengan menyebutkan bahwa saya 
sudah menhubungi profesor B dan beliau menerima 
saya untuk bergabung di lab beliau. Ketika dalam proses 
penyaringan aplikasi ini, saya juga dihubungi oleh 
profesor C yang tertarik dengan aplikasi saya, dan 
beliau sempat menanyakan jika saya tertarik untuk 
melanjutkan PhD dibawah bimbingan beliau. Saya juga 
dihubungi oleh profesor A yang saya hubungi ketika 
pendaftaran pertama kali, beliau menanyakan jikalau 
saya bisa bergabung dengan lab beliau. Karena saya 
sudah komitmen dengan profesor B, maka saya bilang 
ke profesor A dan C bahwa saya sudah diterima oleh 
profesor B. Dengan ini saya berasumsi bahwa jikalau 
diterima saya akan berada dibawah bimbingan profesor 
B. Alhamdulillah, aplikasi kali ketiga ini menyatakan 
bahwa saya diterima di KIST dengan bimbingan 
profesor B dan profesor C. Saya sempat bingung, kenapa 
saya diberikan dua pembimbing. Akhirnya setelah 
diskusi dengan pihak IRDA, dan bertemu langsung 
dengan kedua profesor, profesor B dan C, saya 
memutuskan untuk bergabung dengan profesor B. Dan 
Alhamdulillah, sekarang sudah menjalani akhir 
semester 3 dibawah bimbingan profesor B.  
Kita tidak boleh berputus asa jika sekali kita mendaftar 
beasiswa ternyata itu gagal. Mungkin Allah mempunyai 
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kehendak dan jalan lain buat kita. Intinya tetap menjaga 
niat, semangat, dan senantiasa mempunyai angan-
angan untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri. 
InsyaAllah kalau selalu niat dan berusaha, jalan pasti 
ada. Entah sekali langsung diterima, atau butuh 
beberapa kali proses baru diterima seperti saya. 
INTINYA SEMANGATTTT!!! 
 

 

 

Oktavia Ratnasari 

 

 

Masuk UST Fall 2010– Master Student 
Major Department of Green Chemistry & Environmental 

Biotechnology 
Pembimbing Dr. Rhee Jae-seong 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L3157 & L7111, Water Research Center, KIST 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B, Room No.103 

Mobile Phone +8210-7310-1610 
Email setsuna.vie@gmail.com 
Deskripsi Riset Pertama kali mulai lab di KIST, saya diberi topik 

electrochemical disinfection untuk menangani efluen 
air limbah. Secondary wastewater treatment (WWT) 
biasanya bertujuan mereduksi polutan seperti 
nitrogen dan fosforus dalam air limbah, tapi masih ada 
polutan lain yang masih terkandung di dalam efluen, 
seperti bakteri dan virus. Tahap selanjutnya dari WWT 
adalah disinfeksi yang bisa dilakukan menggunakan 
klorinasi, radiasi UV, ozonisasi, atau dengan 
electrochemical. Tugas saya waktu itu hanya 
melanjutkan riset dari mahasiswa pendahulu, yaitu 
meneliti efek material elektroda yang digunakan untuk 
disinfeksi terhadap efisiensi proses, efek beberapa 
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oxidizing agents, dan modifikasi elektroda. Sekarang 
saya sedang menulis paten untuk modifikasi elektroda 
tsb, mudah-mudahan lancar. 
 
Selesai dengan proyek disinfeksi, sekarang saya 
sedang menggarap phytoremediation (penggunaan 
tanaman untuk mereduksi polusi lingkungan) untuk 
air limbah, dikombinasikan dengan percepatan 
pertumbuhan tanaman/plant growth acceleration 
(PGA). Dengan memanipulasi panjang gelombang 
cahaya, temperatur dsb, fotosintesis tanaman dapat 
dioptimisasi sehingga pertumbuhannya lebih cepat. 
Pertumbuhan yang cepat membutuhkan nutrien yang 
banyak, dimana nutrien tsb disuplai oleh air limbah. 
Dengan demikian di akhir proses, nutrien dalam air 
limbah yang merupakan polutan bagi manusia bisa 
direduksi sampai level yang tidak berbahaya. Di sisi 
lain, nutrien tersebut digunakan untuk pertumbuhan 
tanaman yang akhirnya menjadi sumber biomassa 
yang bisa digunakan sebagai sumber energi 
terbarukan. 

Cerita Masuk UST-
KIST Campus 

Musim semi tahun 2010, saya sudah akan lulus Master 
untuk bidang Health & Environment dari Ewha 
Womans University, Seoul. Walau sudah menjalani 
program master, saat itu saya merasa ilmu saya tidak 
bertambah banyak, karena semua mata kuliah yang 
didapat di Ewha sudah pernah saya dapat ketika S1 di 
Universitas Indonesia. Kemudian dari milis PERPIKA 
(Persatuan Pelajar Indonesia di Korea) saya dapat info 
tentang KIST. Kebetulan bidang yang saya minati ada 
di situ, langsung aja deh kirim aplikasi^^. Saya 
memutuskan untuk kuliah S2 lagi, karena belum ada 
pengalaman nge-lab sebelumnya. Alhamdulillah 
diterima di KIST dan mulai belajar (serta nge-lab) 
sejak September 2010, tidak lama setelah lulus Master 
dari Ewha. 
 
Menurut saya, cukup penting untuk mencari kenalan 
di KIST sebelum kita apply beasiswa, karena kita bisa 
dapat gambaran seperti apa kehidupan di lab yang 
akan kita jalani. Tapi kalau misalnya nggak ada 
kenalan juga nggak masalah, selama kita punya niat 
belajar yang kuat, insya Allah seberat apapun beban 
kerja yang diberikan akan bisa kita jalani^^ 화이팅!!! 
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Prisa Annisa Ramadhianti 

 

 

 

 

Masuk UST Fall 2011 – Master Student 

Major Nanobiotechnology 
Pembimbing Dr. Hyuneui Lim 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Department of Nature-Inspired Nanoconvergence 
System 
Nano Convergence and Manufacturing Division 
Telp. +82-42-868-7902 
http://www.kimm.re.kr/ 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIMM Dormitory -room 502 
 

Mobile Phone +82-10-8005-1704 
Email ramadhianti_prisa@yahoo.com , prisa@kimm.re.kr 
Deskripsi Riset  Fabrication of Superhydrophobic Surface via 

Diamond Like Carbon Coating 
 Fabrication of Amphiphilic Nanopillar Array 
 Fabrication of Single Nanopillar 
 Fabrication of Silicon Nanopillar via CCP 

Cerita Masuk 
UST-KIMM 
Campus 

Pas saya mau lulus (sekitar bulan Maret) ada 
pengumuman mengenai kerja sama FTMD-ITB dengan 
KIMM. Kemudian saya mencari informasi tentang KIMM 
melalui web dan presentasi saat KIMM datang ke ITB. 
Pada awalnya saya mengajukan untuk  bekerja 
(sumpah g niat2 amat buat S2 waktu itu) setelah 
mendaftar, seleksi berkas, dan wawancara saya 
dinyatakan lulus oleh pihak KIMM, tapi untuk S2. Dari 
sini saya baru mencari tahu tentang UST sendiri (dan 
tetep membingungkan sampe sekarang). Saya 
memutuskan untuk melanjutkan S2 di UST karena UST-
KIMM merupakan universitas berbasis riset, jadi 
pengalaman bekerja di riset institutnya lebih terasa 
dibandinkan kuliahnya (bahkan sampe sekarang saya g 
berasa kuliah, kecuali pas mau ujian). 
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Purba Purnama 

 

 

Masuk UST Spring 2009 –Ph.D Student 

Major Biomolecular Science 
Pembimbing Dr. Kim Soo Hyun 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Biomaterial Research Center 

Alamat Tempat 
Tinggal 

Seoul – Seongbuk-gu Seokgwan-dong 340-62 South 
Korea 

Mobile Phone +8210-8062-2384 / +82-2-958-5342 
Email purbapur@gmail.com , 

purba.purnama@bismillah.com  
Deskripsi Riset Bidang riset yang saat ini saya tekuni adalah 

pengembangan material ramah lingkungan berbasis 
biopolymer polilaktida dengan metode fluida 
superkritis. Fluida superkritis merupakan suatu fluida 
yang berada diatas tekanan kritis dan temperature 
kritisnya. Pada kondisi ini, fluida berada pada satu fasa 
yang memiliki karakteristk seperti gas dan juga cairan. 
Fluida superkritis memiliki karakteristik yang unik 
seperti viskositas seperti gas, berat jenis seperti cairan 
dan tidak memiliki tegangan permukaan.  
 
Polilaktida/poli asam laktat (PLA) yang merupakan 
green polymer yang sangat dikenal, produk alternatif 
terbaharukan dibanding polimer produk turunan 
petroleum karena terbuat dari laktida yg dapat 
diproduksi dari proses fermentasi pati (starch), gula, 
jagung, dan lain – lain. Polilaktida memiliki 
karakteristik khas: tidak beracun, dan ramah 
lingkungan. Polilaktida dapat menjadi salah satu solusi 
permasalahan utama plastik yaitu masalah degradasi 
yang mencemari lingkungan. PLA dapat dihasilkan 
melalui proses polimerisasi dari laktida atau asam 
laktat. 
 
Penelitian yang saya kerjakan difokuskan pada 

Korea Institute of Science and Technology 
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pengembangan polilaktida menjadi material ramah 
lingkungan dengan media superkritis karbon dioksida 
pada tekanan mencapai 350 bar dan suhu 65 oC. 
Pengembangan polilaktida sebagai material ramah 
lingkungan dilakukan dengan pembentukan 
stereokomplex ataupun dengan nanokomposit. 
Pengembangan polilaktida ini diharapkan mampu 
menjadi solusi di masa mendatang terkait dengan 
permasalahan lingkungan. 

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Pada pertengahan tahun 2008, senior saya Beni 
Prabowo, mengontak saya untuk memberikan 
informasi mengenai program International Research 
and Development Academy (IRDA) yang 
diselenggarakan oleh KIST. Beliau mengontak saya 
karena sebelumnya saya pernah menceritakankan 
mengenai niat saya melanjutkan studi S2 atau S3 di 
luar negeri. Dia pun membantu saya dalam proses 
aplikasinya. Kemudian, beliau memberikan beberapa 
calon pembimbing yang mungkin saya minati. 
Akhirnya saya tertarik pada laboratorium Biomaterial 
Research Center dibawah pimpinan Dr. Kim Soo Hyun. 
Beliau pun memberi beberapa  publikasi jurnal Dr. 
Kim. Saya pelajari jurnal-jurnal tersebut dan saya 
memberikan komentar mengenai jurnal-jurnal 
tersebut sekaligus memperkenalkan diri dan 
menyatakan ketertarikan untuk bergabung sebagai 
mahasiswa di laboratorium Dr. Kim. Alhamdulillah, 
beliau merespon dengan cepat. Kami pun menjalin 
komunikasi melalui email. Saya pun sempat bingung 
karena ada beberapa Profesor yang juga mengontak 
saya melalui email/telepon dan menyatakan minat 
mereka untuk menerima saya sebagai mahasiswa 
mereka. Saya pun menginformasikan hal tersebut 
pada Dr. Kim dan beliau menyatakan bahwa, saya 
sudah akan diterima sebagai mahasiswa Dr. Kim. Dari 
pengalaman proses aplikasi yang saya lakukan dan 
juga didukung pengalaman merekrut mahasiswa juga, 
disini saya melihat peluang untuk masuk dalam 
program IRDA sangatlah besar. Maka, melalui tulisan-
tulisan ini saya ingin berbagi informasi mengenai 
beasiswa yang ada dalam program IRDA. Semoga bisa 
membantu mahasiswa yang berniat melanjutkan studi 
di luar negeri. Dan semoga hal ini bisa bermanfaat bagi 
kemajuan bangsa dan Negara Indonesia menjadi lebih 
baik di masa mendatang. 
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R. Iwa Nurqadar 

 

 

 

Masuk UST Spring 2011 – Master Student 

Major Biomaterial Science Center 
Pembimbing Dr. Soo Hyun Kim 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Biomaterial Science Center Lab 
L 1 Room 1210.  
Korea Institute of Science and Technology  
Telp. +82-2-958-5342  

Alamat Tempat 
Tinggal 

Room No.306, Dormitory B, KIST. 
 

Mobile Phone +82-10-8684-0089 
Email iwa.chemistugm@gmail.com 
Deskripsi Riset Saya bekerja di Biomaterial Science Center Lab. Di 

Center ini sebagian besar penelitian berkaitan dengan 
pemanfaatan dan pengembangan biomaterial dari 
sumber yang terbarukan untuk berbagai aplikasi. Selain 
di bidang biomiedis (sebagai material pendukung pada 
cell engineering atau pada drug delivery system) 
biomaterial juga di gunakan di bidang industry lain 
missal pada indistri pangan terutama pada bagian 
pengemasan, elektronik dan juga otomotif.  Mengenai 
topic penelitian saya sendiri yaitu produksi dari 
biomaterial untuk aplikasi diluar biomedis dalam skala 
yang lebih besar dan produksi melalui proses kontinyu. 
 
Biomaterial yang menjadi perhatian di penelitian saya 
adalah polylactic acid atau PLA. PLA yang digunakan 
berasal dari proses ring opening polymerization (ROP) 
dari lactide atau laktida, suatu struktur siklik turunan 
dari asam laktat. Lactide memiliki dua konformasi yang 
berbeda yaitu D- dan L- . kombinasi dari keduanya 
disebut stereocomplex. Stereokomplex ini memiliki 
sifat mekanik dan fisik lebih baik dibanding 

Korea Institute of Science and Technology 
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penyusunnya.  
 
Pada produksi skala besar dan juga kontinyu akan 
menggunakan supercritical fluid carbondioxide untuk 
mengurangi penggunaan pelarut organic yang 
umumnya berbahaya nagi lingkungan juga kesehatan.  

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru di 
UST terutama KIST saya peroleh dari teman di 
Malaysia, dia memberikan kontak mahasiswa Indonesia 
yaitu Purba Purnama yang sudah terlebih dahulu 
bekerja di KIST.  Setelah menghubungi kontak yang 
dimaksud dan menanyakan perihal tentang 
persyaratan dan juga fasilitas yang akan diperoleh 
akhirnya saya coba kirimkan persyaratan yang 
dimaksud. Bias dibilang proses masuk ini melalui jalur 
khusus karena wawancara dan sebagainya dilakukan 
melalui email, komunikasi melalui telepon sulit 
dilakukan karena ketika itu saya sering bekerja di 
daerah yang tidak mengijinkan adanya telepon seluler 
masuk. 

 

  

Radius Bhayu Prasetyo  

 

 

 

Masuk UST Fall 2011 – Master Student 

Major Intelligent Robot Engineering 
Pembimbing Dr. Park Sangdeok 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Kyeonggi-do, Ansan-si, Sangnok-gu, Sa-3-dong, 
KITECH B-316 (1271-18) 

Alamat Tempat 
Tinggal 

Kyeonggi-do, Ansan-si, Sangnok-gu, Sa-1-dong (1560-
3) 

Mobile Phone +82-10-5684-6213 

Korea Institute of Industrial Technology 
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Email jq_rbp@yahoo.com 
Deskripsi Riset Flapping Wing System MAV 
Cerita Masuk 
UST-KITECH 
Campus 

Dapat info tentang UST dari milis PERPIKA di yahoo 
(juga ada di facebook), tentang pendaftaran 
mahasiswa baru untuk semester genap tahun 2011. 
Saat membuka website www.ust.ac.kr dan melihat 
bagian panduan pendaftaran, sempat bingung karena 
banyak sekali kampus UST dan hampir tidak ada 
kampus / jurusan yang cocok dengan jurusan / 
bidang yang selama ini dipelajari. Dari bertanya-tanya 
pada Mas-Mas dan Mba-Mba perpika dan UST, 
kemudian mengerti bahwa untuk masuk UST, yang 
terpenting adalah harus dapat Profesor dahulu. Lalu, 
pada awal bulan Mei pun memberanikan diri untuk 
bertanya pada Student Affair Team dari UST tentang 
kira-kira apa kampus yang sesuai dan siapa Profesor 
yang bisa dihubungi. Dari sinilah kemudian di minggu 
kedua Mei 2011, mendapatkan rekomendasi 
Profesor-Profesor yang kira-kira dapat dihubungi. 
Setelah mengontak Profesor-profesor itu, ada yang 
kemudian menolak, ada juga yang sempat 
wawancara. Akhirnya di minggu akhir waktu 
pendaftaran (27 Mei 2011), kesempatan untuk 
internship (dalam arti diuji dahulu) di KITECH pun 
terbuka, dan aplikasi ke UST pun dapat diproses, 
walau sempat panik sana-sini karena terburu-buru 
mengisi aplikasi on-line  yang rada njelimet. Setelah 
internship selama lebih dari sebulan dan evaluasi plus 
sidang di KITECH, akhirnya di pertengahan bulan Juli, 
diterima secara resmi oleh Profesor. Di minggu 
selanjutnya, UST pun mengeluarkan pengumuman 
mahasiswa baru yang lolos seleksi dan secara resmi, 
dimulailah perjalanan sebagai mahasiswa UST ini. 
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Rheza F. Rahayu 

 

 

Masuk UST Spring 2011 – Master Student 

Major Neuroscience 
Pembimbing Dr. Chong-Yun Kang 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Electronic Material Lab 

Ruangan #6320, Gedung L6, KIST, Seoul 

Alamat Tempat 
Tinggal 

Wolgok dekat Mid Gate KIST, Seoul 

Mobile Phone +82-10-8691-6317  
Email rheza.rahayu@gmail.com 
Deskripsi Riset Di lab pertama saya di Neuroscience, saya mempelajari 

tentang in vivo Electrophysiology. Bidang ini 
mempelajari tentang sinyal elektrik pada otak tikus 
yang sedang di bawah pengaruh obat bius. Lab ini 
merupakan lab yang khusus mempelajari tentang visual 
system dari A-Z. Bagaimana seberkas cahaya itu bisa 
ditangkap mata, diteruskan oleh sel syaraf  pada retina 
lanjut ke thalamus dan akhirnya sampai ke visual cortex 
yang bertugas memproses informasi dari mata. 
 
Lab Neuroscience di sini menggunakan tikus sebagai 
bahan penelitian.  Eksperimen yang telah saya pelajari 
yaitu anestesi tikus, craniotomy, memberikan visual 
stimulus ke mata tikus dan menangkap sinyal elektrik 
yang dihasilkan dengan mikro elektroda yang 
dimasukkan ke otak.  Sinyal tersebut direkam dan 
diproses lebih lanjut menggunakan program Matlab 
untuk mendapatkan karakteristik dari sinyal elektrik 
tersebut. 
 
Untuk lab saya yang sekarang, yaitu saya belum bisa 
bercerita banyak karena baru akan bergabung Fall 
semester ini. Kurang lebihnya di lab ini melakukan 
penelitian tentang material elektronik khususnya 
piezoelectric devices.  

Cerita Masuk 
UST-KIST 

Saya mendapatkan informasi tentang UST-KIST ini dari 
suami yang semester sebelumnya sudah diterima  di 
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Campus UST-KIST. Melalui website KIST, saya mencari lab yang 
bidang risetnya saya minati. Kemudian, saya mengirim 
email kepada beberapa pembimbing di KIST. Akhirnya 
setelah melalui interview dengan beberapa calon 
pembimbing melalui telepon, saya diterima di lab 
Neuroscience. 
 
Menemukan pembimbing yang bersedia menerima kita 
di KIST merupakan “jalan  tol” agar dapat diterima di 
UST khusunys di KIST. Jadi jangan segan-segan 
mengirim email kepada calon pembimbing untuk 
bertanya tentang riset dan kebersediannya menerima 
kita. Jika calon pembimbing yang kita tuju tidak 
kunjung memberikan balasan, maka carilah  
pembimbing yang lain.   
Hal penting lainnya adalah jangan sampai kita 
mendapatkan pembimbing yang track record nya 
kurang bagus dalam membimbing mahasiswanya.  
Kalau pun  kurang beruntung (mendapatkan 
“pembimbing tersebut”) maka jangan berkecil hati 
karena pindah Lab/ pembimbing  itu diperbolehkan. 

 

  

Riki Nindya Ananda 

 

 

Masuk UST Fall 2011 – Master Student 

Major Nano Mechatronics 
Pembimbing Dr. JungYup Kim 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Department of Nano Mechanics 
Telp. +82-42-868-3209 
http://www.kimm.re.kr/ 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIMM Dormitory -room 502 
 

Mobile Phone +82-10-8394-1978 
Email rikinindya@yahoo.com 

Korea Institute of Machinary and Materials 
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rnindya@kimm.re.kr 
Deskripsi Riset  Stretchable Interconnects Deformation 

 Stretchable Interconnects transfer Printing 
 Wrinkle Analysis of Elastomer Covered Roller on Plate 

to Roll Transfer Machine 
Cerita Masuk 
UST-KIMM 
Campus 

Oktober 2009, saya lulus dari Teknik Penerbangan ITB. 
Ga ada niat buat S2 sama sekali, pengennya langsung 
kerja. Alhasil sebelum lulus pun, saya udah nglamar kerja 
di PTDI dan Alhamdulillah diterima. Disana, saya bekerja 
sebagai Flight Test Engineer yang kerjaannya nge test 
pesawat. Awalnya seru karna sering diajak terbang. 
Lama2 bosen plus ngerasa masa depan disana kurang 
mantap. Akhirnya, saya memutuskan untuk S2. Tadinya 
ada 2 pilihan, antara Korea atau Taiwan. Soalnya pada 
waktu itu, di Taiwan dan Korea lagi banyak2nya 
beasiswa. Tapi, berhubung pacar saya diterima di Korea, 
saya pun memilih Korea :p 
 
Saya mendaftar ke 2 universitas, KAIST dan UST. Tadinya 
daftar ke KAIST duluan, baru setelah itu, dihubungi 
pembimbing karna KIMM datang ke kampus buat nyari 
students ceritanya. Beruntung, dua2nya diterima. Lantas 
kenapa milih UST?tentu saja…!!!beasiswanya 3 kali lipat 
dari KAIST.hehehe…tapi ga perkara uang doang kok:p 
soalnya dari segi dunia per-lab-an, alat eksperimen di 
KIMM pasti lebih lengkap sehubungan dengan status 
KIMM sebagai institut riset dibanding KAIST. Dan akan 
lebih banyak pengalaman yang didapet di KIMM, karna 
status kita disini yang juga bekerja sebagai researcher 
untuk sebakul nasi setiap bulannya. Begitulah ceritanya 
kenapa saya bisa sampai di KIMM. Banyak alasan yang ga 
pantas di contoh.jadi jangan dicontoh. Sampai disini juga 
saya banyak bingungnya, soalnya banting sentir. Biasa 
megang benda yang guedhe (pesawat), sekarang jadi 
megang specimen nano2an. Tapi jadi ga bosen, banyak 
belajar hal baru, meskipun banyak stress nya juga:D 
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Rizcky Tamarany 

 

 

 

Masuk UST Spring 2011 – Master & Ph.D Student 

Major Nanomaterials Science & Engineering 

Pembimbing Dr. Seung-Cheol Lee 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Computational Science Center 
www.cms.kist.re.kr 

Alamat Tempat 
Tinggal 

- 

Mobile Phone +82 10 8061 2801  

Email rizcky@gmail.com , rizcky@kist.re.kr 
Deskripsi Riset Bidang keahlian yang saya tekuni sekarang adalah 

komputasi material. Komputasi material 
dikembangkan untuk mendapatkan informasi dalam 
rangka memahami dan mengontrol properti-properti 
dari suatu elemen atau material. Informasi-informasi 
ini nantinya dapat digunakan sebagai prediksi/model 
dalam proses eksperimen atau sebagai database. 
Metoda komputasi material terbagi menjadi beberapa 
klasifikasi berdasarkan skala yang ditunjukkan pada 
gambar 1. Dalam riset saya, saya menggunakan metoda 
ab initio dengan density functional theory dan 
pengembangannya (DFT+U, ab initio thermodynamics, 
etc). 
 
Topik komputasi yang saya lakukan mencakup 
fenomena-fenomena pada permukaan diantaranya 
surface catalyst, thin film deposition, dan microstructure 
evolution on surface. Saat ini saya sedang mengerjakan 
simulasi mengenai proses awal deposisi magnesium 
oxide pada permukaan gallium arsenide berdasarkan 
sputtering process untuk aplikasi tunnel junction pada 
Spin-FET divais dan mekanisme Sabatier reaction pada 
permukaan metal oxide untuk pencapaian optimum 
dari efisiensi reaksi.  

Korea Institute of Science and Technology 
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Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Pertama saya mendapat kabar bahwa ada lowongan 
untuk Master course di KIST dari salah satu post di 
mailing list. Kemudian saya mengontak langsung 
Pembimbing di KIST yang membuka lowongan 
tersebut dengan mengirimkan email beserta CV. Beliau 
(Pembimbing) menyarankan saya untuk melakukan 
aplikasi online di website IRDA (www.irda.kist.re.kr) 
dan mengirimkan beberapa dokumen tambahan 
(statement of purpose, transkrip, dll) kepada beliau. 
Beberapa minggu kemudian saya mendapatkan 
telepon dari salah satu orang Indonesia yang sedang 
melakukan Post-Doc di KIST bahwa sang Pembimbing 
akan menelpon saya dan melakukan interview via 
telepon. Setelah itu saya tinggal menunggu 
pengumuman dari IRDA mengenai mahasiswa yang 
diterima di KIST. Saya termasuk yang beruntung pada 
saat itu, karena waktu itu ada beberapa dokumen yang 
kurang lengkap, tetapi saat itu masih sempat terkirim 
ke pihak administrasi IRDA.  
Satu hal lagi, langkah pertama yang paling penting 
adalah mengontak Pembimbing yang akan menerima 
mahasiswa baru, karena itu akan memberikan poin 
lebih bagi kita dalam proses seleksi (sudah 
mendapatkan rekomendasi dari Pembimbing yang 
akan menerima kita). Pesan saya agar bagi teman-
teman yang akan mencoba mendaftar diharapkan agar 
berusaha mengetahui informasi selengkap mungkin 
mengenai topic dan kondisi Lab yang akan dituju, bisa 
dengan mengontak teman-teman yang sudah berada di 
KIST atau berdiskusi dengan calon Pembimbing via 
email atau telepon. Selamat mencoba dan semoga 
sukses.   

 

 

 

 



 

 
140 

Robertus Dhimas Dhewangga Putra 

 

 

 

Masuk UST Fall 2011 – Master Student 

Major Clean Energy and Chemical Engineering 
Pembimbing Dr. Kim Chang Soo 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

KISTLON P-106, KIST 
 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-313 

Mobile Phone +82-101-4101-5870 
Email layangrobe@gmail.com 
Deskripsi Riset Main job saya di KIST adalah memasak lignin 

menjadi chemical yang siap untuk disantap, melalui 
proses penghangatan yang dinamakan pyrolysis. 

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Singkat cerita saya tau KIST dari mas Nursanto dari 
lab supercritical fluid, kemudian saya di beri info 
tentang salah seorang senior researcher yang “saya 
kira” penelitianya mirip dengan penilitian saya 
waktu kuliah dulu. Setelah diawali dengan contact 
via email dilanjutkan proses pendaftaran jadilah 
beliau advisor saya yang baik hati. 

 

 

Rudi Anggoro Samodro   

 

 

Masuk UST Master Student 

Major - 

Korea Institute of Science and Technology 

Korea Research Institute of Standards and  

Science 

mailto:layangrobe@gmail.com
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Pembimbing Dr. Sam Yong Woo 
Dr. In Mook Cho 

Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Pressure Laboratory, Center of Mass and related 
quantity,  
Division of physical metrology, KRISS, 1 Doryong Dong,  
Yuseong Gu, Daejeon 305-340 (Telp. 42-868-5289). 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KRISS Dormitory, 1 Doryong Dong, Yuseong Gu, 
Daejeon 305-340. 

Mobile Phone +82-10-2660-7292 
Email anggoro_rudi@yahoo.com, anggarov@kim.lipi.go.id, 

rudi@kriss.re.kr  
Deskripsi Riset Pressure standard and measurement research. 

The analysis of distortion coefficient of 1 GPa CCPG 
(Control clearance pressure gauge) as a High pressure 
standard by using FEM analysis. 

Cerita Masuk 
UST-KRISS 
Campus 

Kontak langsung dengan profesor saat menjadi peer 
reviewer Akreditasi Pressure laboratory KIM-LIPI 
Indonesia. 

 

 

Satrio Anindito 

 

 

 

Masuk UST Fall 2011 – Master Student 

Major Renewable Energy Engineering 
Pembimbing Dr. Euy Joon Lee 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Solar Thermal and Geothermal 
(Energy Efficiency Research) 
152 Gajeong-Ro, Yuseong-Gu, Daejeon305-343 
Telp. +82-42-860-3275 
http://www.kier.re.kr/ 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIER Dormitory -214 
152 Gajeong-Ro, Yuseong-Gu, Daejeon  305-343 

Mobile Phone +82-10-8294-1130 

Korea Institute of Energy Research 

mailto:anggoro_rudi@yahoo.com
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Email satrio_anindito@yahoo.com 
Deskripsi Riset Hybrid PEM Fuel Cell and Geothermal Heat Pump 

Hybrid PV Thermal and Geothermal Heat Pump 
Cerita Masuk 
UST-KIER 
Campus 

Saya memang berencana S2, tapi kemana saja asalkan 
keluar negeri dan di negara maju. Setelah apply ke 
beberapa universitas di Eropa dan Asia, ada yang gagal, 
ada yang dapat programnya saja tanpa beasiswa, dan 
ada juga yang dapat program serta beasiswa nya juga. 
Akhirnya setelah mempertimbangkan berbagai hal, saya 
lebih memilih Korea.   
 
Saya dapat info mengenai UST dari milist beasiswa di 
yahoogroup, Pada waktu itu saya tidak ada kenalan 
sama sekali yang kuliah di UST. Jadi saya hanya apply 
berdasarkan dari info di internet tanpa referensi 
siapapun, untungnya ternyata banyak mahasiswa UST 
juga yang dari Indonesia. 

 

Tri Ayodha Ajiwiguna 

 

 

Masuk UST Fall 2010 – Master Student 

Major HCI and Robotics 

Pembimbing Dr. Seo Young Kim 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L 3261, Energy Mechanics Center, KIST 

Alamat Tempat 
Tinggal 

Wolgok 

Mobile Phone +82-10-4972-0428 

Email tarzan.cupu@gmail.com 
Deskripsi Riset Penelitian yang saya lakukan adalah tentang thermal 

management pada LED. Penelitian ini dimulai dari 

Korea Institute of Science and Technology 

mailto:tarzan.cupu@gmail.com


 

 
143 

pengukuran junction temperatur yang sangat 
mempengaruhi kinerja dari LED. Namun, mengukur 
junction temperaratur tidak dapat dilakukan secara 
langsung dengan menggunakan thermocouple atau 
sensor temperatur lainnya. Hal ini dikarenakan 
junction sangat kecil dan terletak didalam epoxy 
encapsulation. Oleh karena itu dibutuhkan metode 
lainnya untuk mengukurnya. 
 
Setelah Junction temperature-nya dapat diketahui, 
langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat LED 
beroperasi dibawah temperatur maksimalnya dengan 
cara mendesain package sehingga cahaya yang 
dikeluarkan LED (Luminous dan Radiant flux) tetap 
baik. 

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Informasi pertama kali tentang KIST saya dapatkan 
dari teman yang sudah terlebih dahulu masuk KIST. 
Sebenarnya saya diterima di KIST itu setelah apply 
dua kali. Apply  pertama kali ditolak. Mungkin karena 
nilai TOEIC saya kurang dan tanpa menghubungi calon 
pembimbing terlebih dahulu. 
 
Apply yang ke dua, saya cari pembimbing yang bidang 
risetnya hampir sama dengan minat saya (thermal 
engineering) kemudian menghubunginya terlebih 
dahulu,. Kebetulan beliau bersedia untuk jadi 
pembimbing, setelah itu saya apply lagi ke KIST. 
Alhamdulillah diterima walaupun nilai TOEIC saya 
sebenarnya masih kurang dari syarat diterima di KIST. 

 

 

Vania Tanda Widyaya 

 

 

Masuk UST Fall 2011 – Master Student 

Major Green Process and System Engineering 

Korea Institute of Science and Technology 
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Pembimbing Dr. Ahn Byoung Sung dan Dr. Lee Hyunjoo 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

L-5342, Clean Energy Center KIST, 
39-1 KIST 
 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-221 
39-1 KIST 

Mobile Phone +82-10-6237-0726 
Email vania.widjaya@gmail.com 
Deskripsi Riset Topik riset saya berkaitan dengan reaksi polimerisasi 

dari monomer DCPD (dicyclopentadiene) dan TCD 
(tetracyclododecene) yang dilanjut dengan reaksi 
hydrogenation. Produk akhir yang diharapkan adalah 
COC (cyclo olefin copolymer) yang memenuhi kriteria 
amorphous polymer.  

Cerita Masuk 
UST-KIST 
Campus 

Orang pertama yang menawarkan saya untuk daftar 
ke KIST itu Adeline Budiman. Waktu itu, tenggat 
waktu untuk pendaftaran kurang lebih sekitar 1-2 
minggu. Dalam kurun waktu itu, saya urus semua 
dokumen yang diperlukan sambil mencari advisor 
yang bersedia menerima saya jadi student-nya 
(tentunya disesuaikan juga dengan minat studi saya). 
Puji Tuhan, dengan bantuan berbagai pihak (Adeline, 
Fidel, P. Arenst Andreas, and Mba Santi) saya diterima 
sebagai student di KIST.  
 
Hal penting yang perlu dilakukan saat mencari advisor 
adalah mencari info mengenai advisor bersangkutan 
seperti sifatnya, cara kerjanya, jam kerjanya, and 
gimana suasana di lab tersebut soalnya setelah 
diterima disini, hidupmu = lab, research, lab, research, 
lab, research..so, jangan sampe salah masuk lab di 
bawah bimbingan advisor yang bisa bikin “terkaget-
kaget” ^^  
 
Walaupun kerjaan di lab banyak and research ga 
maju2, tapi kalo hubungan sama advisor and labmates 
nyaman, everything will be felt easier.  
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Wandi Wahyudi 

 

 

Masuk UST Fall 2011 – Master Student 

Major Advanced Energy Technology 
Pembimbing Dr. Song-Rak Hyun 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) 
152 Gajeong-Ro, Yuseong-Gu, Daejeon  305-343 
Telp.  +82-42-860-3180 
http://sofc.kier.re.kr/ 

Alamat Tempat 
Tinggal 

Kier Dormitory -111 
152 Gajeong-Ro, Yuseong-Gu, Daejeon  305-343 
Telp. 02-958-7439 
http://wandiwahyudi.web.id/ 

Mobile Phone +82-10-5505-8102 
Email wandi_ui@yahoo.com 
Deskripsi Riset Analysis of Anode Pore Structure  

Objective: Image analysis and Performance analysis of 
microtubular SOFC 
Materials: Nio-YSZ anode supported SOFC 

Cerita Masuk 
UST-KIER 
Campus 

Saya memang berniat melanjutkan S2. Lalu kenapa 
pilihan saya ke Korea? Karena yang saya tahu Korea 
merupakan Negara yang perkembangannya sangat 
cepat. Oleh karena itu saya tertarik untuk belajar di 
Korea. 
 
Awalnya saya agak bingung harus apply ke universitas 
mana. Alumni-alumni dari jurusan saya (Teknik 
Metalurgi dan Material UI) memang mayoritas ambil 
S2 di Yeungnam University. Namun setelah cari-cari 
informasi, ada tawaran beasiswa yang cukup menarik 
dari segi kampus, riset dan nominal beasiswa yang 
diberikan tentunya, yaitu UST. 
 
Setelah berbincang banyak dengan teman saya yang 1 
semester lebih dulu di UST. Akhirnya saya kirim email 

Korea Institute of Energy Research 
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ke banyak professor di macam-macam institute di 
UST. Alhamdulillah ada 4 professor dari institute 
berbeda yang memberikan respon positif mau 
menerima saya sebagai member di laboratoriumnya. 
 
Setelah saya konsultasi dengan beberapa dosen saya, 
salah satunya Prof. Anne Zulfia, beliau menyarankan 
agar saya memilih bidang riset yang nantinya bisa 
applicable di Indonesia. Nah akhirnya saya memilih 
bidang riset Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). Menurut 
saya, SOFC adalah salah satu solusi untuk 
menghadirkan high efficiency dan green energy. 
Makanya saya tertarik untuk mempelajarinya. 

 

 

Yohana Kurnia Endah 

 

 

Masuk UST Fall 2011 - Master Student 

Major Clean Energy and Chemical Engineering  
Pembimbing Dr. Kim Jaehoon 
Lab (Nama & 
Alamat & 
Website) 

Supercritical Fluid Research Laboratory 
KIST 
http://sfrl.kist.re.kr 

Alamat Tempat 
Tinggal 

KIST Dormitory B-226 
39-1 KIST 
 

Mobile Phone 010-2902-1986 
Email yohanakurniaendah1986@gmail.com 

kurnia_endah@ymail.com 
Deskripsi Riset Topik penelitian saya adalah high temperature nylon. 

Pada intinya adalah saya melakukan synthesis nylon 
polyamide untuk mendapatkan nylon yang memiliki 
high thermal stability, yang akan diaplikasikan 
sebagai backbone dari LED. 

Cerita Masuk 
UST-KIST  

Untuk cerita masuk KIST, pertama kali saya dapat 
informasi dari senior saya waktu di Teknik Kimia 

Korea Institute of Science and Technology 

http://sfrl.kist.re.kr/
mailto:yohanakurniaendah1986@gmail.com
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Campus UGM yaitu Mas Edo (Eduardus Budi Nursanto) dan 
saya diarahkan untuk menghubungi  Dr. Kim Jaehoon 
yang sekarang menjadi pembimbing saya. Lalu, 
dengan banyak bantuan, informasi dan bimbingan 
dari Mas Edo, Mas Agung (Agung Nugroho) dan Mbak 
Santi (Ratna Frida Susanti), sampailah saya bisa 
masuk di buku ini… 
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SELAMAT KEPADA MAHASISWA UST YANG 

LULUS SPRING FEBRUARI 2012…!  

Semoga semakin sukses di masa yang akan 

datang… 

 

 

 

 

 

Antun Puspanti, M.S. 

Eduardus Budi N., M.S. 

Nova E. Diana., M.S. 

Ratna F. Susanti., Ph.D. 
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Data Alumni UST 
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No Nama  Kampus Institusi saat 
ini 

Program Tahun 
Masuk 

Tahun 
Lulus 

1 Bambang 
Veriansyah 

KIST Dexa Medica Postdoc 2003 2008 

2 Silvia Irawati KIST - S3 2004 2010 

3 Antonius 
Indarto 

KIST Institut 
Teknologi 
Bandung 

S2 2002 2004 

4 Benedictus 
Prabowo 

KIST Artis S2  2006 2008 

5 Lisa 
Wiyartanti 

KIST PT. Bank 
Rakyat 
Indonesia 
(Persero), Tbk 

S2 2007 2009 

6 Rika Tri 
Yunarti 

KIST Universitas 
Indonesia 

S2 2007 2009 

7 M Suhaeri KIST Pharos 
Indonesia LTD 

S2 2007 2009 

8 Baud Haryo 
Prananto 

KIST Nokia Siemens 
Networks 

S2 2006 2008 

9 Niken 
Mayangsari 

KIST Bulgaria 
(working) 

S2 2007 - 

10 Martha 
Abednego 

KIST Samsung 
Electronics 

S2 2008 2010 

11 Indra Puspita 
Sari 

KIST TU Delft (S3) S2  2006  2008 
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12 Arie Fiandimas KIST Sinarmas Pulp 
& Paper 

S2 2006 2008 

13 Boya Nugraha KIST - S2     

14 Muhammad 
Rusdi 
Syamsuddin 

KIST Gwangju 
Institute of 
Science and 
Technology 

S2 2008 2010 

15 Arenst 
Andreas 

KIST Universitas 
Katholik 
Prahyangan 

S3     

16 Hasnan 
Abimanyu 

KIST LIPI S3     

17 Warnadi  KIST Charoen 
Pokphand 
Indonesia, Tbk 

S3 2005 2010 

18 Debby Natalia KIST   S2     

19 Ratna Frida 
Susanti 

KIST Universitas 
Katholik 
Parahyangan 

S3 2008 2012 

20 Indri Yati KIST KIST (S3) S2 2009 2011 

21 Muhammad 
Ridwan 

KIST KIST (S3) S2 2009 2011 

22 Eduardus Budi 
Nursanto 

KIST KIST (S3) S2 2010 2012 

23 Antun 
Puspanti 

KIST Badan Litbang 
Kementerian 

S2 2010 2012 
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Kehutanan 

24 Nova Eka 
Diana 

KIST KIST 
(Researcher) 

S2 2010 2012 

25 Harry 
Budiman 

KRISS Kimia LIPI S2 2009 2011 

26 Agah Faisal KRISS KIM-LIPI S2 2009 2011 

27 Ghufron Zaid KRISS KIM-LIPI S3 2007 2010 
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