
Memburu beasiswa di NTUST, Taiwan 
 
Yang dilakukan: 
 

1. Browsing jurusan yang cocok, kalau bisa sekalian kontak dengan profesornya, 
http://www-e.ntust.edu.tw 

2. Mendaftar online di http://www.admission-
e.ntust.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=3 

3. Setelah mendaftar online, akan di-generate beberapa berkas yang harus diisi, 
diantaranya: Application form, declaration, and authorization. Sekali di-generate, 
data tidak bisa diubah, jika ada perubahan, hubungi via email dan jelaskan data 
apa yang akan diubah. Bisa menghubungi April Huang di 
ywhuang@mail.ntust.edu.tw atau Emily di emilychiu@mail.ntust.edu.tw (bisa 
lihat di http://www.admission-e.ntust.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=9 ) 

 
4. Membuat dua surat rekomendasi, bisa dari Direktur dan Asdir 1, kalau bisa 

menggunakan kop resmi (misal, saya menggunakan kop PENS). 
 

5. Ada beberapa dokumen awal yang perlu dikirim via pos ke Taiwan (mungkin 
ada perubahan). Bisa menggunakan jasa FedEx. Di jalan jemursari, atau di jalan 
mulyosari (antara bank BCA dan Mandiri). Biaya Rp 273.000. Dua hari kerja bisa 
sampai. 

 
6. Membuat paspor,. Apply paspor via online di http://www.imigrasi-

surabaya.com/ dengan memasukkan hasil scan max 300kb dari: KTP, Kartu 
keluarga, akte lahir, pasfoto, surat rekomendasi dari institusi. 

a. Ada pilihan kapan anda bisa datang ke kantor imigrasi.  
b. Setelah dimasukkan online, akan di-generate bukti/kuitansi, di-print 2 kali. 
c. Alamat di Jl. S. Parman Waru Sidoarjo (didapan Pabrik Soda), dari 

Surabaya disebelah kanan jalan. 
d. Usahakan datang pagi (buka jam 08.00), karena first come first serve. 

Tidak perlu pakai calo, karena selain mahal, cuma menang tidak perlu 
antri dan tidak perlu ngambil hasilnya sendiri. Beli map di belakang 
gedung dan materai, bilang beli map untuk aplikasi online (bedanya hanya 
mengisi berkas untuk aplikasi biometric/sidik jari), usahakan tanya ke 
pegawai setempat (atau calo sekalian, mereka baik-baik kok..) Biaya 
Rp.270.000. Semua berkas asli yang telah di-scan dibawa untuk verifikasi. 
Masukkan semua berkas ke map yang sudah dibeli dan diisi. Serahkan ke 
loket 6. Bayar biaya dengan menunjukkan bukti/kuitansi di kasir, nanti 
mendapat nomor urut untuk wawancara, foto, sidik jari, dan 
menandatangani berkas yang akan di-print petugas. Selesai, 2 hari kerja 
paspor jadi, diambil dengan menunjukkan sobekan nomor antrian. 

 
7. Membuat surat asuransi kecelakaan. Pilih yang bisa meng-cover international 

yang biasanya sudah berbahasa inggris, jadi tidak perlu menerjemahkan lagi. Saya 
menggunakan jasa AIU (dibawah AIG) di Jl. Diponegoro 75. Prosesnya cuman 15 



menit. Pilih paket Student Overseas program untuk 4 bulan. Mengisi formulir. 
Bayar $162.5. Dan 10 menit polis sudah jadi. Minta pula surat keterangan (To 
whom it may concern) dan penjelasan apa saja covering insurance-nya. Tiga surat 
ini (poils, surat keterangan rekomendasi dan penjelasan covering insurance) yang 
akan dilegalisir. Buat copy masing2 surat untuk keperluan mendadak. Asuransi 
kecelakaan berbeda dari asuransi jiwa. Uang tidak kembali. 

 
8. Membuat surat kesehatan. Tidak semua klinik / rumah sakit mendapat 

rekomendasi dari TETO (kantor perwakilan dagang Taiwan di Indonesia). Saya 
menggunakan jasa klinik Ultra Medika (salah satu tempat yang direkomendasikan 
oleh TETO) Jl. Nias 26 tanggal 22 juli. Serahkan KTP, isi form, cek berat, cek 
tinggi, tensi, butawarna, lensa mata, cek fisik mata telinga denyut jantung, reflek 
lutut, reflek tangan, minum obat cacing gelang, ambil darah, urine, feces 
(mestinya bawa dari rumah dulu atau dikeluarkan ditempat), ronsen, foto (akan 
difoto ditempat untuk dicetak pada form). Bayar lunas 250ribu. 2 Hari jadi, kalau 
tidak fit, form tidak dikeluarkan. Minta dibuatkan 2 copy, untuk keperluan dikirim 
ke TETO dan satunya dikirim ke kampus Taiwan. 

 
9. Jangan lupa menduplikasi dan men-scan semua surat-surat untuk keperluan 

mendadak, masukkan dalam flashdisk untuk dibawa selalu. 
 
10. Menerjemahkan ijasah dan transkrip ke bahasa inggris melalui pernerjemah 

tersumpah. Ada jasa di Jl. Bhaskara Selatan D-14, Pak Setyo, 5963673 atau 
08165418041. Biaya untuk ijasah 30rb, transkrip 60rb (karena padat), minta 
digandakan jadi 2 (nambah 10rb perlembar), jadi totalnya 100ribu. Ditanyakan 
bisa jadi kapan. Setelah jadi, wajib diteliti kembali semua terjemahan per kata 
dan huruf dan angka. Kadang jasa ini menggunakan template/file yang lalu, 
kemungkinan ada bagian yang terlewat. 

 
11. Legalisir dokumen ke TETO http://www.teto.or.id/bahasa/front_ind.htm. dan 

membuat Visa. Usahakan sering menelepon ke TETO bila ada prosedur / surat-
surat yang kurang jelas. Lebih baik mengurus sendiri ke Jakarta (sekitar 2 minggu 
– lebih baik jika ada keluarga di Jakarta, biaya sekitar 2 juta), atau bisa 
menggunakan jasa yang terpercaya, misalnya dari pihak dalam. Sebelum masuk 
TETO, dokumen dilegalisir dahulu ke Kantor HAM, Kantor luar negeri dan 
sebagainya (saya tidak tahu detil karena saya diuruskan teman-teman). Bisa 
bertanya ke kantor TETO via telpon (jangan lupa selalu menanyakan anda bicara 
dengan siapa, kalau perlu minta nomor hp-nya). Dokumen yang diminta 
dilegalisir oleh kampus (bisa dilihat di web): 

a. One official copy of diploma and transcript authenticated by ROC 
(Taiwan) embassy abroad. 

b. One financial statement authenticated by ROC (Taiwan) embassy abroad. 
c. Surat-surat asuransi. 

(Jika menggunakan jasa calo yang kurang sip, bisa diminta surat macem-macem, 
dan tentu saja biayanya jadi melambung). 
 



12. Kirim kembali ke kampus Taiwan via pos. Usahkan untuk selalu memberitahukan 
progress ke bagian penerimaan mahasiswa (poin 3). 

13. Referensi dari Pak Udin di http://alkautsarpens.wordpress.com/2007/09/09/road-
to-formosa-island/ , atau juga googling dengan keyword misalnya “beasiswa 
NTUST”, nanti ada link dari teman-teman yang lain. 

 
14. TETO membuka beasiswa dari pemerintah Taiwan yang bersarnya NT$30.000 

(beasiswa kampus untuk program master NT$10.000 dan program doctor 
NT$15.000) tetapi biaya sekolah persemester membayar sendiri. Umumnya 
kandidat terpilih hanya 1orang/Negara/kampus yang dituju. Coba selalu minta 
informasi dari TETO 021-5152977 up. Tan Rudi. 

 
15. Untuk wawasan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah lain dapat dilihat di-

maillist beasiswa@yahoogroups.com  
 

16. Ini hanya referensi yang harus dilakukan, mungkin berubah tiap tahun, dan yang 
saya tulis terkesan ribet, ini karena saya menggunakan ‘jasa’ yang minta syarat 
macem-macem. Teman saya ada yang tidak se-ribet ini, misal, cukup dengan 
ijazah inggris, tidak perlu diterjemahkan lagi. Coba minta informasi sendiri ke 
tempat legalisir atau kalau waktu tidak memungkinkan, cari informasi ‘jasa’ yang 
bagus. 

 
17. Selamat berjuang! 

 
 
 
 
 
Taipei, Nov.5, 2008 
Hary Oktavianto 
hary@eepis-its.edu  
NTUST 
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