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Campus France Indonesia, 
siapa kami ?

Campus France adalah lembaga di bawah naungan antara dua kementerian Prancis 
yaitu Kementerian Eropa & Luar Negeri serta Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Penelitian dan Inovasi.

Misi utama Campus France Indonesia adalah mempromosikan pendidikan tinggi  
Prancis di Indonesia.

Hubungi kami via telepon/email/konsultasi di tempat (dengan janji temu), untuk : 

10 alasan tepat untuk belajar di Prancis :

Ratusan mahasiswa Indonesia belajar ke Prancis 
setiap tahunnya, kapan giliran Anda?

Pendidikan dibiayai dan dijamin 
oleh negara 

Informasi 
awal

Orientasi 
studi

Prosedur 
visa

Persiapan 
keberangkatan

Proses 
pendaftaran 
& penerimaan
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Pendidikan tinggi unggulan 
yang disesuaikan dengan 
kebutuhan

Penelitian  yang berkualitas 

Kekuatan ekonomi skala 
internasional

Destinasi menarik bagi 
mahasiswa internasional 

Lingkungan yang memadai untuk 
berinovasi– bagi para 
wiraswasta muda 

Lingkungan hidup yang nyaman dan 
menyenangkan di jantung Eropa 

Gaya hidup a la Prancis

Bahasa Prancis, 
bahasa internasional

Industri maju dengan 
perusahaan-perusahaan 
terkemuka di kancah dunia 



Sistem pendidikan tinggi di Prancis?

Ijazah pendidikan tinggi Prancis mengacu pada pola Eropa LMD (Licence/S1, 
Master/S2, Doctorat/S3).

Pelajari berbagai pilihan sekolah & jurusan dan temukan 
1.300 program dalam bahasa Inggris di katalog online Campus France :
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Bagaimana cara mendaftar kuliah 
di perguruan tinggi negeri  Prancis?

Lakukan proses pendaftaran online

Siapkan dokumen :

Jangan lewatkan periode pendaftarannya

Visa studi yang dimiliki, memungkinkan mahasiswa untuk 
bekerja paruh waktu sebanyak 20 jam/minggu dengan 

upah minimum kotor sebesar 9,88€/jam.

Jenjang

Licence & IUT (S1) Oktober - November

November - Desember

Hub. kampus/ lab 
yang dituju

Master & Licence pro 
(S2 & S1 Profesional)

Doctorat (S3)

Periode pendaftaran

Ijazah & transkrip nilai terakhir

CV & surat motivasi

Pas foto

Sertifikat Bahasa (DELF/TCF B2) 
atau (IELTS/TOEFL)

Pendaftaran melalui seleksi 
berkas sampai ke 7 institusi 
negeri yang berbeda, dengan 
membuat & mengunggah seluruh 
dokumen di atas, ke akun Etudes 
en France (EEF) :
www.pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance

Portal 
pendaftaran 
online satu pintu 
milik pemerintah 
Prancis 

1

2

3

Lakukan validasi pendaftaran 
dan wawancara

Setelah dilengkapi, akun EEF 
Anda akan divalidasi dengan 
biaya sebesar Rp. 2.500.000 
untuk satu kali penggunaan. 
Selanjutnya melakukan wawancara 
mengenai proyek studi di kantor 
Campus France.

4

Menunggu hasil seleksi

Hasil seleksi akan dikirim 
langsung oleh masing-masing 
institusi ke akun EEF Anda. 
Hubungi Campus France 
untuk tahapan berikutnya, 
seperti pembuatan visa studi.
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*Pemerintah Prancis menyubsidi 2/3 biaya pendidikan di universitas negeri per tahun/ mahasiswa asing.

*Belum termasuk subsidi tempat tinggal dari pemerintah (Caisse d’Allocation Familiales-CAF), maks. 
±40% dari biaya sewa bulanan.

*Syarat dan ketentuan berlaku

Berapa biaya yang harus disiapkan?

Studi per tahun

Institusi negeri*

Licence (S1)

Restoran 
lokal

Restoran
sepat saji

Restoran 
universitas

Kopi Sandwich 1 liter 
susu

1 kg 
beras

2.770€ 3.770€ 380€
Master (S2) Bervariasi antara 5.000 – 20.000€/tahun 

tergantung jenjang dan jurusan
Doctorat (S3)

Institusi swasta

10-20€ 7€ 3.25€ 0.50-2€ 3-8€ 1.20€ 1.90€

Asrama universitas
300€ - 550€*/ bulan

Apartemen/ studio
600€ - 800€ di Paris*

350€ - 550€ di luar Paris*
/bulan

Dikelola oleh CROUS (Centres Régionaux des Oeuvres 
Universitaires et Scolaire), kuota asrama universitas 
umumnya terbatas, terutama di Paris dan diutamakan 
untuk penerima beasiswa pemerintah Prancis atau 
mahasiswa asing dalam program pertukaran pelajar.

Umumnya, orang Prancis menghabiskan sekitar 300€/ bulan untuk biaya konsumsi. 
Besaran tersebut tentunya bersifat variatif tergantung kota tinggal dan gaya hidup.

Tipe akomodasi ini menjadi pilihan banyak mahasiswa. 
Harga sewanya bervariasi tergantung dari layanan yang 
dikelola seperti laundry, internet, ruang fitnes, dll.

Cukup satu kartu untuk mengakses semua moda transportasi dalam kota (bus, metro, 
kereta). Biaya transportasi bulanan untuk mahasiswa berkisar 35€ di Paris dan mulai 
dari 20€ di luar Paris*.

Tempat tinggal

Konsumsi

Transportasi

Pemerintah Prancis menyediakan harga khusus mahasiswa* untuk akses hiburan 
seperti bioskop, museum, teater, pembelian barang elektronik, tiket kereta dll, dengan 
menunjukkan kartu mahasiswa saat transaksi berlangsung.

Hiburan
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Berbagai beasiswa dari tingkat institusi maupun pemerintah tersedia untuk membantu 
pendanaan studi Anda. Berikut ini beberapa beasiswa dari dalam dan luar negeri untuk 
studi di Prancis :

BEASISWA FRANCE EXCELLENCE D3/S1
Merupakan program lanjutan dari beasiswa Parsial D3/S1 yang telah diluncurkan 
pada tahun 2020 dan 2021, mulai tahun 2022 ini, Pemerintah Prancis, melalui Institut 
Prancis di Indonesia (IFI) – Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, memberikan pem-
biayaan penuh bagi mahasiswa/i Indonesia unggulan yang akan memasuki tahun 
pertama pendidikan tinggi di Prancis (D3 maupun S1). Program beasiswa ini terbuka 
untuk semua jurusan.

BEASISWA FRANCE EXCELLENCE S2
Pemerintah Prancis, melalui Institut Prancis di Indonesia (IFI) – Kedutaan Besar Pran-
cis di Indonesia, membuka kembali program beasiswa yang ditujukan bagi maha-
siswa/i Indonesia unggulan yang ingin melanjutkan studi pada tingkat Master (M1 
maupun M2) di Prancis. Program beasiswa ini terbuka untuk semua jurusan.

BEASISWA MASTER 2
Beasiswa Master 2 merupakan program beasiswa terbaru dari pemerintah Prancis 
melalui Kedutaan Besar Prancis di Indonesia dengan pembiayaan penuh. Ditujukan 
khusus bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di tahun kedua master (M2) baik 
yang telah menetap di Prancis maupun yang masih mempersiapkan keberangkatan 
dari tanah air. Beasiswa ini terbuka untuk semua jurusan.

BEASISWA TEMATIK
Beasiswa ini merupakan beasiswa unggulan, yang diselenggarakan untuk mendukung 
rencana studi mahasiswa master (baik M1 maupun M2) di bidang-bidang yang men-
jadi prioritas kerja sama antara Prancis dan Indonesia. Untuk tahun 2022, 
bidang-bidang yang dipilih adalah : Ilmu Teknik, Kajian Gender, Ilmu Politik, Ilmu Kom-
puter dan Ilmu Kelautan.

BEASISWA KARTINI SAINS
Beasiswa Kartini Sains mendanai pendidikan mahasiswa wanita tingkat master (baik 
M1 maupun M2) di bidang sains murni dan bertujuan untuk memperkuat posisi wanita 
dalam ranah penelitian ilmiah. Menurut UNESCO, peneliti wanita dunia hanya berjum-
lah 30% saja. Untuk itu, Prancis dengan bangga mendukung keberhasilan Indonesia 
yang memiliki jumlah peneliti wanita yang menonjol dari angka rata-rata dunia (46%).

Apakah tersedia beasiswa untuk 
studi di Prancis ?
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Beasiswa institusi pendidikan Prancis
Di bulan Januari – Maret setiap tahunnya, beberapa institusi pendidikan tinggi Prancis 
membuka beasiswa bagi mahasiswa internasional. Kunjungi situs masing-masing 
institusi untuk informasi lebih lanjut.

Beasiswa Erasmus+
Beasiswa Erasmus+ dari Uni Eropa bagi siswa non-Eropa untuk studi ke Prancis 
atau ke beberapa negara di Uni Eropa. Beasiswa ini mencakup seluruh atau sebagian 
dari biaya kuliah dan biaya hidup mahasiswa master dan doktorat. 

Informasi lebih lanjut : https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

Beasiswa LPDP
LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) menyelenggarakan program 
beasiswa tingkat master dan doktor untuk putra-putri terbaik Indonesia untuk 
dalam dan luar negeri. 

Informasi lebih lanjut : https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/

Beasiswa Eiffel
Beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Prancis untuk jenjang master (usia maks. 30 tahun) 
dan doktorat (usia maks. 35 tahun) di bidang : hukum, ilmu politik, manajemen, 
ekonomi, teknik lingkungan dan MIPA.

Pelajari skema beasiswa lainnya di katalog Campus Bourse : 
http ://campusbourses.campusfrance.org/
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Bit.ly/beasiswapemerintahprancis
 Informasi lebih lanjut seputar beasiswa-beasiswa di atas



Ya, Anda dapat menemukan ratusan program singkat maupun program musim 
panas di Prancis, yang disampaikan dalam bahasa Prancis maupun bahasa Inggris 
di katalog école d'été : http://ecolesdete.campusfrance.org. 

Aplikasi mobile « Immersion France » dari Campus France, 
membantu Anda mempersiapkan kunjungan Anda di Prancis. 

Unduh aplikasi ini melalui Apple Store dan Google Play.

Katalog ini dilengkapi dengan peta interaktif wilayah Prancis yang membantu 
Anda menemukan pilihan sesuai dengan minat Anda pada bidang studi, jenjang 
pendidikan, sertifikasi, level bahasa Prancis, aktivitas tambahan seperti ekskursi 
di pegunungan, laut, dsb, serta kalender program dengan dua pilihan : 
musim panas (April – Oktober) atau musim dingin (November – Maret).

Adakah program singkat dan 
summer school di Prancis ?
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DELF
Diplôme d’Etude en Langue Française (DELF) adalah ijazah resmi yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Pendidikan Nasional Prancis untuk mengukur kemampuan 
bahasa Prancis bagi penutur asing non frankofon. DELF terdiri dari 4 tingkatan 
otonom yaitu A1, A2, B1 dan B2. 
 
DELF tingkat B2 merupakan syarat masuk ke perguruan tinggi negeri Prancis 
untuk program yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantar. 

Dapatkan pembelajaran bahasa Prancis yang mudah dan menyenangkan di 
Institut Français d’Indonésie (IFI) di 4 kota di Indonesia : Jakarta (Thamrin & Wijaya), 
Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. 

Selain itu, Alliance Française di Bali, Semarang dan Medan juga menjawab kebutuhan 
kursus bahasa Prancis Anda dengan berbagai program yang dapat menjadi 
pilihan. 

TCF DAP
Test de Connaissance du Français pour la Demande d’Admission Préalable (TCF DAP) 
tingkat B2 menjadi opsi jika calon mahasiswa belum memiliki ijazah DELF. Berbeda 
dengan ijazah DELF yang berlaku seumur hidup, ijazah TCF DAP berlaku selama 2 
tahun. 

Informasi lengkap mengenai sertifikasi dan kursus Bahasa Prancis di :
www.ifi-id.com 

Informasi lengkap mengenai sertifikasi dan kursus Bahasa Prancis di :
www.ifi-id.com

Apa itu sertifikasi bahasa Prancis ?

Di mana bisa belajar bahasa Prancis ?
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France Alumni adalah platform resmi alumni Prancis yang dibuat oleh Kementerian 
Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan Tinggi Prancis bekerja sama dengan 
Campus France  dan Kedutaan Besar Prancis di seluruh dunia.

Daftarkan diri Anda untuk bergabung dengan lebih dari 2.000 alumni di platform 
France Alumni Indonesia  www.indonesia.francealumni.fr dan dapatkan :

Dapatkan potongan harga/ 
promosi menarik dari 

berbagai rekanan kami.

Penawaran khusus

FRANCE ALUMNI INDONESIA

Agenda terbaru

Ruang Diskusi

Promosi

Informasi aktual

Karir

Undangan dan acara dari  
France Alumni Indonesia, IFI, 

Campus France dan 
Kedutaan Besar Prancis.

Mendapatkan informasi terbaru 
mengenai Prancis.

• Lowongan pekerjaan baik di 
Indonesia maupun di dunia.
• Media promosi bagi alumni 
yang memiliki bisnis dan 
start-up.

Akses publikasi karya akademik 
maupun non akademik para 

alumni (film, video, karya tulis, 
majalah, hasil penelitian, dll).

Bergabung dengan grup 
diskusi para alumni 

internasional.
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Hubungi 
francealumni@ifi-id.com

untuk mendapatkan kartu 
France Alumni Indonesia



CATATAN
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CAMPUS FRANCE - JAKARTA
Institut Français d’Indonésie - Jakarta
Jl. M.H. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat 10350
campusfrance@ifi-id.com
T. (021) 2355 7900/ 2355 7927

CAMPUS FRANCE - BANDUNG
Institut Français d’Indonésie - Bandung
Jl. Purnawarman No. 32 Bandung 40117
campusfrance.bdg@ifi-id.com
T. (022) 421 2417

CAMPUS FRANCE - YOGYAKARTA
Institut Français d’Indonésie - Yogyakarta
Jl. Sagan No. 3 Yogyakarta 55223
campusfrance.yog@ifi-id.com
T. (0274) 566 520

CAMPUS FRANCE - SURABAYA
Institut Français d’Indonésie - Surabaya
Komplek AJBS, Blok C2
Jl. Ratna No. 14 Surabaya 60246
campusfrance.sby@ifi-id.com
T. (031) 5035 035

CAMPUS FRANCE - MEDAN
Alliance Française de Medan
Jl. Hasanuddin No. 5B Medan 20153
campusfrance@afmedan.org
T. (061) 453 7447

CampusFranceINA       

www.ifi-id.com

@campusfranceina

CampusFrance Indonesia

www.indonesia.campusfrance.org  


