Wawancara*
Kuliah Murah di Jawaharlal Nehru University (JNU):
Ikuti Tips-Tips Lulus Ujian Tertulis Bersama bang Kamaluddin
1. Boleh bang Kamal memperkenalkan diri dulu: asal, tempat tanggal lahir, hobi, S1
lulusan dari mana, sekarang dijurusan apa, dan tempat tinggal di India.
Asal
Nama lengkap
TGL
Hobi
S1
S2
(saat ini)
Tempat tinggal

: Gayo lues, Nanggroe Aceh Darussalam
: Kamaluddin
: Padang, 8 Juli 1989
: Badminton, Reading & Discussion
: BA (Hons) Aligarh Muslim University, India
: Master of International Relation, JNU
: Satluj Hostel, Room No. 301, JNU New Delhi

2. Mengapa bang Kamal memilih JNU untuk berkuliah dan pada jurusan apa?
Saya kuliah sebelumnya di di Aligarh Muslim University letaknya di Uttar Pradesh India.
ada beberapa alasan mengapa saya pilih JNU sebagai tempat untuk melanjutkan Master
saya dia antaranya:
- Tempat kuliah berada di ibu kota Negara India, New Delhi, ini adalah alasan kuat saya
mengapa saya masuk JNU
- Tenaga pengajar yang expert, Dosen – dosen yang mengajar mempunyai pengalaman
yang luas, mereka tidak hanya ahli dengan seluk beluk lokal India namun banyak
mereka yang ahli di bidang luar India dan para dosen – dosen ini mereka tinggal di
kampus dan kita dengan mudah untuk berkonslutasi.
- Banyaknya orang – orang hebat tamatan JNU, dari semua Duta besar dan delegasi
India hampir rata- rata pernah belajar dan mengenyam pendidikan di JNU baik di
program Master, Doktor dll bahkan ada tenaga pengajar sebelumnya Utusan India di
PBB kini mengabdikan diri untuk mengajar di JNU.

-

-

Fasilitas, Perpustakaan yang ada di JNU terletak di tengan – tengah
kampus dilengakapi dengan Internet dimana kita dengan mudah mengakses berbagai
macam jurnal langganan universitas. Asrama dengan biaya murah, asrama ini kita
hanya di wajibkan untuk membayar 3600 sebagai uang jaminan dan dan dapat di
tarik lagi sewaktu kita meninggalkan plus 500 persemeter. bagi mahasiswa asing kita
dengan mudah untuk mendapatkan fasilitas ini sedangkan bagi mahasiswa yang
berasal dari India butuh waktu untuk menunggu beberapa bulan bahkan tahunan.
Cultural, di JNU kita dengan mudah berintegrasi dengan berbagai macam bentuk
adat dan tradisi, mereka yang kuliah tidak hanya berasal dari ibu kota New Delhi akan
tetapi merek berasal dari luar Delhi bahkan mereka datang dari seluruh pelosokpelosok India yang mana semacam ini tidak saya temui di kampus saya sebelum nya,
bahkan di JNU banyak teman- teman asing yang belajar bukan hanya saja berasal dari
timur tengah tapi ada juga yang berasal dari Eropa, Amerika, Afrika, Rusia dan dari
Negara Asia lainya.

3. Apa kelebihan dengan mendaftar di ujian tertulis di JNU?
Untuk masuk ke JNU bagi mahasiswa asing dengan 2 cara:
- Pertama dengan cara mendaftar mengisi formulir, mengirmkan via post semua
dokumen-dokumen pendukung dan membayar uang pendaftarannya jalur ini disebut
dengan Jalur In Absentia atau dengan kata singkat masuk JNU tanpa testing dan
berdasarkan hasil seleksi berkas oleh tim dari panitia penerimaan mahasiswa baru.
- General Category untuk mahasiswa asing, ini adalah jalur yang disediakan oleh
kampus dimana mahasiswa asing diwajibkan untuk mengikuti ujian test. Jalur ini
sama dengan jalur orang India masuk ke JNU. bagi mahasiswa asing yang sedang
berada di India diwaktu ujian test yang di selenggarakan oleh kampus JNU maka ia
wajib untuk mengikuti ujian test, bila ia mendaftar sebagai category absentia
kemudian diwaktu hari dia diterima maka admission bisa di batalkan.
Untuk mahasiswa asing yang lulus dengan in absentia Category maka ia diwajibkan untuk
membayar uang kuliah Persemester 600 USD atau kurang lebih sekitar 6 jutaan rupiah.
Bagi mahasiswa asing yang lulus masuk JNU dengan General Category, maka ia hanya
diwajibkan untuk membayar uang kuliah Persemester 100 USD atau kurang lebih sekitar
1 Jutaan di tambah dengan 823 rupees sekali bayar diwaktu daftar ulang.
Inilah kelebihan utama mendaftar melalui ujian tulis di India, dimana 6 kali lipat lebih
murah dari mahasiswa yang in absentia.

4. Dialamat website apa kita bisa mendapatkan info ujian tertulis di JNU?
Untuk info bisa di dapatkan di link http://www.jnu.ac.in dan untuk mendaftar secara
online
http://admissions.jnu.ac.in/StudentLogin.aspx untuk info update
http://admissions.jnu.ac.in/info/keydates.html , isi semua persaratan yang diminta, ikuti
intrusksi petunjuk jangan lupan untuk untuk mengisi nomor HP dan email yang benar
karena semua update an terbaru akan dikirim ke nomor hp dan email, setelah itu print
semua berkas kemudian kirimkan ke alamat yang tertera di form admission.
5. Kapan pelaksanaan ujian tertulis di JNU dilaksanakan?
Pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan sekitar bulan 5 setiap tahunnya disarankan
untuk terus update info-info dari jnu melalui web JNU. tahun 2014 ujian dilaksanakan
tanggal 18 Mei 2014.
6. Apa saja persyaratan untuk mengikuti tes ujian tertulis di JNU?
Sebagai persaratan untuk masuk ujian tulis adalah sebagai berikut
- Mahasiswa asing wajib berada di India diwaktu pelaksanaan ujian test yang di
adakan kampus, tempat kita yang akan menentukan, hampir seluruh kota-kota besar
di India ada tempat ujian test masuk kampus, JNU telah berkerjasama dengan
institusi – institusi setempat.
7. Subjek apa saja yang diujikan pada ujian tertulis di JNU, berapa soal yang
diberikan?
Untuk subjek-subjek yang akan di ujikan oleh JNU sesuai dengan jurusan kita masingmasing, pengalam saya untuk ilmu social jurusan Hubungan international, materi yang
di ujikan adalah antara Ekonomi dan Politik, ini terkait dengan isu-isu menarik di India
dan dunia, untuk itu kita harus update isu – isu terbaru dan terpenting mengenai foreign
policy India dari semenjak India merdeka, juga update info-info menarik mengenai
ekonomi dunia dan perekonomian India serta hubungannya dengan negara luar di bidang
ekonomi.
Jumlah soal 20 kemudian kita di wajibkan untuk menjawab 5 soal, saya menyarakan
untuk mendahulukan mengerjakan soal- soal yang mudah yang kita yakini kebenarannya.

8. Bagaimana pola soal yang diberikan? Apakah pilihan ganda atau essai?
Semua soal yang di berikan adalah Essai, tulis jawaban selebar – lebarnya dan seluasluasnya dan tuliskan ilmuan-ilmuan dan ide – ide menarik dari ilmuan tersebut semakin
banyak ilmuan yang kita cantumkan semakin besar nilai yang didapatkan, soal-soal
yang di tanyakan kebanyakan untuk mengkritisi, kalau kita disuruh untuk mengkritis
maka kita menulis Introduction terlebih dahulu kemudian penjabaran disini kalau bisa
kita lebih banyak menuliskan komentar-komentar yang melemahkan mengenai teori –
teori tersebut atau negative comments dari pada positive comment kemudian kita
menuliskan kesimpulan pada kesimpulan ini berbalik dengan penjabaran dimana kita
untuk memperbanyak menuliskan Positive comment dari pada negative Comment. Nah,
untuk soal yang berbentuk penjelasan maka cara menjawabnya, tulis introduction
terlebih dahulu kemudian penjabaran dan isinya disini kita memperbanyak nama ilmuanilmuannya beserta ide-ide menariknya jangan lupa teori-teorinya juga, kemudian tuliskan
ide-ide dari kita sesuai dengan referensi yang kita baca, terakhir kesimpulan buat
kesimpulan singkat padat dan berisi.
9. Berapa hari atau berapa jam ujian tertulis berlangsung?
Ujian berlangsung 1 hari lama ujiannya 3 jam.
10. Apakah ada kuota khusus untuk mahasiswa asing?
Untuk kuota ada 10 % tapi jangan lupa yang mau ikut bukan sedikit bahkan mereka yang
berasal dari Nepal dan Tibet juga mereka wajib ikut ujian meskipun di kategorikan
mahasiswa asing belum lagi termasuk dari Bangladesh dan Negara- negar lainnya untuk
itu kita harus persiapan banyak.
11. Kiat-kiat apa saja yang bang Kamal lakukan agar bisa lulus ujian tertulis di JNU?
Sebelum ujian saya belajar dari soal - soal 5 tahun sebelumnya soal-soal itu bisa di beli di
toko buku JNU lengkap dengan pembahasan membaca isu – isu terbaru yang di India
dan dari luar India, karena saya mengambil HI saya baca mengenai hubungan INDIAPAKISTAN kemudian isu nuklir dunia, UN, WTO, ASEAN- INDIA, World Bank, IMF isu
Palestina, sejarah dan perekonomian Indian dari tahun 1991, Ghandhi Non violence, Non–
alignment, perkembangan Microfinance dan ilmu–ilmu politik dan ekonomi lainya.

12. Kapan pengunguman kelulusan disampaikan?
Pengumuman kelulusan disampaikan sekita bulan 7, tahun 2014 di umumkan pertengan
bulan 7.
13. Ada pesan tambahan yang ingin bang Kamal sampaikan kepada teman-teman yang
ingin mengikuti ujian tertulis di JNU?
Bagi yang mengikuti ujian perbanyak lah
usaha dan jangan lupa berdua yang bisa
menggerakkan hati manusia hanya Tuhan,
lakukan
kegiatan
–kegiatan
spiritual
memperbanyak ibadah berpuasa senin-kamis,
intinya banyak usaha dan dua (red.doa) bro,
saya yakin kalian pasti lulus amin .
Terima kasih bang Kamal Khan,

*Penyusun pertanyaan wawancara : Mohd. Agoes Aufiya (PPI India)

