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Butet Manurung
Direktur SOKOLA,
Alumnus Australian National University

Buatku, sekolah lagi itu seperti petualangan yang (jelas-jelas) bermanfaat. Jadi kalau
ada yang setengah-setengah, saya heran. Seperti dalam tulisannya, Ellis Indrawati
bilang, coba dulu, kalau lulus, berarti itu takdirmu! Yang lainnya: jodoh, rejeki, maut,
sudah bukan urusan kita lagi. Yang menjadi tugas kita adalah berusaha sebaiknya. Saya
sendiri baru lolos beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) setelah mencoba yg ke-4 kali, itu dalam kurun waktu 6 tahun.
Cita-cita itu personal sifatnya, jadi cita-cita seorang perempuan adalah tentang
dia dan dirinya. Jikapun ada kompetisi, itu adalah pertarungannya dengan diri sendiri,
bagaimana agar dirinya lebih baik dari kemarin, bukan dari siapa-siapa! Tergambar
jelas dalam masing-masing cerita para perempuan hebat disini: tentang bayangan ideal
tentang dirinya, yang terpenuhi jika ia studi lagi di luar negeri. Itu menjadi drive
utama mereka. Saya sangat menikmati kisah-kisah buku ini. Banyak tulisan yang
bahkan dengan rinci memuat strategi-strategi mulai dari memburu beasiswa, persiapan, selama studi dan setelah kembali ke tanah air.
Perempuan itu hebat lho, multi-talented, kalau sekolah, biar setinggi apapun,
pikiran dan waktunya masih bisa terbelah-belah antara mengejar deadline assignment,
disertasi, mengasuh anak dan suami, menelpon orang tua di tanah air, sampai memasak saat ada acara-acara makan-makan atau latihan nari buat 17-an di KBRI. Jarang
saya melihat laki-laki yang bisa melakukan semuanya sendiri saat ia studi.
Mari kaitkan dengan Kartini. "Apa esensi dari hari Kartini buat Anda? Itu pertanyaan di salah satu wawancara yang saya dapat April lalu, jawab saya, “Masih banyak
perempuan sekarang yang terbelenggu oleh mainstream”. Karena menurutku, inti
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dari perjuangan Kartini dulu itu bukan soal “perempuan ikut sekolah" tetapi tentang
“melawan mainstream!”. Nah, esensi perjuangan perempuan sekarang ini seharusnya
sama, “Ini tentang perempuan dan dirinya. Jadi, jangan takluk pada mainstream!".
Kalau ingin sekolah lagi, berusahalah sepenuhnya. Kalau pandangan mainstream yang
menjadi haluanmu, kamu masih belum merdeka! Kartini akan sedih melihatmu.
Saat saya presentasi, kadang ada curhatan perempuan seperti “Saya suka bekerja
di hutan TAPI saya takut gelap”. Mereka ke hutan gak? Gak! Coba dibalik, “Saya takut
gelap TAPI saya suka bekerja di hutan”. Maka orang-orang ini akan maju terus,
menuju hutan!
Nah sama dengan memburu beasiswa ini, kita harus kesampingkan kata-kata
TAPI itu, fokusnya ditetapkan! “Saya tidak pandai bahasa Inggris, saya dilarang suami,
saya hamil, saya bukan PNS, saya tidak istimewa, dsb TAPI saya MAU sekolah lagi!!
Setiap seseorang sekolah ke luar negeri, bukan hanya ia yang sekolah, seluruh keluarganya "sekolah". Berada di luar negeri untuk waktu yang cukup lama itu adalah masa
belajar buat sekeluarga, sekaligus masa petualangan menyenangkan. Bisa dipastikan,
setiap hari mendebarkan, setiap hari proses belajar, di luar negeri kita adalah ras
minoritas tapi kita juga begitu terhormat karena orang yang kuliah dengan beasiswa
itu sangat dikagumi karena berarti mereka orang istimewa. Dan ketika pulang, kita
bukan hanya membawa ilmu akademik saja, tetapi kita akan menjadi duta pemikiran
baru dari apa yang kita alami selama di Luar Negeri (LN). Sebagaimana halnya manusia sebagai makhluk budaya, selalu melakukan proses pilih, buang dan ambil melalui
pertimbangan mendalam. Nah masa studi di LN dipastikan akan menambah
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kebaikan seseorang dan berkontribusi dalam hal perannya sebagai akademisi/profesional maupun sebagai warganegara.
Saya sangat menikmati membaca Neng Koala ini. Sebagai sesama perempuan,
sangat mudah menempatkan diri saya dalam posisi mereka. Model cerita bertutur
yang jauh dari model tulisan akademik ini menyenangkan sekali, membuat kita
seakan sedang membaca surat sahabat sesama perempuan, yang dari helai ke helai
semakin menguatkan semangat saja. Ini bacaan wajib buat perempuan yang mengejar
beasiswa studi di luar negeri. Ingat, ini tentang dirimu, tak satupun yang menghentikan cita-citamu, selain dirimu sendiri!

Najwa Shihab
Jurnalis, Alumnus
Melbourne Law School

Kota-kota besar di Australia, Melbourne khususnya, adalah kota yang menyenangkan.
Fasilitas publik komplit dan terjangkau, suasana kampus juga sangat hidup. Karena
itu studi di negeri kanguru mestinya akan jadi torehan pengalaman seru.
Dengan gaya yang mudah dicerna, buku ini bisa menjadi bekal untuk siapa saja
yang bersiap studi ke Australia.
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Ani Berta
Blogger
Neng Koala, mengingatkan saya akan satu cita-cita yang sudah di genggaman pada
1999 lalu namun saya tak mengambilnya karena satu hal dan satu prinsip. Andaikan
Buku Neng Koala ini hadir saat itu, saya pasti akan mengambil kesempatan itu tanpa
harus berat dengan satu hal yang sebenarnya bisa saya raih setelah menempuh beasiswa di negeri Kanguru.
Cerita-cerita khas dan beragam dari penulis-penulis yang mengisi lembar demi
lembar Neng Koala menggugah siapapun untuk meraih tantangan tanpa harus membunuh hak pribadi bahkan melupakan keluarga. Meraup ilmu, pengalaman berharga
dengan risiko yang ditempuh tapi menyenangkan.
Bagi anda yang berniat belajar kembali dan menempuh pendidikan di negeri
Kanguru atau sekadar ingin tahu bagaimana tinggal di sana, bisa dapatkan informasi
detailnya dari buku ini yang merupakan pengalaman nyata dari para penulisnya
dengan suka duka dan segala kejadian unik yang telah dilaluinya, dapat memberi
Anda gambaran apa yang musti dilakukan ketika belajar atau tinggal di sana.
Ada semangat, juga ada harapan dari Neng Koala ini.
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Kata Pengantar dari
Kedutaan Besar Australia
di Indonesia
Kaum muda di Indonesia dan Australia adalah aset terbesar yang dimiliki kedua
negara. Sekitar seperempat dari seluruh warga Indonesia yang belajar di luar negeri
memilih Australia sebagai tempat mereka menuntut ilmu. Kumpulan cerita pengalaman para perempuan Indonesia yang pernah melalui perjalanan ini memberikan
masukan yang baik tentang realita kehidupan sehari-hari, suka dan duka saat belajar
di Australia.
Keseimbangan hubungan antar warga yang luar biasa antara dua negara
terletak pada kaum muda; melalui lebih dari 85.000 alumni Australia, dan pertukaran
pemuda seperti Program Pertukaran Muslim dan Program Pertukaran Pemuda Australia Indonesia.
Buku Neng Koala penuh dengan cerita yang menginspirasi dan pengalaman
yang mengubah kehidupan. Buku ini menceritakan tentang dukungan persaudaraan
antar mahasiswi Indonesia dalam belajar, atau memberikan dukungan bagi mereka
yang sedang belajar, berbagi mimpi, kesulitan, dan budaya.
Penulis kisah-kisah ini adalah para Ibu, istri, pekerja, dan pelajar; terkadang semua
peran tersebut sekaligus, dan bertekad untuk mengambil manfaat dari kesempatan
unik belajar di luar negeri.
Australia memiliki tujuh universitas dalam daftar 100 universitas terbaik dunia,
yang berlokasi di kota-kota yang masuk dalam peringkat 100 kota paling nyaman
untuk ditinggali di dunia.
Lebih dari sekedar pendidikan kelas dunia, para alumni membawa pulang kenangan
indah dari masa mereka di Australia dan memiliki ikatan abadi akan orang-orang,
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makanan, tempat terbuka yang luas dan margasatwa unik yang mereka temui.
Buku ini adalah bacaan yang sempurna bagi mereka yang akan belajar di Australia; dan juga bagi yang pernah belajar di Australia buku ini akan memberi mereka,
serta keluarga mereka, pemahaman yang lebih besar tentang pengalaman yang dimilliki bersama.

Paul Grigson
Australian Embassy Jakarta
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Prakata

Bulan Maret di Canberra. Musim gugur 2012. Semuanya berawal dari keresahanku
akan keputusan seorang teman perempuan di Indonesia yang melepas tawaran beasiswa kuliahnya ke Australia.
Walaupun kutahu bahwa keputusan temanku itu tidak akan berubah, namun
aku merasa perlu berbagi tentang kisah perempuan-perempuan lainnya—banyak yang
kukenal secara pribadi—yang berjuang keras dalam situasi yang berbeda-beda untuk
meraih pendidikan tingginya di luar negeri.
Setelah mengajak beberapa temanku untuk menulis tentang pengalaman pribadi mereka dalam menempuh perkuliahan di Australia, terkumpul lah beberapa belas
mahasiswi yang ternyata sangat bersemangat untuk berbagi kisah. Di antara mereka
ada yang masih lajang, sudah bertunangan, menikah dan membawa keluarga turut
serta ke Australia, menikah namun meninggalkan pasangan dan anaknya di tanah air,
hingga yang single mother. Semuanya tengah menempuh studi master atau PhD, dan
sebagian besar merupakan penerima beasiswa.
Perempuan-perempuan hebat ini menulis kisah-kisahnya dengan sangat jujur
dan terbuka. Di balik suka duka mereka sebagai mahasiswi di tanah rantau, muncul
benang merah yang sangat jelas: Terlepas dari segala tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia di zaman modern ini, peluang bagi mereka untuk melanjutkan pendidikannya sangatlah besar.
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Kisah-kisah tersebut akhirnya diterbitkan via blog www.nengkoala.id. Dirilis pada
Hari Kartini untuk perempuan-perempuan di tanah air yang suatu hari nanti berniat
untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
Perkembangannya
Dengan bantuan jejaring sosial di dunia maya dan liputan di berbagai media nasional,
Neng Koala berhasil menarik perhatian banyak pembaca. Tanpa disangka-sangka blog
ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan: mahasiswi-mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di berbagai negara, pelajar SMU dan mahasiswa S1 di
Indonesia yang berminat untuk studi ke luar negeri, pegawai negeri sipil di pusat
maupun daerah, orang tua calon mahasiswa, hingga pasangan para penerima beasiswa
yang akan berangkat ke Australia.
Sungguh menyentuh membaca respon pembaca yang merasa sangat terbantu
dengan adanya sharing pengalaman di Neng Koala mengenai cara mendapatkan beasiswa serta tips beradaptasi di tanah rantau. Beberapa kenalanku semasa kuliah dan
kerja dulu bahkan mengabari bahwa mereka berhasil mendapatkan beasiswa ke Australia, yang sedikit banyak terbantu oleh info yang didapatkan dari Neng Koala.
Penulis kontributor yang berbagi kisahnya di Neng Koala juga terus bertambah. Kurang lebih seratus mahasiswi telah menyumbangkan tulisannya. Segelintir
kontributor yang awalnya kurang percaya diri untuk menulis pada akhirnya merasa
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lega bahwa pengalaman mereka bisa menyemangati pembaca untuk kuliah lagi.
Lucunya, beberapa diantara mereka justru menjadi kecanduan menulis setelahnya.
Ke depannya
Seperti gerakan-gerakan sukarela lainnya, tentu perjalanan blog Neng Koala tidak
selalu mulus. Ada kalanya draft tulisan yang masuk datang bertubi-tubi, namun di lain
waktu hampir tidak ada materi tulisan yang baru.
Untungnya semangat menulis para Nengs berhasil membuahkan sekumpulan
kisah yang sangat berharga. Beberapa kali telah terlontar ide di antara para kontributor untuk membukukan kisah-kisah tersebut agar memungkinkan akses yang lebih
luas bagi pembaca lainnya di Indonesia. Dan aku bersyukur pada akhirnya mimpi itu
bisa terwujud sekarang.
Ucapan terimakasih kuucapkan khususnya kepada Pemerintah Australia dan
Causindy yang telah mendukung penerbitan buku Neng Koala melalui Skema Dana
Hibah Alumni (Alumni Grant Scheme) dan skema Causindy Alumni Grants.
Publikasi kisah-kisah Neng Koala dibuat dalam dua versi: cetak dan e-book.
Kedua versi menampilkan kisah-kisah terpilih yang telah diterbitkan sebelumnya di
blog dan diperbarui dengan tulisan-tulisan yang terkini dan lebih relevan dari mahasiswi-mahasiswi yang tengah kuliah di Australia serta alumni yang telah pulang kembali untuk mengabdi di tanah air.
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Ke depannya, kuharap, semoga kisah-kisah Neng Koala bisa menyemangati banyak
saudari-saudari setanah airku untuk terus berjuang mewujudkan keinginannya menempuh pendidikan tinggi.
Selain itu, kuharap para pembaca lelaki—ayah, suami, anak, saudara, pacar,
teman, tokoh masyarakat—bisa memahami juga pentingnya dukungan pribadi mereka
terhadap perempuan-perempuan dalam kehidupannya agar terus mengejar mimpi-mimpinya.

Jakarta, 29 Januari 2018
Melati
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Aku dan
Kotak
Pandoraku
Oleh Sally Salsabila
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Sekolah di luar negeri merupakan impianku sejak kecil, aku bahkan tidak bisa
mengingat dengan tepat, sejak kapan? Mungkin sejak masih SD, saat ibu
giat-giatnya menghujaniku dengan karya-karya Enid Blyton. Membayangkan
menjadi salah satu murid di sekolah berasrama dengan bangunan sekolah
berupa kastil tua yang berada di punggung salah satu bukit dan bersinggungan
dengan pantai yang indah seperti gambaran Enid Blyton dalam serial Malory
Towers merupakan impian yang sangat indah, besar tapi absurd pastinya.
Intinya, aku ingin ke luar negeri, sekolah di luar negeri, suatu saat nanti, entah
kapan.
Waktu berjalan, dan impian Malory Towers-ku pun menghilang tertelan
bumi. Memang suatu impian yang tidak mungkin akan tergapai. Tapi setidaknya aku memang sekolah di sekolah berasrama saat SMA, meski tidak ada
bangunan tua yang megah, tidak ada kolam renang di pinggir pantai, sama
sekali tidak Malory Towers, setidaknya aku sekolah di sekolah berasrama! Di
sekolah ini aku menemukan teman-teman sejati serta banyak nilai-nilai yang
tidak akan aku temukan di sekolah biasa. Aku, yang kelewat lemah dan manja,
terbentuk menjadi pribadi yang lebih tegar di sana, untuk pertama kalinya..
Berharap bisa kuliah ke luar negeri seperti beberapa teman SMA-ku?
Nasibku tidak semujur itu secara aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana, yang untuk menguliahkan kedua abangku saja orang tuaku harus
pontang panting mencari tambahan penghasilan. Aku bahkan harus berpindah
kampus dari Universitas Padjajaran ke kampus sebelah : Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), yang notabene tidak akan menuntut biaya
sesen pun dari orang tua alias gratis. Jika tidak, salah satu abangku mungkin
harus mengalah demi aku.
Sally mau bapak nyolong?
Sally kan tau bapak dan mamak cuma pegawai negeri biasa.
Cuma Sally saja harapan bapak.

(untuk mengikhlaskan impian, maksud beliau).

Abang-abangmu ndak mungkin berhenti (kuliah).
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Kata-kata beliau masih sangat jelas terngiang di telingaku. Aku juga ingat
betapa hancurnya harapanku saat itu. Kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi
sudah menjadi rencanaku sejak SMA: bukannya sibuk mengutak-atik soal-soal
persiapan Ebtanas, aku malah membongkar habis buku kumpulan soal persiapan UMPTN demi berhasil melewati passing grade yang ditetapkan Fikom
Unpad saat itu. Aku ingin kuliah di sana. Aku tidak ingin jadi perempuan yang
bekerja di kantoran, apalagi jadi pegawai negeri seperti ibuku. Aku ingin jadi
ibu rumah tangga yang bekerja: menjual ide-ideku, cukup berbekal kertas dan
pena di rumah. Aku ingin belajar menulis kreatif. Aku ingin, teramat ingin,
menjadi penulis seperti Enid Blyton, Jane Austen, Charlotte Bronte, Agatha
Christie atau bahkan JK Rowling, penulis-penulis wanita luar biasa yang
karya-karyanya menjadi kesukaanku. Tapi kenyataannya, di sanalah akhirnya
aku terdampar: STPDN. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku masuk
ke sekolah berasrama. Dan sekali lagi, sekolah berasrama ini sangat jauh dari
gambaran Malory Towers-nya Enid Blyton apalagi Hogwarts School-nya JK
Rowling hahahahahah.

Ternyata peluang kuliah ke
luar negeri GRATIS itu ada!
Sejak kuliah, aku mulai menyadari keberadaan berbagai program beasiswa luar negeri, termasuk Australian Development Scholarship (ADS).
Ternyata peluang itu (kuliah ke luar negeri GRATIS) ada! Terlebih setelah
beberapa orang terdekat juga menjadi alumninya, rasanya semakin menggebu-gebu untuk mencoba meski ada rasa ketidakyakinan bisa lulus tentunya
(aku tipikal orang yang tidak percaya diri dan introvert sebenarnya, hanya saja
aku berusaha menutupinya dengan sikap riang gembira sebagai kamuflase,
tameng, what everlah). Sekali lagi, impian yang ternyata masih tersimpan
sangat rapi dalam kotak pandoraku itu menggelitik, berusaha keluar dari
peraduannya setelah tertidur begitu lama.
BERBURU BEASISWA
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Namun, untuk kesekian kalinya aku menyimpan rapat-rapat impian itu.
Aku memutuskan untuk menikah muda, genap setahun setelah kelulusanku.
Sekali lagi bapakku berkata (sebelum mengiyakan keinginanku), “Kuliah dulu
Sal, nanti kalau udah nikah ndak bisa kuliah! Ndak pingin nyoba (ADS) ke
Australi? ” Beliau lumayan familiar dengan ADS, kebetulan beberapa stafnya
alumni ADS. Beliau ingin sekali anaknya bisa mencoba program beasiswa ini.
Beliau itu bangganya kalau anaknya kuliah gratisan: dapat beasiswa. Mungkin
karena memang cuma itu yang kami bisa. Tapi keputusanku sudah bulat, aku
ingin menikah. Aku masih yakin kok: aku akan kuliah (ke luar negeri) suatu
saat nanti..
Memasuki usia ke-6 pernikahan, ternyata kami (aku dan suami) samasama tenggelam dengan urusan rumah tangga, anak-anak dan pekerjaan.
Melanjutkan kuliah seakan sudah tidak ada dalam kamus kehidupan kami, setidaknya saat itu. Hingga akhirnya salah seorang rekan kantorku kembali dari
Australia, alumni ADS. Sekali lagi, kotak pandoraku mulai mengusik. Semakin
menjadi, setelah beberapa tahun kemudian, rekan kantorku ini kembali ke
negeri kanguru untuk melanjutkan studinya, hal yang sangat langka bagi pegawai negeri daerah seperti kami untuk bisa berkesempatan mengambil PhD.
Bagiku, temanku ini sangat luar biasa dan aku sangat salut dengan semangatnya. Sebelum berangkat, dia menyarankan agar aku dan beberapa rekan kantorku mendaftar ADS. Sayang, hanya aku yang mengikuti advisenya. Dia selalu
membimbing dan memonitor pergerakanku hingga akhirnya aku berhasil
sampai di sini, di Australia.
Aku membayangkan kotak pandoraku tertawa bahagia saat akhirnya
aku membukanya dan mengeluarkan satu dari sekian impian yang kusimpan
apik dalam dirinya. Untuk orang-orang yang punya mimpi: yakinlah harapan
itu ada dan tidak ada yang tidak mungkin!
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Aplikasi untuk dapat beasiswa ga tembus alias gagal? Coba lagi,
ga ada ruginya.

Saat kita tidak mencoba, itu berarti kita sudah

gagal 100%. Tapi, saat kita mencoba (meski kita tidak akan pernah
tahu di usaha nomor berapakah usaha kita akan berhasil), masih
ada peluang 50% untuk berhasil.
Perjuangan saya untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang
Master tidaklah mudah. Semoga cerita ini bisa membuat para
pembaca menjadi “pantang menyerah” untuk mencoba berbagai
peluang beasiswa setelah pernah mencicipi kegagalan.
Terlahir sebagai anak pertama dari empat bersaudara
membuat saya harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan
studi S1 saya. Maklum, Papa saya hanyalah PNS di Perguruan
Tinggi Negeri di Kalimantan Timur, sedangkan Mama saya
adalah Ibu Rumah Tangga yang luar biasa. Karenanya saya diharuskan oleh orang tua untuk lulus dalam empat tahun supaya
orang tua saya bisa membiayai adik saya yang akan kuliah juga.
Dengan kata lain, penghasilan Papa saya kala itu hanya cukup
untuk membiayai dua anak untuk kuliah di waktu yang sama. Puji
Tuhan, saya bisa lulus seperti yang direncanakan.
Keinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang Master amatlah tidak mungkin jika mengandalkan “Parent Foundation” jadi
saya mulai mengirimkan berbagai aplikasi beasiswa setelah lulus S1
di tahun 2003. Saya masih ingat perasaan kecewa saya saat aplikasi
pertama ke Australian Development Scholarships (ADS) di tahun
2003 dinyatakan gagal. Saya penasaran dimana kekurangan dalam
aplikasi saya sehingga membuat saya tidak lulus seleksi.
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Tahun-tahun selanjutnya saya tetap mencoba memasukkan aplikasi beasiswa ke
sponsor yang berbeda-beda seperti Ford Foundation, Chevening, DAAD, dan
StuNed. Kala itu, saya membuat tabel berisi nama sponsor beasiswa, deadline
dan juga quota yang mereka sediakan untuk sektor swasta. Kenapa? karena
selesai kuliah S1, saya memang bernasib untuk selalu bekerja di sektor swasta,
jadi memang pilihan beasiswanya terbatas.
Aplikasi beasiswa tersebut ada yang gagal saat seleksi berkas dan ada
juga gagal di tahap wawancara. Kegagalan demi kegagalan tersebut membuat
saya jadi biasa saja saat menerima jawaban bahwa aplikasi saya gagal dan saya
juga jadi tahu dimana letak kekurangan dalam aplikasi saya (ini setelah saya
berdiskusi dengan teman-teman yang lulus seleksi beasiswa). Saat memasukkan
aplikasi ke ADS (lagi) di tahun 2008 (ini usaha yang kedua), saya memperbaiki
jawaban dari aplikasi-aplikasi saya yang pernah gagal di tahun-tahun sebelumnya, seperti:

1

Mengapa jurusan yang saya pilih begitu penting untuk
pembangunan di Indonesia dan di daerah tempat saya
berasal?

2

Bagaimana saya bisa berkontribusi setelah saya
selesai studi?

Menguasai isu terbaru yang berkaitan dengan jurusan yang dipilih sangatlah
penting, apalagi bila kita bisa menyakinkan para anggota penel yang mewawancarai kita bahwa kita adalah aset bangsa yang apabila ditingkatkan kualitasnya akan dapat berkontribusi secara positif. Jeli-jeli lah saat menjelaskan
bagaimana kita bisa berkontribusi setelah kita studi nanti. Artinya kita juga
harus realistis dengan kemampuan dan kondisi kita, misalnya saya yang bekerja di sektor swasta tidak mungkin memberi jawaban kalau saya akan berkon-
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tribusi di bidang yang terkait dengan perumusan kebijakan karena itu adalah
mandat atau kewenangan teman-teman yang bekerja di pemerintahan. Hasil
dari koreksi jawaban-jawaban itu? Saya dinyatakan lulus.
Karena seringnya gagal, saya sempet tidak percaya saat menerima surat
pemberitahuan yang menyatakan bahwa saya lulus seleksi. “Salah baca nich”
pikir saya kala itu. Saya beri surat itu ke Papa saya dan yakin bahwa memang
saya lulus setelah mendengar jawaban Papa. Papa jadi terharu melihat perjuangan saya selama 6 tahun tersebut untuk mendapatkan beasiswa. Terus
terang, saya juga sempet berpikir untuk berhenti mengirimkan aplikasi beasiswa di tahun 2008 itu. Alasannya ya karena saya sudah punya pekerjaan yang
cukup baik dan saya juga sudah berkeluarga. Jika bukan karena dukungan
suami dan adik saya, mungkin saat itu saya sudah mengakhiri perjuangan saya.
“Ayo Ma, coba lagi. Siapa tahu yang kali ini berhasil jadi kita memiliki
pengalaman hidup di luar negeri” kata suamiku kala itu. Ditambah lagi dengan
adikku yang memberi guntingan informasi tentang beasiswa dari ADS yang
didapatnya dari koran.
Andaikata saya tidak mendengar perkataan suami dan juga adik saya
kala itu atau saya memutuskan untuk berhenti setelah kegagalan saya yang pertama atau yang kedua atau di kegagalan yang lainnya, maka tentunya kesempatan bersekolah di Australia tidak pernah ada. “Jangan pernah menyerah” itu
pelajaran terpenting yang saya petik dari pengalaman akan pencarian beasiswa
saya. Akhirnya perjuangan bertahun-tahun itupun berbuah manis :-).
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Sastra Inggris
Lolos ADS
Mendobrak Tradisi
Gagal
Oleh Ida Puspita
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Selama ini saya sering sekali mendengar kawan-kawan saya yang berlatar belakang
sastra Inggris mengeluh karena sering gagal ketika mendaftar beasiswa seperti Ford
Foundation, ADS, ALA, Chevening dan Fullbright. Mereka bahkan bilang sastra
Inggris seperti anak tiri di beasiswa-beasiswa tersebut. Tidak hanya satu kali
mereka mencoba. Bahkan ada yang sudah lebih dari dua kali. Tapi hasilnya sama
saja: GAGAL. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa
gagal karena sastra Inggris tidak begitu terasa manfaatnya untuk masyarakat.
Kisah-kisah ini agak mempengaruhi kemantapan saya untuk mencoba melamar
beasiswa ke LN.
Saya pernah ditawari beasiswa S2 di salah satu universitas swasta di
Yogyakarta tapi dengan berat hati saya tolak. Selain jurusan yang ditawarkan
kurang sesuai dengan jurusan saya, impian saya ke LN juga masih belum sirna. Lalu
saya dan suami melamar sebuah beasiswa dari pemerintah walaupun akhirnya pada
gelombang pertama kami gagal. Karena kegagalan ini saya malah ingin berterimakasih pada dua Bapak yang mewawancarai saya saat itu. Kalau mereka tidak
menguji kejujuran saya saat itu, saya mungkin belum tentu bisa merasakan salah
satu beasiswa bergengsi dari pemerintah Australia sekarang.
Setelah gagal di beasiswa LN yang pertama, saya mencoba Australian
Development Scholarships (ADS) karena saya dengar sistem beasiswa ini sudah
lebih transparan dan tidak mempermasalahkan faktor keluarga yang merupakan
batu sandungan pada saat saya melamar beasiswa LN sebelumnya. Tetapi kisah kegagalan kawan-kawan saya sebelumnya masih belum bisa hilang dari ingatan saya.
Ditambah lagi dengar kabar bahwa ADS ditujukan terutama untuk PNS, dari
wilayah timur Indonesia dan perempuan. Saya hanya memenuhi kategori terakhir
dari tiga aspek ini. Saya bukan PNS dan walaupun saya lahir di Sulawesi Tenggara,
sudah 11 tahun saya menjadi penduduk Yogyakarta.
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Sebelum mendaftar ADS saya banyak berkonsultasi dengan kawan yang
sudah dua kali lolos beasiswa ADS. Dari beliaulah saya mengetahui bahwa lolos
tidaknya ADS bergantung pada beberapa hal, diantaranya: kesesuaian pilihan
studi dengan sasaran pembangunan ADS atau kebermanfaatan pilihan studi
kita terhadap masyarakat serta kesesuaian pilihan studi dengan latar belakang
pekerjaan kita. Saya belajar dari kegagalan kawan-kawan saya. Saya berusaha
menemukan cara bahwa sastra Inggris juga bisa memenuhi sasaran yang ditentukan oleh ADS walaupun mungkin tidak se-real bidang-bidang eksakta lainnya. Apalagi latar belakang pekerjaan saya juga di bidang pendidikan.

Saya poles sedemikian rupa aplikasi saya
karena di situlah kesempatan saya untuk
‘menjual diri’ saya.
Pada saat saya mendaftar beasiswa ADS, topik tentang karya sastra lokal
yang berbahasa Inggris sedang hangat-hangatnya dibahas di beberapa seminar
internasional. Sastra Inggris melebar menjadi tidak melulu berisi tentang
karya-karya dari Inggris, tapi bisa juga karya sastra dari belahan dunia manapun yang ditulis dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris sudah milik dunia. Maka saya mengambil kajian
salah satu karya sastra dari Pramoedya Ananta Toer yang sudah diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris sebagai obyek materi di proposal riset saya. Proposal
saya hanya sekitar tiga halaman karena menyesuaikan format yang ada di website universitas yang saya tuju.
Karena saya ingin menempuh Master by Research maka cara-cara yang
saya lakukan sebelum melamar beasiswa kurang lebih mirip dengan yang
dilakukan oleh para kandidat PhD. Saya lebih dulu mencari potential supervisor di beberapa website universitas di Australia. Lalu sebelum mengirim email
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kepada mereka, saya terlebih dahulu membaca minimal dua publikasi mereka.
Jadi pada saat saya meminta mereka menjadi supervisor, saya bisa menunjukkan
bahwa topik yang akan saya kaji ada hubungannya dengan bidang atau
expertise mereka berdasarkan tulisan mereka. Saya juga melampirkan publikasi
atau penelitian yang pernah saya lakukan sebelumnya. Saya bersyukur akhirnya
dua potential supervisor dari University of Wollongong yang saya ‘lamar’
tertarik dengan topik yang saya ajukan.
Pada perkembangannya, saya melebarkan topik riset ke sastra banding
dengan perspektif postkolonialisme antara sastra Indonesia dan sastra
Australia karena dua negara ini pernah mengalami penjajahan Eropa. Saya rasa
topik ini akan lebih memberikan kontribusi bagi perkembangan sastra Inggris
minimal di tempat saya mengajar. Sependek pengetahuan saya, sastra Australia
tidak sepopuler sastra Inggris dan Amerika di Indonesia. Hampir tidak ada
perpustakaan di Yogyakarta, yang menyediakan referensi sastra Australia. Lalu
saya menceritakan hal ini kepada calon supervisor saya.
Di luar dugaan saya, tanpa diminta mereka mengirimkan karya sastra
dan artikel-artikel tentang sastra dan sejarah Australia ke Indonesia dari
Australia dan Inggris.
a kul iah di Ind one sia.
saya da pa tka n kal au say
tu
ten
lum
be
ini
i
ert
Pe ng ala ma n sep

Akhirnya saya lolos seleksi administrasi ADS. Pada saat wawancara,
setelah semua pertanyaan terjawab dengan baik, sampailah pada pertanyaan
inti. Dengan bekal di atas, saya tidak ragu-ragu menunjukkan pada para interviewer ADS bahwa sastra Inggris bisa juga memberikan kontribusi bagi
perkembangan pendidikan di Indonesia di bidang sastra dengan topik riset di
atas. Di akhir wawancara, interviewer dari ADS bertanya: “Is there anything
you’d like to ask?” Secara spontan saya balas pertanyaan ini dengan balik bertanya: “What’s wrong with English literature? Why is it very hard for people in
this field to be accepted in almost all scholarships including ADS?” Pewawancara dari ADS memberikan penjelasan seperti yang sudah sering saya dengar
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sebelumnya: sastra Inggris tidak begitu bermanfaat bagi Indonesia. Pewawancara yang lainnya (dari LIPI) mengatakan bahwa memang ada beberapa bidang
tertentu yang sulit untuk mendapatkan sponsor bahkan di LIPI-pun juga ada.
Tetapi di akhir wawancara, mereka berdua mengatakan hal yang membuat saya
yakin akan lolos: topikmu berbeda dari yang lain dan kami yakin ini akan bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia. Beberapa waktu kemudian, saya
akhirnya menerima surat kelolosan dari ADS.
Jika dulu saya bertanya tentang beasiswa pada seorang kawan, maka sekarang
saya ingin berbagi pada banyak kawan sebelum mengajukan beasiswa:

sesuaikan pilihan studi dengan
sasaran pemberi beasiswa serta latar
belakang pekerjaan.
Tidak kalah pentingnya, siapkan proposal riset dengan matang. Layaknya melamar sang kekasih, sebelum memberanikan diri mengajukan lamaran
pada beasiswa apapun, kenalilah beasiswa tersebut lebih dulu.
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Wawancara Beasiswa
Australia Awars
Scholarship
Oleh: Olivia D. Purba
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Saat itu awal Desember 2012, saya memberanikan diri menghubungi
kantor Australia Award Indonesia untuk menanyakan status aplikasi Australia Awards Scholarship (AAS) saya. Puji Tuhan saya
mendapat kabar gembira bahwa aplikasi saya lolos ke tahap seleksi
selanjutnya yakni test wawancara dengan Joint Selection Team (JST)
dan test IELTS.
Menurut saya pribadi, hal yang paling menetukan dalam
kelulusan untuk beasiswa ADS adalah hasil wawancara. Nilai IELTS
hanya menentukan lamanya training English Academic Program
(EAP) yang durasinya bervariasi mulai dari 6 minggu hingga 9
bulan. Buktinya saya melihat sendiri ada beberapa peserta yang
lolos wawancara AAS dengan nilai IELTS 4.5 dan 5. Berangkat dari
asumsi tersebut, saya berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin
untuk menghadapi test wawancara.
Namun pada saat saya mencari informasi di internet, tidak
Hal ini yang kemudian memicu

banyak tulisan dari para peraih beasiswa AAS yang membahas

saya untuk membuat tulisan ini

mengenai proses seleksi beasiswa, termasuk wawancara oleh JST.

agar para calon penerima AAS
berikutnya memiliki gambaran
yang lebih jelas mengenai proses

Dari berbagai informasi tentang wawancara beasiswa yang

wawancara salah satu beasiswa

saya kumpulkan, sebenarnya ada hal umum yang bisa ditarik dari

terpopuler di Indonesia ini.

pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan. Materi wawancara
beasiswa pada umumnya berkutat soal:
Aplikasi dalam formulir beasiswa yang telah diisi

Hal lain yang penting
untuk diketahui &
diutarakan selama wawancara
beasiswa adalah manfaat yang
didapat si pemberi beasiswa
(tergantung interest masingmasing pemberi beasiswa)
apabila ia memberikan
beasiswa tersebut kepada
pelamar.
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Khusus untuk wawancara AAS, ada beberapa hal utama yang harus dipersiapkan:

1

2
3
4

Cek universitas dan subjek studi yang kamu hendak ambil di Australia.
Pastikan bahwa kamu tahu keunggulan universitas tersebut dan daftar
mata kuliah yang hendak diambil dari subjek yang kamu telah pilih.
Pelajari secara mendalam tentang topik/isu yang ingin didalami di
jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Master atau PhD) baik secara
nasional maupun global.
Pastikan bahwa topik tersebut ada kaitannya dengan tempat kamu
sekarang bekerja atau aktifitas utama yang kamu lakukan.
Cari benang merah dari keseluruhan hal tersebut dengan formulir
aplikasi yang telah kamu kirim.

Hal yang perlu ditekankan pada saat wawancara AAS:

Berikut adalah
daftar pertanyaan
yang diajukan
oleh tim JST.

1

Bagaimana kamu dengan semaksimal mungkin dapat memanfaatkan
beasiswa AAS untuk memperkuat hubungan bilateral antara Australia
dan Indonesia?

2

Bagaimana kamu bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi proses
pembangunan di Indonesia?
Pertama sekali masuk ruangan wawancara, saya diberikan guyonan bahwa

foto saya di CV berbeda dengan rupa saya yang sebenarnya. Saya juga ditanya
apakah saya baru memotong rambut saya? (ice breaking session). Kemudian pada
saat duduk di depan tim JST, saya melihat data-data saya (termasuk CV) menyebar
di atas meja. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebelum mulai mewawancarai setiap
peserta satu per satu, tim JST telah mereview profile peserta secara mendetail. Pertanyaan serius oleh tim JST dimulai dengan pernyataan bahwa dari CV saya,
tim JST bisa melihat bahwa saya telah aktif di beberapa kegiatan kemaha-
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siswaan dan organisasi di luar kampus, oleh karenanya apa yang menjadi
tujuan atau passion saya di kemudian hari?
Pertanyaan tersebut saya jawab dengan mengisahkan tentang kampung
halaman saya di Berastagi, di mana dampak perubahan iklim membuat
banyak petani merugi. Hal tersebut kemudian memacu saya untuk bertindak
guna mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Hal ini saya wujudkan
dengan ikut berbagai kegiatan lingkungan di kampus, mengambil mata
kuliah yang terkait isu politik lingkungan global dan setelah lulus saya bekerja di institusi pemerintah yang bergerak di bidang perubahan iklim. Ke
depannya saya ingin berkontribusi dalam proses policy making di Indonesia
di bidang perubahan iklim. Pertanyaan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1 Bagaimana pendapat kamu tentang perkembangan climate
change policy di Indonesia?

2 Apa pendapat kamu tentang CDM (Clean Development
Mechanism)?

3 Seberapa besar pengaruh social media dalam kaitannya
dengan climate change?

4 Apa yang kamu ketahui tentang Clean Energy Future (CEF)
program di Australia?

Untuk pendaftar AAS level master, tim JST terdiri dari dua orang yang
merupakan komposisi akademisi dari pihak Australia dan Indonesia. (Untuk
level PhD sepengetahuan saya terdiri dari empat orang tim JST). Saya sendiri
diwawancara oleh seorang profesor dari Australia dan seorang Ibu yang merupakan dosen pengajar di universitas di Makasar. Pada akhirnya saya berhasil
mendapatkan dua gelar Master, yaitu Master of Environmental Management
and Development serta Master of Diplomacy, dari beasiswa AAS yang saya
tempuh sejak Juni 2014 hingga Juni 2017.
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Sulit Dapat
Izin Sekolah?
Jangan Putus
Asa!
Oleh Suharti

BERBURU BEASISWA

29

NENG KOALA: STORIES OF FEMALE INDONESIAN STUDENTS IN AUSTRALIA

Cepat atau tidaknya seseorang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang master atau
doktoral ke luar negeri tidak hanya tergantung dari keenceran otak dan kekuatan
niat. Salah satu yang paling menentukan juga adalah kemudahan mendapat izin
dari kantor. Alasan utama yang biasanya digunakan para bos untuk “menolak” izin
staf adalah “masih banyak pekerjaan”, “waktunya kurang pas”, atau “belum dapat
pengganti”. Dan itu sering dialami oleh “Staf Kesayangan”. Saya beri tanda kutip
karena kesayangan di sini bukan berarti dimanja dan mendapat priviledge perlakuan yang enak-enak saja. “Disayang” karena mendapat perhatian lebih. Kalau
tidak kelihatan sebentar saja dicari-cari. Tetapi mereka juga yang lebih sering ngendon di kantor, pulang malam, dan nglembur

di akhir pekan. Kalau sudah

“dikekep” pasti susah untuk mendapat izin untuk pergi. Pelatihan yang tidak terlalu lama saja sulit dapat izin apalagi sekolah bertahun-tahun. Dan kebetulan saya
adalah salah satu “anak buah kesayangan” itu. Meminta izin untuk sekolah selalu
menjadi isu besar. Bayangkan, saya resmi menjadi pegawai negeri di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada bulan April 1992, tetapi baru
kuliah S2 tahun 1998 dan S3 tahun 2009.
Kuliah S2 Setelah 6 Tahun Lebih Bekerja
Saya ingat, tahun 1995 saya sudah berniat sekolah ke luar negeri. Ke Amerika. Itu satu-satunya negara tujuan yang ada di benak saya untuk mengambil program master. Kesempatan datang ketika di kantor diadakan test TOEFL untuk
seleksi awal karyawan yang akan disekolahkan ke luar negeri. Saya masuk seleksi.
Senang pastinya. Tetapi ternyata saya harus mengalah pada senior yang “harus”
berangkat terlebih dahulu. Pada seleksi berikutnya pastinya saya masuk lagi. Tetapi
kali ini bos tidak langsung membolehkan lagi dengan alasan “sekolah itu penting
tapi tidak mendesak” karena saat itu pekerjaan sedang menumpuk. Tahun 1997
akhirnya saya “mengancam” mau keluar kantor kalau tidak diizinkan berangkat.
Saya tidak ingin menyia-nyiakan 4 acceptance letters dari universitas-universitas
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ternama di Amerika. Saya bahkan tidak mau untuk sekedar mundur satu
semester sekalipun. Dengan berat akhirnya atasan melepaskan saya mengambil
S2 di University of Michigan (UofM), Ann-Arbor, Michigan dengan beasiswa
dari Asian Development Bank (ADB). Saya berjanji pada atasan untuk
menyelesaikan sekolah secepat mungkin tanpa mengorbankan mutu.
Saya nekat mulai semester ke-2 (winter) padahal mata kuliah di semester-1 seharusnya diambil dulu karena merupakan dasar mata kuliah semester-2.
Niat ditegakkan! Belajar dijalankan! Hahaha.. Nggak bisa santai karena harus
belajar sendiri beberapa mata kuliah supaya mudheng ngikutin kuliah di
semester-2.

niat ditegakkan! belajar dijalankan!
Dengan suhu yang sampai -10 derajat celsius, hidup menjadi sangat
berat. Ditambah lagi saat itu saya membawa anak yang baru berumur 3.5 tahun
dan pergi tanpa suami, pastinya semua menjadi lebih rumit. Belajar di rumah
hanya bisa dilakukan lepas jam 10 atau 11 malam. Ke perpustakaan umumnya
hanya untuk pinjam buku saja karena jam 3 sore harus sudah di depan rumah
karena bus sekolah yang mengantar anak saya datang. Kalau saya tidak ada
maka anak saya akan dibawa kembali ke sekolah yang jaraknya cukup jauh.
Kalau kuliah sore atau tutorial malam hari saya membawa anak saya dan mendudukannya di belakang dan memberinya krayon supaya dia tenang menggambar. Alhamdulillah, sekolah lancar. Saya berhasil menyelesaikan kuliah kurang
dari 1,5 tahun padahal program master ekonomi seharusnya diselesaikan
dalam waktu 2 tahun. Saya mulai master saya awal Januari 1998 dan selesai
akhir April 1999. Dengan nilai A untuk seluruh mata pelajaran kecuali 2 mata
pelajaran yang hanya dapat A- saya berhasil menjadi lulusan terbaik ke-5 dalam
15 tahun sejak program saya dibuka di UofM. Senangnya…
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Diizinkan tapi Gagal Dapat
Beasiswa, Sekalinya Ada
Kesempatan, Izin Tidak Keluar
Karena punya “hobby” sekolah, niat untuk kuliah lagi tidak
pernah pudar. Saya pernah mendaftar untuk mendapat beasiswa
dari Australian Development Scholarship (ADS) tahun 2004.
Lulus dalam semua tahap seleksi tetapi akhirnya ditolak setelah
wawancara dengan alasan bidang yang mau saya ambil dinilai
tidak cocok dengan latar belakang saya. Saya ingin mengambil
Labor Economics untuk bisa menyambungkan antara pendidikan
dan tenaga kerja. Tapi oleh pewawancara, seorang profesor dari
Curtin University, rencana saya dianggap tidak relevant dengan
background saya karena S1 saya di bidang pertanian dan saya
bekerja di sektor pendidikan. What??? Ya itulah alasannya, meskipun sampai sekarang saya tetap tidak habis pikir dengan alasan
penolakan itu. Saya diminta untuk mengambil Education Management tetapi saya tidak mau. Hanya 1 dari 10 orang dari kantor saya
yang diterima untuk mendapat beasiswa ADS untuk program S3.
Teman yang diterima itu S2 dan S3-nya sama-sama bidang
administrasi publik, sementara yang lain nggak jelas hubungan
latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan rencana S3-nya. Kalau
waktu itu diterima saya pasti boleh pergi. Bos saya waktu itu
sangat gampang memberi ijin staf untuk sekolah.
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Ya sudah, layar sudah dikembangkan. Niat tak boleh diredupkan.
Saya mencari beasiswa lain dan karena pentingnya keterkaitan antara S2
dan S3 di Australia, saya ingin kembali ke Amerika saja. Kesempatan
datang dari East West Center – Hawaii University. Tapi sayang disayang,
saya punya bos baru saat itu dan lebih “sayang” pada saya dan izinpun
belum diberikan. Beliau mengakui kalau saya belum boleh pergi karena
alasan masih banyak kerjaan di samping alasan kesehatan saya yang membuat bos saya tidak ingin saya kuliah terlalu jauh dari Indonesia. Dua
tahun berlalu, saya tetap belum boleh pergi. Kali ini saya diminta
menunggu staf saya yang masih kuliah di Hawaii University, persis di universitas yang tidak boleh saya datangi untuk bidang ilmu yang sama pula.
Bayangkan, sampai staf saya pulang menyandang gelar PhD saya berangkat saja belum!
Memang, niat sekolah tetap menyala. Tapi otak kan tidak mungkin terus
berkompromi. Sinap-sinapnya pasti mulai banyak yang putus. Bahaya
kalau tidak segera kuliah, kalau otak sudah dodol mana bisa ngambil S-3?
Ditambah lagi kesempatan mendapat beasiswa jadi lebih terbatas karena
umumnya donor punya batasan umur maksimal. Saya sempat bilang mau
cari pekerjaan lain kalau tetap tidak diijinkan pergi. Saat itu saya berpikir
kalau kesempatan terakhir saya sekolah ya tahun 2009 sebelum bulan
November karena bulan itu usia saya mencapai kepala empat! Maklum,
kurang gaul jadi kurang info tentang beasiswa lain yang punya batasan
umur lebih tua.
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Akhirnya, waktunya datang juga. Awal tahun 2009 ada beberapa
profesor dari Australian National University (ANU), tempat saya
menimba ilmu sekarang, yang datang ke kantor saya. Selesai meeting bos saya tiba-tiba nyletuk “Kenapa kamu tidak kuliah di Australia saja? Kan dekat. Kalau ada apa-apa gampang. Ke ANU
boleh, universitas bagus kan?” Bos saya jebolan US jadi sama tidak
tahunya tentang universitas di Australia. Dan pembicaraan berlanjut dengan para profesor.
kesempatan. Kapan lagi???

Saya tidak mau menyia-nyiakan
Saya langsung menyiapkan doku-

men-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di ANU.
Karena saya tidak mau lagi dibilang field yang ingin saya geluti
tidak relevan dengan latar belakang akademik dan pekerjaan saya,
saya berniat meneliti tentang demand for education di Indonesia.
Saat itu waktu pendaftaran beasiswa lain sudah tutup semua. Akhirnya saya melamar Beasiswa Unggulan di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang saat ini namanya berubah jadi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prosesnya tidak lama,
saya mendaftar awal tahun 2009 dan mendapat full acceptance
letter dari ANU bulan Mei tahun yang sama. Saya sampaikan surat
itu ke Depdiknas. Alhamdulillah saya bisa dibiayai. Meskipun
untuk mahasiswa PhD waktu mulai programnya lebih fleksibel,
saya berangkat pertengahan bulan Juli supaya saya bisa ikut beberapa mata kuliah semester itu juga.
Waktu berlalu cepat tanpa terasa, dan saya sudah hampir 3

Hikmah
“Terlambat”
Kuliah

tahun kuliah. Tinggal sebentar lagi masa kuliah saya selesai. Yang
perlu saya garis bawahi dari sharing ini adalah meskipun tidak
bisa cepat kuliah, jangan kecil hati. Kalau saya pakai “mengancam”, teman-teman lain mungkin tidak perlu. Tapi tetaplah jaga
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niat itu dan terus yakinkan atasan kalau ilmu yang diperoleh pasti bermanfaat
untuk kebaikan institusi. Pasti ada jalan. Bagi saya, keterlambatan itu ternyata
juga ada hikmahnya. Pertama, saya menjadi lebih paham tentang isu-isu yang
akan saya angkat dalam penelitian saya. Kedua, saya lebih tahu sumber-sumber
informasi untuk data-data penelitian saya. Ketiga, karena termasuk “senior”
saya sudah punya network yang kuat sehingga data-data untuk penelitian saya
menjadi lebih mudah saya peroleh. Berikutnya, anak saya sudah besar sehingga
lebih mudah mengurusnya. Saya tidak perlu merogoh kantong untuk membayar child care yang mahal!

Jadi, kuliah terlambat is okay…
Kalau bisa cepat kuliah itu bagus,
kalau terlambat ya masih ada baiknya juga.
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Short Course
untuk Bisnis
Fashionku
Oleh Sasti Puntodewo
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S2? Beasiswa?
Kayanya ga pernah kepikiran, saya cukup sadar
dengan kemampuan otak yang
pas-pasan.
Tapi waktu liat broadcast message di grup WA soal beasiswa short course dari
Australia Awards Scholarships (AAS) di awal tahun 2017 saya tertarik banget.
Topik yang dibuka sesuai dengan bidang kerja dan saya lagi merasa perlu refreshing
dari kegiatan kantor 9-5. Saya sedang dalam titik jenuh di kantor, dalam hati saya
ngomong, wah saya harus dapet nih!
Waktu penutupan beasiswa tinggal 2 minggu lagi. Sempat down waktu liat
syarat-syarat yang dibutuhkan. Perlu benar-benar meluangkan waktu untuk
mengisi semua pertanyaan dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Karena
saya sudah bilang ke diri sendiri bahwa saya harus dapet beasiswa ini, saya langsung
cari dan siapin semua dokumen yang dibutuhkan, minta surat-surat yang diperlukan dari kantor, isi form pendaftaran yang cukup panjang dan dalam 3 hari semua
berkas sudah siap dikirim. Jarak waktu penutupan beasiswa dan kabar penerimaan
gak terlalu lama. Dan setiap hari saya selalu buka webnya untuk cari berita terbaru…haha… niat banget. Sampai akhirnya berita bahagia itu datang, saya dapat
email penerimaan beasiswa. Senang luar biasa. Memang benar kata orang-orang
kalo mau dapet beasiswa persiapannya ga bisa asal-asalan.
Sedikit penjelasan tentang beasiswa yang saya ikuti, yaitu International
Business Readiness – A Course for the Fashion and Textile Sector. Beasiswa ini
dibuka untuk semua orang yang bekerja/ punya usaha di bidang fashion atau
tekstil. Agak terkejut juga kenapa bisa terpilih, karena awardees yang lain semua
usahanya sudah bertahun-tahun dan keren-keren. Sedangkan saya masih anak
bawang.
Sedari kecil saya selalu suka membuat prakarya / DIY. Saya memotong
celana jeans yang sudah kekecilan untuk dijadikan tas atau diubah jadi rok,
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memotong t-shirt, dsb. Lulus SMA saya kuliah di IPB, ya agak melenceng
hehe… tapi saya lulus dalam waktu 4 tahun. Sempat kerja selama beberapa
tahun sampai akhirnya memutuskan untuk sekolah lagi di ESMOD Jakarta.
Setelah lulus dari ESMOD, saya bekerja di sebuah garment manufacturer di
Bali sampai sekarang. Di sela-sela pekerjaan 9-5 saya selalu mencoba membuat
sesuatu, dari mulai baju, tas, sandal, sampai bra. Awalnya semua untuk dipakai
sendiri, tetapi ternyata banyak teman-teman yang suka. Saya mulai menjual
hasil karya saya.
Awal menjual bra kira-kira 2 tahun yang lalu, pelanggannya
teman-teman semua. Ternyata permintaan semakin banyak. Setiap pulang
kantor saya selalu lembur untuk mengerjakan sendiri semuanya. Saya mulai
ikut bazaar setiap bulan di Bali, dari situ saya mendapat banyak pelanggan.
Pelanggan tetap saya selalu mencari booth saya setiap bulan. Selain bazaar saya
juga mulai menjual di Instagram dan di butik-butik di Bali. Saya cukup beruntung boss saya di kantor support dengan bisnis saya. Saya bisa kerja part time
di kantor dan sisanya bisa fokus membangun bisnis sendiri.
Short course berlangsung selama 16 hari di 3 kota di Australia. Kebayang
kan padatnya jadwal kaya gimana? Tapi saya sangat menikmati coursenya. Seminggu pertama kami berada di Melbourne. Menurut saya kota ini cocok
untuk market research dan benchmarking fashion, meskipun udaranya tidak
bisa ditebak. Melbourne kota yang nyaman untuk berjalan kaki, setelah kelas
selesai saya biasanya berjalan kaki di CBD keluar masuk butik atau department
store untuk market research. Tidak jarang kadang market researchnya berbuah
belanja untuk diri sendiri. Di Melbourne saya berkesempatan menghadiri Melbourne Fashion Festival, melihat fashion show dan fashion people Melbourne.
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Dari Melbourne yang ramai kami pindah ke Brisbane yang sepi. Kami
sempat pergi ke Noosa untuk menghadiri salah satu kelas. Noosa daerah pantai
seperti di Bali. Fashion yang ditawarkan juga berbeda dari Melbourne yang sangat
kota. Dari Brisbane kami pindah ke Sydney, kota terakhir. Back to the big city.
Sydney adalah kota terbesar di Australia. Lebih padat dari Melbourne, tapi cuaca
lebih enak buat saya dibanding Melbourne. Kebetulan saya pernah menghabiskan
masa kecil di Sydney. Jadi saya sempatkan sehari untuk nostalgia ke tempat-tempat
yang dulu biasa saya datangi.

Yang pasti short course ini
sangat bermanfaat untuk saya. Saya belajar banyak hal bagaimana
mempersiapkan bisnis kita agar bisa siap untuk pasar internasional.
Kami bertemu dengan berbagai praktisi bisnis langsung di sana.
Mendengarkan sharing ilmu dari mereka, bagaimana mereka awalnya membangun bisnis mereka, dan mendapatkan tips dan saran untuk kemajuan bisnis
kami masing-masing. Banyak PR yang harus diselesaikan setelah short course ini.
Banyak ilmu yang saya dapatkan, tidak hanya dari mentor-mentor selama di sana
tapi juga dari sesama awardees. Bonusnya dapat menambah koneksi bisnis dan pertemanan.
Short course ini tidak berhenti saat selesai di Australia. Sekitar bulan Oktober ini akan diadakan post course. Post course ini adalah seminar hasil dari project
kita. Sebelum ke Australia, kami semua sudah berkumpul di Jakarta untuk pre
course selama 3 hari. Dalam pre course kita diberikan gambaran yang akan kita
lakukan selama di Australia, apa materi yang diberikan, dan kami diminta untuk
membuat satu project untuk course ini. Setiap peserta tentu saja memiliki project
yang berbeda tergantung goal masing-masing usaha. Selama di Australia kami
melakukan riset dan konsultasi dengan mentor di sela-sela kelas. Dan sekarang
sampai bulan Oktober kami harus menyelesaikan project untuk dipresentasikan
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nanti. Hasil yang diharapkan dari mengikuti short course ini adalah bisnis saya
dapat go international, merambah pasar internasional, dan siap bersaing
dengan brand-brand dari luar negeri.
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Menikah,
Sekolah dan
Hubungan
Jarak Jauh
Oleh Issana Burhan
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Tulisan ini terinspirasi dari seorang teman yang memutuskan untuk tidak
mengambil beasiswanya karena akan menikah. Pertimbangannya, hubungan
jarak jauh tidak pernah baik untuk pernikahan. Teman saya ini juga merasa
sudah lebih dari cukup umur untuk menikah, dan khawatir kalau menunda
jodoh berakibat buruk untuk masa depan.
Itu pilihan teman saya. Saya hanya menyayangkan, teman saya ini sangat
pintar. Lagipula, kesempatan beasiswa tidak selalu datang dua kali. Apa iya
tidak ada pilihan yang lebih kompromistis? Tapi ya, tiap orang pasti punya pertimbangan sendiri dalam memutuskan sesuatu. Mungkin teman saya tidak akan
sebahagia sekarang, kalau saja dia menerima tawaran beasiswa saat itu. Atau
mungkin, dia akan lebih bahagia ya?
Saya sendiri membuat pilihan lain. Saya sudah
pacaran kira-kira setahun, dengan teman sekantor,
ketika menerima kabar bahwa saya mendapat
beasiswa. Sebenarnya, waktu satu tahun relatif
singkat ya. Tapi percayalah , kalau sedang jatuh
cinta, meninggal kan pacar tercinta rasanya sedih
sekali. Apalagi selang beberapa waktu sebelum
surat penawaran beasiswa saya terima, saya dan
pacar sudah berencana akan menikah.

Mulai berkecamuk di kepala saya. Apakah menikah dulu? Kalau
menikah, suami saya sudah jelas tidak bisa ikut. Ah, sama saja, hubungan jarak
jauh juga. Apakah hubungan jarak jauh akan berhasil? Saya sendiri, karena
melihat pengalaman keluarga, menganggap bahwa pernikahan jarak jauh tidak
akan pernah berhasil. Uhm… kalau begitu, menikah nanti saja setelah selesai
sekolah. Toh, dua tahun tidak lama. Saya pun berpikir, mungkin belum saatnya
menikah. Mungkin jarak jauh akan menguji kualitas hubungan ini sebelum
menuju ke tahap yang lebih serius. Walaupun ternyata yang ribet bukan saya,
melainkan keluarga. Pihak keluarga saya berkali-kali bertanya kapan pacar
akan melamar. Menurut ibu saya, melamar itu bukti keseriusan laki-laki bahwa
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akan menunggu anaknya. Bila tidak ‘diikat’ nanti gampang ‘ke mana-mana’.
Apalagi adik perempuan saya juga akan menikah dalam waktu dekat. Situasi
lainnya, calon ibu mertua saya sedang sakit dan ingin juga melihat anak
laki-lakinya menikah. Saya pun berangkat sekolah dengan status lajang. Saya
bersyukur memutuskan pilihan ini. Rasanya lebih lega karena tidak terbebani
dengan pikiran “ada suami di rumah”. Apalagi melihat teman-teman yang
alias
statusnya MBA dan harus meninggalkan suami. Tersiksa sekali kelihatannya.
Married By ADS

Berbeda dengan pengalaman teman-teman yang kebanyakan putus,
hubungan jarak jauh ini ternyata malah membuat saya maupun pacar semakin
mantap ingin menikah. Tidak perlu merinci alasannya karena hanya akan
membuat pembaca mual-mual. Intinya, saya berpikir jarak jauh ini bisa jadi
alat juga untuk mengukur keyakinan kita pada pasangan. Apalagi jarak jauh
memberikan pengalaman yang berbeda. Bisa jadi, emosi gampang tersulut
sekedar karena sinyal Lebara atau Skype sedang tidak reliable. Atau pengertian
tidak bisa dibangun karena sedang stress mengerjakan tugas. Bisa jadi, perbedaan waktu tiga - empat jam membuat komunikasi tidak lancar karena yang
satu masih ingin ngobrol dan yang satu sudah ingin istirahat. Bisa jadi di tengah
jalan, tujuan hidup kita (atau dia) berubah dan merasa bahwa dia (atau kita)
bukan lagi orang yang tepat. Bisa jadi, karena perbedaan lingkungan yang
mengubah pola pikir membuat kita tidak lagi merasa nyaman. Saya pikir,
cinta itu perlu diuji. Tidak perlu buru-buru memutuskan pernikahan. Apalagi
untuk ditukar dengan kesempatan kuliah lagi.
Setelah 1,5 tahun, saya akhirnya menikah. Terima kasih kepada reunion
airfare Australian Development Scholarship (ADS) yang memberi kesempatan
para lajang bisa pulang liburan gratis! Kali ini saya tidak takut harus jauh-jauhan,
toh pernah teruji. Meskipun memang ada perbedaan antara pacaran jarak jauh
dan pernikahan jarak jauh, dua-duanya membutuhkan maintenance. Keeping
the connection alive, that is. Sekarang saya percaya, “distance makes the heart
grow fonder”. Kalau tidak, maka anggaplah mungkin belum jodoh.
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Sekolah
Membawa Suami:

Bulan Madu
Kedua
Oleh Arinta Puspitasari
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Mengajak suami saat kuliah di luar negeri? Mengapa tidak? Kuliah di Australia
bagaikan bulan madu kedua bagi kami. Ketika saya mendapatkan beasiswa
Australian Development Scholarship (ADS), saya memutuskan untuk membawa serta supporting unit ke Australia, si Mas harus mau ikut! Kami membicarakan hal ini dan memutuskan pengalaman dua tahun di Australia akan sepadan
dengan pengorbanannya. Akhirnya suami mengundurkan diri dari pekerjaannya
(dia dosen tidak tetap) yang berarti mesti menunda rencana-rencana karirnya
ke depan.
Kami punya waktu bersama jauh lebih banyak di Australia ketimbang di
Jakarta. Untuk memenuhi aktivitas keseharian, waktu tempuh yang dibutuhkan
ke tempat tujuan rata-rata 20-30 menit saja. Ke mana-mana terasa dekat karena
ngga pakai macet. Dulu di Jakarta, jadwal kerja kantor saya cukup demanding,
keluar dari kantor pukul 7 malam saja sudah merasa beruntung (ada juga lho
PNS yang dituntut lembur setiap hari – tanpa kompensasi apapun). Saat di
Canberra, kami bisa ketemu dan hidup bersama lebih sering, seperti melakukan
aktivitas sarapan, masak, belanja ke supermarket, dan jalan-jalan di taman yang
luas dan indah. Hal-hal kecil yang sangat saya syukuri dan membuat saya
merasa hidup kami menjadi lebih seimbang, normal, dan menjadi manusia
sesungguhnya. Untungnya, setelah selesai kuliah dan kembali ke Jakarta, saya
ditempatkan di unit kerja yang berbeda, dengan jadwal kerja yang normal
meskipun tanggung jawab yang lebih besar. Kehadiran si Mas sangat berpengaruh pada kelancaran studi di Canberra. Belajar ngga bisa malas karena
malu sama yang ngga kuliah… Si Mas lebih rajin bangun pagi untuk kerja,
lalu pulang dan baca buku, menulis artikel, motret, dan mengunduh artikel
jurnal. Selain itu, motivasi dan disiplin pun terus digalakkan dengan hadiah
jalan-jalan setelah ujian. Kalau sedang ujian atau deadline tugas, tenang saja,
kebutuhan ruang diskusi, penjaga stamina dan psikologis sampai dengan logistik sudah ada yang memikirkan hehehe…

Homesick? Sepertinya ngga pernah.
Lha wong home-nya sudah diboyong ke Canberra.
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Hasilnya, selama dua tahun studi di Canberra, saya merasa lancar-lancar
saja. Secara khusus, memang ada sedikit hambatan dari diri sendiri, seperti motivasi dan time management yang harus selalu saya perbaiki, tapi ya akhirnya
berhasil lulus juga. Semuanya dapat ditangani, dihadapi, diselesaikan, karena
hal seperti itu biasa dalam perjalanan hidup yang terus didiskusikan dengan
pasangan, lingkungan, dan diri sendiri.
Kehadiran si Mas di Australia tentu saja kami usahakan untuk mendatangkan manfaat sebaik mungkin. Pada awal-awal kedatangan, saya mengajak si Mas tur keliling kampus di Australian National University (ANU).
Beberapa kuliah umum dan diskusi bersama teman-teman mahasiswa Indonesia sempat si Mas ikuti di sela-sela kesibukan kerja part-time di seputaran Canberra. Setelah beberapa lama menabung, si Mas bisa mengambil kelas Bahasa
Inggris di ANU College dan secara rutin bisa membeli text books untuk keperluan mengajarnya kelak yang dahulu unaffordable bagi kami.
Sekarang saya sudah hampir setahun di tanah air dan merasa pengalaman hidup di Australia sungguh lebih memperkaya wawasan kami. Sangat
menyenangkan kembali mengingat masa-masa bulan madu kedua di Australia
dan tanpa dinyana hanya pengalaman indah yang lebih terkenang, meskipun
saat menjalaninya naik turun juga seperti roller coaster.
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Akhirnya
Kami Serumah
Beneran dan
Agak Lama
Oleh Neni Marlina
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Keluarga dan orang terdekat umumnya menjadi supporter paling loyal bagi
kita, dalam hal apapun. Ini juga berlaku bagi para mahasiswa yang belajar di
luar negeri, yang antara lain harus berhadapan dengan tantangan perbedaan
budaya, iklim, jarak dan tuntutan prestasi akademis tentunya.

Dukungan dari orang terdekat, sahabat, dan keluarga
bermanfaat layaknya supplement dan
booster yang paling mujarab!
Untuk misi saya kuliah lagi dan jauh, ‘booster’ pertama saya adalah Ibu.
‘Booster’ kedua adalah suami, pendukung LUAR BIASA. Luar biasa yang pertama, adalah karena saya diizinkan mengambil kesempatan beasiswa kuliah yang
saya dapat, instead of meng-karantina saya untuk ikut serangkaian program
yang membuat kami secepatnya punya keturunan. Luar biasa yang kedua,
adalah karena suami saya bersedia resign dari perusahaan tambang tempat dia
bekerja dan menemani saya.
Dari saya sih, sudah beragam alasan saya berikan ke suami agar bersedia
menemani saya sekolah. Mulai dari ‘Anggap ini piknik, Mas. Jarang lho kita
tamasya bareng’, ‘Kan kuliahnya ada understanding geological structure, Mas
ntar ajarin ya’. Tapi sepertinya bujukan ampuh dan efektif itu adalah ‘Paling
tidak, kita kan bisa serumah beneran, selama masa belajar saya’.
Jadi selama kami menikah, tinggal serumah terlama yang kami jalani
hanya sekitar dua minggu. Project area tempat saya bekerja tambah ke ujung
barat, sementara mining site suami saya tambah ke kawasan timur Indonesia.
Saya di Makassar, suami di Kendari; saya di Gorontalo, suami di NTT; saya di
Aceh, suami di Soroako. Cuti lebaran biasanya memang saya manfaatkan untuk
di rumah, tapi belum tentu suami saya dapat cuti. Rumah kami dijuluki ‘omah
surat karo tagihan’ karena yang punya rumah jarang ada, yang sering datang
justru surat dan tagihan. Eniweh, November 2010, saya dan suami memulai
kehidupan serumah di negeri kanguru nan berlangit biru itu. Dimulailah akrobat komitmen ala kami berdua: Pertama, saya harus lulus dengan baik, demi
segalanya. Kedua, suami boleh bekerja (biar ga mati gaya) tapi hanya 4 jam (biar
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ga terlalu capek), dan 4 jam itu diatur sedemikian rupa. Maksudnya, kalau pas
saya di rumah, diusahakan suami saya juga di rumah. Ketiga, weekend adalah
waktu kita bedua. Kalau suami mau mancing atau badminton saat weekend
boleh sih, tapi pas saya lagi ngurus assignment atau lagi di library gitu. Kalau
saya sepi assignment, berarti weekend = us time. Lainnya lagi adalah kami
sepakat semua pekerjaan rumah tangga dikerjain berdua. Contohnya:
suami nyuci sambil ngobrol sama tetangga unit
nanti ngejemurnya kami bedua sambil cerita
kalau masak tergantung menu andalan siapa, kalau
menu andalan saya berarti suami duduk,
jadi tukang icip
cuci piring bareng.
kalau menu andalan suami berarti saya duduk
sambil komentar ini itu, nggodain suami waktu
plating (piring saya harus lebih banyak quotanya,
tapi biasanya kami makan dari satu piring itu
sampai habis isinya, sambil cerita-cerita).
kalau saya nyapu, suami memvacuum;
suami setrika, saya menata baju di lemari.

Saat berbelanja, lain lagi ceritanya. Belanja adalah saat saya memasukan
barang di keranjang belanja, dan suami mengembalikan barang barang tersebut
ke rak supermarket, sambil komentar ‘Ini masih ada, kenapa beli lagi’; ‘Kamu
mau masak apa kok beli ini, nggak nyambung sama sayur yang tadi diambil.”
Lorong belanja di IGA, Wollies, Supabarn, dan Coles menjadi wahana kami bercerita dari urusan assignment sampai keluarga di Indonesia. Oiya satu lagi yang
menjadi komitmen kami adalah ga mau punya mobil di Oz. Pertama; karena
sepanjang di Indonesia, kami mengernyitkan kening kalau pergi-pergi, sang
sopir (suami) mikir jalanan, penumpang (saya) jadi ga tega ngajak ngobrol di
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jalan. Sering-sering pas pulang malah berantem gara-gara di jalan begini-begitu.
Kedua; suami saya yakin, ga usah ketambahan roda mobil, saya pasti usaha
kelayapan ke mana-mana. Jadi selama di Aussie, dengan transportasi umum
yang nyaman buat ngobrol, kami punya tagline: tambah jauh naik bisnya,
tambah seru deh cerita kami berdua. Beberapa topik rumah tangga yang belum
sempat dicarikan solusinya selama di Indonesia, akhirnya malah kelar waktu
diobrolin saat menunggu bus.
So, belajar di negeri orang disertai pasangan, ibarat makan duku Palembang, manis sih tapi mesti agak ‘nyeni dan hati-hati’ makannya, biar ga dapet
pahit biji dukunya. Tidak mudah, utamanya bagi saya sebagai mahasiswi berstatus istri yang merasa bahwa, suami sudah berkorban sangat besar untuk misi
belajar saya. Saya merasa berkewajiban memastikan bahwa suami saya cukup
nyaman dengan gonjang-ganjing kemahasiswaan saya. Di sisi lain saya juga
punya target pribadi terhadap performa akademi saya. Sementara di pihak
suami, beliaunya juga merasa harus ‘siaga’ tiada henti menjadi supporter urusan
studi saya, sekaligus menyesuaikan diri karena keluar dari zona nyamannya dari
pegawai kantoran jadi pegawai empat jam saja. Intinya adalah kesepakatan bersama, apa yang menjadi prioritas dengan pasangan (faktanya membuat kesepakatan ini tidaklah mudah, malah cenderung dilematik kalau melibatkan
orang-orang yang kita sayangi). Set the commitment and priority, picture the
finish line, ‘pake kacamata kuda’…then GO!
Alhamdulillah kami telah melewatinya, berkat do’a dan dukungan dari
keluarga dan sahabat, saya berhasil lulus dengan baik. Plus bonus komunikasi
yang ‘kayak rumah tangga beneran’ antara saya dan suami. Asam manis sekolah
di negeri orang kami nikmati dengan suka cita, bermodalkan komitmen awal
‘berusaha tinggal serumah berdua’ dan duku Palembang.

Salam semangat belajar ya
rekan perempuan Indonesia!
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(Akhirnya)
Sekolah Bareng
dengan Suami di
Australia
Oleh Diahhadi Setyonaluri
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Kami bertemu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sepuluh tahun lalu.
Dewa adalah senior yang gemar ‘meracuni’ saya dengan pemikiran ekonominya. Ternyata di balik racun, ada hal lain yang ia tawarkan: hatinya. Selesai
kuliah, kami bekerja sebagai asisten dosen dan bermimpi meneruskan sekolah
ke luar negeri. Kami rajin mencari beasiswa, termasuk Australian Development
Scholarship (ADS) di tahun 2002. Saat itu, kami berharap bisa sekolah berdua
ke Australia sehingga ada ‘alasan’ untuk menikah. Namun, harapan itu sirna
ketika hanya saya yang menerima amplop berlogo Kangguru dan burung Emu
berisi surat penerimaan beasiswa. Karena akan berpisah, kami memutuskan
untuk break sekalian menguji apakah kami berdua memang berjodoh. Akhirnya
saya berangkat ke Canberra pada bulan Juli 2003 dan menjalani hidup sebagai
mahasiswa S2 di ANU. Sementara di Jakarta, Dewa terus bekerja sambil melanjutkan hunting beasiswa.
Satu tahun berlalu. Ketika tengah sibuk menyelesaikan assignment,
tiba-tiba HP berdering. Dari ujung sana, Dewa mengabarkan mendapat beasiswa S2 dari pemerintah Norwegia untuk berangkat pertengahan 2004. Dewa
lalu kembali melamar saya, kali ini ditambahi ‘alasan’ agar kelak saya bisa menemaninya di Norwegia. Tanpa ragu, saya menjawab ‘oke!’
Pada Juni 2004, saya pulang ke Indonesia untuk menikah. Namun, 14
hari sesudah pernikahan, kami harus berpisah lagi. Saya kembali ke Canberra
menyelesaikan S2, sementara Dewa berangkat ke kota Ås, Norwegia menempuh
studi S2 selama 2 tahun. Saya masih ingat bagaimana kami beruraian air mata di
bandara Ngurah Rai. Setelah saya kembali ke Canberra, kami mulai berkomunikasi lewat telepon atau chatting. Kami mungkin sudah menghabiskan ratusan
dollar dan kroner stipend membeli kartu telepon dan pulsa internet.
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Bulan Desember 2004, saya menyelesaikan program S2. Saya kembali ke
Jakarta dan langsung bekerja. Niat menyusul ke Norwegia diurungkan karena
beasiswa Dewa kurang cukup untuk hidup berdua. Selain Dewa sempat pulang
ke Indonesia saat liburan musim panas 2005, saya juga mengunjunginya di awal
2006. Senang rasanya menemui suami di tanah Viking, meski disambut tumpukan salju setinggi 1,5 meter dan suhu minus 25 derajat celcius!
Pada pertengahan 2006, Dewa pun menyelesaikan studinya dan kembali
ke tanah air. Setelah 2 tahun berpisah, kami pun ingin cepat-cepat ‘settling
down’. Kami membeli rumah di Depok dan mulai proses berumah tangga yang
sebenarnya (tanpa bantuan YM atau skype!). Kami pun kembali sibuk bekerja.
Namun, impian kami untuk sekolah S3 tetap menyala. Kali ini kami berusaha
mencari beasiswa di negara yang sama. Kami kembali rajin hunting beasiswa,
namun selalu gagal. Kami juga berupaya punya momongan, namun tak kunjung
datang. Meski begitu, niat kami untuk sekolah dan punya anak tak pernah
berhenti.
Di penghujung 2008, kami dikejutkan oleh dua kabar. Pertama, saya
mendapatkan beasiswa Australia Leadership Award (ALA) untuk S3 di ANU
dan harus berangkat Januari 2009. Kedua, Dewa mendapatkan beasiswa untuk
S3 di Amerika pada pertengahan tahun 2009. Kami syok, ‘Waduh, harus pisah
lagi? 4 tahun pula?’ Meski bingung harus senang atau sedih, kami tetap menyiapkan keberangkatan masing-masing. Sampai suatu hari datanglah amplop
coklat berlogo Kangguru dan Emu untuk Dewa. Ia lolos seleksi dokumen ADS
dan diminta tes IELTS serta wawancara bulan Januari 2009. Karena kesempatan
mendapat beasiswa ADS masih 50:50, maka kami hanya berdoa sekuat tenaga
agar bisa bersatu di Australia.
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Saya kembali ke Canberra dan menjadi mahasiswa ANU di awal 2009.
Sementara di Jakarta, Dewa berjuang melalui tes IELTS dan wawancara ADS.
Karena ia tak yakin dengan hasilnya, ia pun tetap mempersiapkan diri pergi ke
Amerika. Saya mulai menyiapkan mental untuk berjauhan lagi. Kami berjanji
untuk saling mengunjungi tiap semester.
Akhir Februari, HP saya berdering. Di ujung sana, Dewa berkabar:
Dewa

Sebentar lagi aku nyusul ke Canberra!
Diahhadi

Kamu sebenarnya ingin ke Amerika ya?
Dewa

Ke Amerika mungkin impian semua orang, tapi impianku
adalah berada di manapun bersama kamu.

Dewa menerima beasiswa ADS untuk berangkat pertengahan Juni 2009! Kami
sungguh bersyukur karena doa kami dikabulkan. Namun, di tengah kegirangan,
terbesit keraguan dalam suara Dewa. Saya tahu sejak lama ia mengidamkan
untuk pergi ke negeri paman Sam. Lalu saya bertanya, “Kamu sebenarnya ingin
ke Amerika ya?” Dewa menjawab, “Ke Amerika mungkin impian semua orang,
tapi impianku adalah berada di manapun bersama kamu.”
Babak perpisahan dalam hidup kami pun berakhir, setidaknya sampai
saat ini. Kami sangat bersyukur bisa sekolah bersama di Canberra. Syukur kami
pun bertambah ketika Arvind lahir di Canberra 2 tahun lalu. Meski tak banyak
pesan moral dari cerita ini, namun, kisah kami ini bisa menjadi contoh klasik
dari sebuah petuah sederhana: jangan pernah berhenti berjuang untuk meraih
mimpi!
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Tips Membawa
Keluarga
ke Australia
Oleh Riski Dwijayanti
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Siapapun yang akan berangkat kuliah ke Aussie disarankan untuk membuat
Predeparture Checklist. Ini adalah A to Z list to prepare, to do, and to bring. Saat
mengikuti English for Academic Purposes (EAP) di Indonesia Australia
Language Foundation (bagi yang menerima Australian Development Scholarships
atau Australia Awards Scholarships) nanti pasti dibagi ilmu tentang time
management. We can learn it from the best. Karena orang Aussie terkenal good
planner, beda ama saya yang Deadliners. Kita buat list-nya, lalu deadline-nya
kapan. Nah, bagi mereka yang berangkat dengan keluarga, berarti perlu A to Z
list kali N (N = jumlah anggota keluarga). Saya yang berangkat dengan 2 balita
dan suami artinya A to Z list x 4.

A to Z list x N

(N = jumlah anggota keluarga)

Niat seindah supermoon.
First thing first. Pernah dengar istilah supermoon? Ini adalah posisi bulan
saat terdekat dengan bumi, sehingga terlihat jauh lebih besar dan terang;
dan fenomena ini hanya terjadi setahun sekali.
Ibarat niat, niat untuk kuliah S2/ S3 membawa keluarga dimulai dengan
niat sebesar dan seterang supermoon. Meski pengalaman ini hanya terjadi
sekali seumur hidup, tapi ini benar-benar indah dan invaluable.
Kalau niat sudah seindah supermoon, maka drama kehidupan apapun
akan bisa dijalani dengan tekad kuat. Yes!
Being supermom is superfun! Kedua pahami minat dan kemampuan diri
sendiri. Ukur sebaik-baiknya dan pertimbangkan berbagai hal sebijak-bijaknya. Kalau kids jaman now ikut tes minat bakat di sekolah-sekolah mereka,
the good news is, kita sebagai orang tua sudah tidak perlu lah ikut tes-tes
berbayar macam itu. On the other hand, kita malah perlu bertindak sebagai
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assesor yang pesertanya kita sendiri pula. Tesnya bukan Sitting test
seperti anak-anak kita, namun tes kehidupan. Apa sebenarnya minat
kita yang disesuaikan dengan mata kuliah di kampus yang bisa
dibandingkan satu dengan yang lain, bagaimana kita menyikapi
masalah yang bertubi-tubi datang dan pergi silih berganti, bagaimana
ketahanan tubuh kita dalam menghadapi cuaca ekstrim.
Hal-hal tersebut adalah contoh dari pertanyaan tes kehidupan yang
jawabannya throwback dari pengalaman masing-masing. Ingat karena
yang boyongan ke negeri kanguru bukan cuma ibunya tapi juga bapaknya dan terutama anak-anaknya.
Jadi ya kembali ke supermom itu, menyusui sambil mengetik atau
membaca jurnal sambil menyuapi bisa mewarnai hari-hari kita bunda,
dan kalau kita jalanin semua dengan fun, orang-orang terdekat akan
merasakan aura fun itu. Jadinya superfun! Indeed!!

Ketiga, buat A to Z list masing-masing anggota keluarga. Ini harus
disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Misal apakah anak akan
sekolah atau belum masuk usia sekolah, karena untuk mengurus visa
dependants kita perlu memperhatikan hal ini juga.

tips dari Riski!

Ci ci l ya ng bi sa di
ci ci l. Ur us ya ng bi
sa di ur us da la m
ke nd al i ki ta. M isa
l pa sp or ke lu arga
, pa s fo to
an ak-a na k, tran sla
te do ku m en , m ed
ica l ch ec k up,
da n be la nj a ba tik
bi ar ga st re ss. Ja
ng an lu pa,
ka la u se m ua pe rs
ia pa n su da h m ak
sim
al na m un
ad a dram anya be
ra rt i pe rlu ilm u ik
hl as da n be rp as ra
h

KISAH - KISAH KELUARGA

57

NENG KOALA: STORIES OF FEMALE INDONESIAN STUDENTS IN AUSTRALIA

Daftar dokumen untuk kebutuhan pengurusan visa dependant:
(Sumber: Australia Awards Scholarships)
Isi Form 1229 dan 919
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Australia,
I’m in
Love
Oleh Lejla Amira Syahdan
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Di akhir tahun 2008, Mama memberitahuku bahwa kami sekeluarga akan
pindah ke kota Canberra di Australia karena Mama mendapatkan beasiswa
untuk melanjutkan sekolah ke jenjang S3 di Australian National University.
Waktu itu aku masih duduk di kelas 4 SD dan baru saja berulangtahun yang
ke-9. Rencana kepindahan itu cukup membuatku cemas, terutama karena
bahasa Inggrisku yang masih pas-pasan. Aku juga ragu apakah bisa beradaptasi
dengan baik di lingkungan baru. Bagaimana jika teman-teman baru di Australia tidak sebaik dengan sahabat-sahabatku di Jakarta? Tetapi di sisi lain, aku
juga bersemangat untuk pindah. Aku sering melihat di TV pemandangan yang
indah di Australia, mungkin kota Canberra juga indah seperti itu.
Saat keberangkatan kamipun tiba. Aku, Mama dan Ayah diantar oleh
keluarga besar kami termasuk kakek dan nenekku. Kami sedih juga meninggalkan keluarga di Jakarta. Namun setibanya di Australia, semua kekhawatiranku
hilang. Banyak sekali hal yang harus kami lakukan setibanya di Canberra: mencari rumah untuk disewa dan mendaftar sekolah, sehingga kami kehabisan
waktu. Aku juga tidak lagi khawatir karena kelihatannya tidak ada orang yang
terlalu peduli dengan bahasa Inggrisku yang belum lancar. Bahkan tidak ada
satu orangpun selama aku di Australia yang mempermasalahkan pilihan
kata-kataku yang sederhana, atau kesalahan dalam grammar dan tenses. Aku
berkesimpulan bahwa keterbatasan berbahasa tidak akan menghambat kita
untuk berteman dengan siapapun kalau mau membuka diri.
Kami sampai di Canberra di awal Januari 2009, namun sekolah baru
mulai di bulan Februari sehingga aku ada waktu untuk beradaptasi dengan
lingkungan baru, pergi ke tempat-tempat menarik di Canberra, seperti Parliament House, danau Burley dan Questacon yang penuh dengan berbagai hal
menarik tentang science. Canberra memang indah seperti yang aku bayangkan.
Aku langsung merasa kerasan.
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Saatnya untuk mulai bersekolah tiba. Di hari pertama sekolah, aku berjalan kaki ke sekolah ditemani orangtuaku. Mereka tampaknya agak khawatir
dan ingin menemaniku beberapa saat, tapi aku katakan kepada mereka aku
tidak perlu ditemani. Aku ditempatkan di kelas khusus yang disebut IEC
atau Introductory English Course. Kelas itu berisi anak-anak yang berasal
dari berbagai negara lain, bahkan yang letaknya lebih jauh dari Indonesia. Ada
yang berasal dari negara yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Di kelas
IEC ini kami belajar mengenai bahasa Inggris, bagaimana sikap dan perilaku
yang baik agar bisa berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Di kelasku ada
beberapa anak yang sudah bisa berbicara Inggris dengan baik karena berasal
dari keluarga yang menggunakannya sehari-hari, tetapi ada juga yang sama
sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Namun kami semua merasa nyaman
karena Mrs. Player, guru kelas kami, sangat baik dan menganggap kami seperti
anaknya. Mrs. Player mengajarkan aku dan teman-teman semua hal yang perlu
kami ketahui tentang Australia. Setelah belajar di kelas IEC selama tiga bulan,
aku dipindahkan ke kelas biasa bergabung dengan anak-anak Australia lainnya.
Aku tidak mengalami masalah apapun dalam bertransisi ke kelas biasa dan
langsung merasa betah.

Rasanya aku berada
di tempat yang tepat untuk
memulai petualangan baru.

Meninggalkan kota kelahiran memang bisa penuh perjuangan pada
awalnya. Apalagi kalau kita tidak bisa menerima tempat yang baru sebagai
rumah kedua. Aku belajar menerima bahwa rumah kami bukan lagi rumah
kecil kami di Ciputat, tetapi juga unit apartemen di mana kami berbagi tempat
tinggal dengan keluarga adik Ayah yang sudah terlebih dulu di Canberra selama
dua bulan pertama. Aku juga belajar bahwa Indonesia bukan satu-satunya lagi
tempat yang aku sebut “rumah”. Tetapi aku juga tahu bahwa Indonesia tetap
tanah airku dan tempat kami semua pulang kembali.
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Aku sangat senang tinggal di Canberra karena masyarakatnya baik dan
ramah. Masyarakat Australia sangat terbuka dengan keluarga pendatang seperti
kami. Aku merasa diterima dengan baik. Misalnya di pagi hari saat berpapasan
di jalan, mereka menyapa ‘good morning’ atau ‘g’day mate’. Pada awalnya aku
tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi kemudian aku menjadi terbiasa membalas sapaan mereka juga. Masyarakat Australia sangat terbuka terhadap perbedaan. Teman-teman di sekolah memiliki karakter yang unik. Saat bersekolah,
khususnya di high school, kami bisa datang ke sekolah tanpa berseragam. Suasana belajar di kelas juga berbeda. Anak-anak Australia tidak malu-malu menjawab pertanyaan guru biarpun salah. Mereka juga sangat aktif menanyakan
berbagai hal di kelas. Suasana kelas tidak pernah sepi. Aku belajar untuk lebih
berani mengemukakan pendapat karena tidak ada yang menganggap pendapatku salah atau bodoh.
Kami kembali ke Jakarta di tahun 2013. Pengalaman hidup di Australia
selama 4 tahun telah menambah wawasanku dalam berbagai hal. Aku merasa
sangat beruntung memiliki pengalaman hidup di negara lain pada usia muda.
Aku juga tidak pernah melupakan Australia, penduduknya yang ramah dan
alamnya yang indah.
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Pulang ke
Canberra Bersama
Suami dan
Anak-anak
Oleh Emma Soraya
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Tahun 2002 – 2004 saya alhamdulillah mendapat kesempatan sekolah di Australia untuk gelar master. Karena tuntutan profesi saya sebagai dosen, saya harus
menempuh studi lanjut lagi, S3. Meski ada tuntutan itu, saya tidak buru-buru
ingin melanjutkan studi lagi setelah lulus master. Merasa perlu memikirkan
urusan keluarga dulu. Menikah dan beranak-pinak dulu, nyeneng-nyenengi
mbah-mbahnya dulu.
Memang ketika memutuskan untuk menjadi dosen, saya bertekad untuk
sekolah lagi, dan itu sudah saya utarakan ke suami, sejak sebelum kami menikah
di tahun 2006, dan alhamdulillah suami sangat support. Sejak sebelum menikah
saya banyak bercerita ke suami bagaimana kehidupan di Australia dan saya
ingin sekali mengajaknya ke sana untuk membuktikan cerita-cerita saya itu.
Canberra adalah rumah kedua saya setelah Jogja.
Alhamdulillah, pada saat mulai hamil anak saya yang kedua, jalan untuk
studi S3 serasa terbuka lebar, terang dan mudah. Pertama, fakultas tempat saya
mengajar mendapat hibah dari Worldbank untuk riset, artinya biaya riset saya
cukup ‘aman’ dengan hibah ini. Kedua, aplikasi beasiswa ADS (Australian
Development Scholarship, sekarang AAS—Australia Awards Scholarship)
dibuka kembali. Ketiga, saya mendapat dukungan penuh dari supervisor ketika
saya master dulu untuk studi lanjut kembali ke Canberra. Semua urusan serasa
lancar saja. Menjelang melahirkan saya mendapatkan panggilan untuk tes lanjut
ADS. Tes diadakan sebulan setelah saya melahirkan. Agak pesimis sebenarnya
untuk lolos kali ini karena ‘jatah’ beasiswa ADS untuk S3 sangat terbatas dan
ada beberapa pertanyaan pengetahuan umum yang saya tidak mampu menjawab. Mungkin akibat terlalu fokus dengan usulan riset dan punya bayi dan
batita bersamaan, banyak hal umum yang saya skip sehingga blank tidak bisa
menjawab.
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Alhamdulillah ternyata saya salah. Saya lolos. Harus bersiap untuk
pre-departure training lagi selama 6 minggu di Jakarta. Ketika master dulu hal
ini bukan masalah. Gampang saja. Datang dua hari sebelum training dimulai,
cari kos yang dekat dengan gedung tempat training, selesai. Tapi saat ini saya
masih punya bayi usia empat bulan dan saya cukup idealis tentang ASI eksklusif
(ASIX) 6 bulan pertama.
Seminggu sebelum training dimulai saya dan suami ke Jakarta untuk
mencari kos yang bisa menerima saya, bayi saya, dan pengasuhnya yang akan
menjaga dia selama saya training. Saya berharap menemukan tempat kos
dengan tipe kamar ala studio satu kamar dengan kamar mandi dalam dan
kitchenette kecil di depan kamar mandi. Tidak menemukannya dan mencoba
menurunkan standar, asal ada dapur yang dapat dipakai untuk memasak dan
menjerang air untuk mandi si bayi. Ketemu! Tapi tidak mengijinkan saya membawa bayi karena akan mengganggu penghuni kos lain atau tidak mengizinkan
saya berbagi kamar dengan pengasuh bayi saya, harus menyewa dua kamar.
Wah pusing betul waktu itu dan capek muter-muter dari satu kos ke kos yang
lain. Putus asa. Akhirnya meminta izin Oom (adik alm. Papa) untuk diijinkan
tinggal di rumahnya selama training dan malah dimarahi karena tahu saya
berusaha mencari kos.
Sehari sebelum training terbanglah saya dengan bayi dan pengasuhnya
dari Jogja ke Jakarta. Meninggalkan anak kami yang besar dengan Bapak dan
Nenek serta Tante-Oomnya. Saya membawa ASIP beku sebanyak 30 botol kaca
kecil @ 100 ml sebagai stok ASI selama training dengan hitungan masih sempat
memeras ASI ketika break siang. Cukup lama diinterogasi oleh petugas security
di boarding gate karena bawa liquid sebanyak itu. Saya jelaskan klo itu ASIP
(ASI perah) beku dan akan saya jaga tetap beku sampai Jakarta di dalam cooler
bag di antara ice pack. Sangat kecil kemungkinan leaking.

tips dari Emma untuk ibu menyusui
yang concerned terhadap ASIX!
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Ada misi lain yang saya inginkan dengan kepulangan saya kali ini ke
Canberra selain studi lanjut:

maksudnya?
Sebagai pasangan yang sama-sama menikah pertama di keluarga kami masingmasing dan memiliki cucu pertama dan kedua di kedua keluarga, membuat
kami yang secara fisik dan emotionally sangat dekat dengan keluarga (baca:
sangat bergantung pada ‘bantuan’ keluarga) terutama ibu-ibu kami. Ketergantungan tersebut di segala lini, dari yang sepele sampai yang rumit. Ketergantungan
itu menurut saya sudah berlebihan dan membuat kami sebagai keluarga muda
tidak mandiri. Harapan saya dengan ‘pulang’ ke Canberra, keluarga kecil kami
juga akan terlatih untuk mandiri.
Dengan alasan ingin terus dapat memberikan ASI sampai ‘tuntas’, saya
mengurus semua persyaratan keberangkatan ke Australia bersama sekaligus
kami berempat: suami, 2 anak kami dan saya. Untuk itu, saya harus menunjukkan sudah memiliki tempat tinggal dan meng-upgrade OSHC dari single policy
ke family policy. Alhamdulillah keduanya lancar. Ada seorang teman yang akan
fieldwork kembali ke Indonesia bersama seluruh keluarganya dan kami bisa
men-sublet flatnya sehingga kami punya cukup waktu untuk ‘hunting’ tempat
tinggal setelah masa sublet selesai. AusAID liaison officer di ANU bisa membantu mengubah OSHC policy saya dari 4 tahun single menjadi 2 tahun family
dan nanti setelah 2 tahun kami harus membayar sendiri hingga studi saya selesai. Berangkatlah kami ke Canberra.
Begitu tiba di Canberra, winter, langsung mulai dengan training lagi.
Introductory training. Karena ketika master dulu sudah pernah, saya mendapat
keringanan untuk tidak mengikuti seluruh sesi training ini.
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Tetapi masih ada yang saya wajib hadir dan menitipkan anak-anak ke Bapaknya,
karena meski sudah mendaftar sejak masih di Indonesia untuk mendapatkan
spot di salah satu childcare tidak mudah. Looooong waiting list. Suatu ketika,
hari Jumat, suami perlu pergi sholat jumat dan ada sesi ‘wajib’ yang saya harus
hadir, akhirnya kami berbagi, si kecil bersama saya ikut training dan anak yang
besar ikut bapaknya sholat jumat di masjid. Alhamdulillah saya tidak perlu ada
kuliah dan bisa langsung mulai riset sehingga cukup fleksibel dalam menjaga
anak sampai mereka mendapat tempat di childcare.
Urusan childcare juga serumit urusan rumah. Tidak gampang mencari tempat
tinggal di Canberra dengan budget as student. Beberapa kali kami apply untuk
mendapatkan unit dan gagal. Namun akhirnya setelah 4 bulan, dan memasukkan ‘lamaran’ lebih dari 5 kali, Alhamdulillah kami mendapat rumah yang
kami idamkam.
Alhamdulillah setelah dapat tempat tinggal kami dapat tempat juga di childcare. Meski tidak langsung full time dan kedua anak langsung. Secara bertahap
akhirnya kami dapat full time spots untuk anak-anak kami. Dengan menitipkan
anak-anak di childcare, berarti kami perlu pemasukan lain selain dari beasiswa.
Alhamdulillah suami mendapat pekerjaan di salah satu hotel sebagai room
attendant/ house keeping, meski masih casual.
Alhamdulillah ada saja rejeki yang datang dengan kemampuan dan kemauan
suami, mulai dari mengganti oli mobil, memasak dan menjualnya di masjid
setiap hari Jumat, jualan sembako, dll. Memiliki baby and toddler rupanya
masih cukup ‘mahal’ untuk international student. Tidak hanya childcare fee,
tapi juga pakaian-termasuk nappy, dan mainan.
Alhamdulillah untuk childcare, kami mendapatkan ‘diskon’ dengan childcare
benefit dan rebate (CCB dan CCR) yang dapat diurus di Centrelink. Untuk
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nappy, saya combine antara disposal dan washable nappy clothes. Untuk
pakaian dan mainan, untung ada Sunday market, garage sale, op-shops, dan
favourite saya, baby and kids market.
Setelah satu semester kami cukup mapan di Canberra dan mandiri!
Punya tempat tinggal, full time spots di childcare, pekerjaan untuk suami dan
pemasukan tambahan. Kami juga sudah mulai mengeksplore Canberra dan
sekitarnya, membuktikan cerita-cerita saya. Juga berinteraksi dengan Indonesian communities melalui berbagai acara, mulai dari pengajian, TPA, bahkan
‘kelurahan’, perkumpulan orang Indonesia di seputaran suburb tempat kami
tinggal. Selain kumpul-kumpul di Canberra, beberapa kali kami juga jalan-jalan
bareng dengan tujuan di sekitar Canberra.

Benar-benar pulang, sekolah lagi, belajar mandiri,
dan sekali lagi bonus jalan-jalan! Kali ini saya tidak
sendiri, but complete the whole team!

Yuk jalan-jalan.. eh, sekolah lagi..
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Quality Time
Bersama
Keluarga
Sambil Kuliah
Oleh Mia Amalia
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Menjalani beasiswa master di Australia beberapa
tahun lalu bagi kami sekeluarga seperti liburan
bersama selama dua tahun.
Kok bisa?
Ya, karena selama tahun-tahun itulah kami
merasa lebih banyak waktu berkualitas bersama?
Pengumuman mendapatkan beasiswa di Australia pada awalnya merupakan
kejutan besar bagi saya karena sejujurnya saya tidak pernah membicarakan
serius bersama suami tentang rencana sekolah lagi di luar negeri. Anak kami
waktu itu baru berumur tiga tahun. Meskipun pekerjaan sudah membiasakan
saya untuk meninggalkan anak ke luar kota, namun rasanya tidak mungkin saya
berpisah dengannya dalam rentang waktu yang sangat lama. Diskusi panjang
dengan suami akhirnya memutuskan bahwa kami sekeluarga akan pindah ke
Australia, bukan hanya dengan tekad saya harus menyelesaikan sekolah, namun
juga suami ingin mencari pengalaman baru, dan pastinya anak akan memiliki
banyak proses pembelajaran.
Sekitar tiga bulan pertama hidup di negeri orang merupakan masa yang
cukup sulit. Saya sendiri masih beradaptasi dengan perkuliahan, mulai dari
bahasa sampai dengan proses belajar itu sendiri karena kuliah terakhir saya
adalah sekitar 10 tahun lalu. Suami juga berjuang mendapatkan pekerjaan untuk
dapat menutup kebutuhan keuangan kami. Berhubung tidak memiliki visa
kerja maka pekerjaan yang dapat dilakukan terbatas pada pekerjaan informal
yang tentu saja sangat berbeda dari pekerjaannya di Indonesia. Anak saya juga
harus beradaptasi dengan lingkungan di childcare. Selain antrian yang panjang
untuk dapat masuk ke childcare, perbedaan budaya dan bahasa yang digunakan
terkadang membuat kami khawatir apakah kami sebagai orangtua, dan juga
anak kami, bisa diterima oleh mereka. Masa-masa yang paling membuat frustasi adalah ketika suami harus kerja pagi, saya ada kelas kuliah pagi, dan anak

KISAH - KISAH KELUARGA

NENG KOALA: STORIES OF FEMALE INDONESIAN STUDENTS IN AUSTRALIA

70

kami menangis ketika harus ditinggal di childcare. Setelah lewat tiga bulan,
kami merasa sudah bisa beradaptasi dan mulai menemukan ritme aktivitas
yang lebih baik. Belajar dan mengerjakan tugas sebisa mungkin saya kerjakan
di kampus. Suami juga mengambil pekerjaan dengan jam kerja yang relatif
tetap, yaitu dari pagi sampai sore. Dengan demikian, anak kami yang sudah
mulai mendapatkan teman di childcare bisa dititipkan selama kami kuliah atau
kerja.
Pada hari-hari biasa, saya akan menyiapkan sarapan untuk kemudian
berangkat bersama mengantar anak ke childcare sebelum saya kuliah dan suami
bekerja. Pada sore hari saya atau suami bergantian menjemput anak kemudian
pulang bersama, kecuali jika saya masih ada kuliah atau tugas yang harus dikerjakan di kampus. Lalu lintas yang ramah dan juga jarak yang relatif dekat
antara kampus dan rumah membuat kami bisa tiba di rumah dengan cepat.
Malam hari setelah makan, kami melakukan aktivitas bersama, mulai dari
menonton televisi, bermain, atau sekedar bercerita. Berhubung tidak ada orang
lain di rumah dan kami cukup banyak waktu di malam hari maka kami selalu
menemani tidur anak kami dan juga membacakannya cerita. Jika masih ada
tugas kuliah, biasanya saya melanjutkan kembali setelah anak tertidur. Satu hal
yang sulit kami dapatkan ketika kami masih bekerja di Indonesia adalah waktu
berkumpul tersebut.
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tips liburan ala Mia!
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Pengalaman berharga lainnya bagi anak kami selama tinggal di Australia
tentu saja kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang dari latar
belakang budaya berbeda. Suatu kali kami diundang pesta ulang tahun salah
seorang teman anak kami di childcare yang merupakan orang Australia
keturunan Irlandia. Dalam pesta tersebut anak saya mulai berkenalan dengan
para sepupu temannya dan juga bermain beberapa permainan serta nyanyian
tradisional mereka. Di lain kesempatan, salah seorang teman saya dari Meksiko
mengajak kami dalam perayaan tahunan mereka serta mencoba berbagai
makanan tradisional yang mereka buat. Hingga kini kembali ke Indonesia,
kami merasa anak kami menjadi lebih peka dan menghargai perbedaan yang
ada dalam lingkungannya.
Menghabiskan waktu selama perjalanan mengunjungi berbagai tempat
serta menemani anak kami dalam berbagai kegiatan, sangatlah kami nikmati.
Asal bisa mengatur waktu dengan baik antara kuliah dan kehidupan
sehari-hari, besarnya kesempatan dan waktu yang tersedia bersama keluarga
membuat kami merasa seperti sedang dalam masa liburan yang berkelanjutan.
Terkadang kami terpaksa membandingkan dengan kondisi di Indonesia, merasa
kesepian karena tidak bisa setiap saat berkumpul dengan sahabat dan keluarga,
dan tentu saja tidak ada yang membantu mengurus anak. Namun di lain sisi
kami merasa sangat diuntungkan karena ‘dipaksa’ untuk meluangkan lebih
banyak waktu bersama dan mengurus sendiri anak kami. Banyak hal yang bisa
kami pelajari bersama selama itu dan ikatan kami sekeluarga secara otomatis
menjadi lebih erat. Hal ini sangat penting bagi kami, terlebih di usia emas anak
kami. Walau kini ‘liburan’ tersebut telah berakhir, namun pengalaman yang
melekat dan pembelajaran yang terjadi akan terus ada.
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Oleh Suharti
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Untuk mahasiswa usia kepala empat seperti saya bisa diduga kalau anak saya
sudah remaja. Anak saya sudah 15 tahun waktu saya ajak ke Australia awal tahun
2010. Saat itu dia baru menyelesaikan semester pertama sekolah menengah atas.
Pastilah anak saya enggan meninggalkan sekolahnya. Sangat bisa dimengerti, karena dia sudah belajar mati-matian untuk bisa lulus SMP dengan nilai ujian
nasional bagus dan diterima di SMA 8, sekolah favoritnya. Usahanya tidak
sia-sia, anak saya lulus dengan nilai rata-rata 9.35 dan sangat gembira dan
bangga ketika bisa menyandang predikat sebagai Siswa SMA 8. Dan kebanggaan
itu harus diputus kalau harus pindah ke sekolah lain. Ditambah dengan kemampuan bahasa Inggris yang tidak terlalu bagus, bisa dipahami juga kalau anak saya
menjadi kurang percaya diri untuk pindah ke Australia. Ini salahnya sendiri lho
karena tidak mau berbahasa Inggris lagi sepulang dari Amerika Serikat yang
juga ikut Bundanya sekolah.

Ngga mau.
Itu saja jawabannya setiap saat saya merayunya untuk bersama-sama pergi
dengan saya. Anak saya bahkan pernah bilang “Lebih baik kost sendiri di Jakarta”.
Nak, lebih baik Bunda nggak sekolah kalau kamu nggak ikut. Itu ancaman saya
yang ternyata manjur. Keengganan untuk sekolah di Australia sudah tinggal
sejarah. Sekarang anak saya bahkan berpikiran untuk terus sekolah di Australia
dan tidak mau pulang selepas saya selesai kuliah. Kenapa bisa begitu? Simple.
Anak saya menikmati sekolah disini. Tidak pernah sekalipun bolos tanpa
alasan. Hanya beberapa hari saja dalam dua tahun dia tidak masuk sekolah,
itupun karena dia sakit karena jatuh saat main sepak bola dan lebaran Idul Fitri.
Saat lebaran Idul Adha, sebenarnya anak-anak Muslim diizinkan untuk tidak
masuk sekolah, tetapi anak saya tetap sekolah sepulang dari shalat Ied.

Luar biasa bukan?
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Waktu pertama datang ke Australia, anak saya sempat
beberapa bulan mengikuti pendidikan bahasa Inggris di
Secondary Introductory English Center (SIEC) yang diselenggarakan oleh Pemerintah ACT. Pusat pendidikan bahasa Inggris
ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak
usia 12-19 tahun dari negara lain sebelum mereka masuk ke
sekolah umum. Sebelum memulai pendidikan, mereka akan
diberi ujian penempatan untuk menentukan tingkat kemampuan anak yang dibagi dalam tiga level kemampuan (Pre-Intermediate, Intermediate and Advanced courses). Bahkan
sebelum resmi pindah, anak-anak akan diberi orientasi
tentang sekolah barunya. Selama masa orientasi ada guru
pembimbing tersendiri di sekolah tujuan yang memastikan
anak benar-benar siap pindah sekolah. Luar biasa bukan? Dan
semua pelayanan itu diberikan tanpa biaya.
Setelah anak saya selesai mengikuti pendidikan bahasa
Inggris, dia pindah ke Deakin High School, sekolah terdekat
dengan tempat tinggal saya. Beda dengan di Indonesia, di
Australia anak-anak dimasukkan ke kelas sesuai umur
mereka. Karena anak saya usianya 15 tahun, maka dia masuk
ke kelas 10.
Anak saya hanya beberapa bulan saja di high school.
Setelah lulus dia masuk ke Narrabundah College yang setara
dengan kelas 11 dan 12. Karena masih termasuk wajib belajar,
anak-anak yang lulus high school otomatis diterima di college
di masing-masing rayon. Tetapi kalau ada yang ingin pindah
rayon mereka harus mendaftar lagi dan penerimaannya sangat
tergantung ada atau tidak kursi yang tersisa setelah anak-anak

Jadi untuk teman-teman
yang berniat membawa
anak, jangan khawatir
kalau mereka belum bisa
berbahasa Inggris.
Mereka akan dididik
sampai bisa. Sebagian
anak bahkan dididik
selama 9 bulan sampai
mereka benar-benar siap
pindah ke sekolah umum.
Lembaga ini sendiri yang
akan mengatur transisi
perpindahan anak ke
sekolah umum.

dari rayon masing-masing diterima seluruhnya. Sungguh berbeda dengan di Indonesia yang untuk masuk sekolah negeri
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saja harus melalui tes saringan masuk. Itulah cerita perjalanan sekolahnya sejak
pindah ke Australia sampai sekarang.
Prestasi akademik anak saya selama di Narrabundah College tidak
mengecewakan. Untuk pelajaran eksakta seperti matematika dan teknologi
informasi dia termasuk salah satu siswa dengan nilai terbaik. Hanya nilai Academic Writing-nya yang dapat C karena dinilai masih deskriptif. Ini mah saya
maklum, didikan selama 9.5 tahun yang dia terima sebelumnya praktis tidak
mengajarkan bagaimana menulis secara analitis. Saya anggap prestasi akademiknya sudah luar biasa.

Ibu mana yang tidak damai hatinya ketika student adviser
di sekolahnya bilang “Your son is an excellent student, you don’t
have to worry at all about him”.
Pembimbing akademik di sekolahnya selalu meyakinkan kalau saya tidak
perlu mengkhawatirkan anak saya karena dia termasuk anak yang luar biasa. Ini
terjadi karena saya selalu bertanya apa yang harus dilakukan supaya anak saya
berprestasi secara lebih baik lagi.
Di Australia, beberapa hari setelah anak menerima raport di setiap akhir
term, sekolah mengkoordinir Parent-Teacher Meeting yang mempertemukan
orang tua dan guru untuk membahas kelemahan dan kekuatan anak dan apa
yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi anak di term-term berikutnya. Waktu yang diberikan untuk masing-masing mata pelajaran hanya lima
menit, tapi itu sudah sangat cukup karena yang dibahas sudah jelas. Percayalah,
tidak akan ada guru yang bilang kalau anak kita bodoh! Setiap individu pasti
punya kelebihan, dan itulah yang ditonjolkan.
Saya sangat bersyukur anak saya dididik dalam lingkungan seperti ini.
Rasa percaya diri tumbuh luar biasa, dan itu adalah modal untuk prestasi yang
lebih baik
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Saat di Jakarta, anak saya termasuk malas beraktivitas. Paling-paling
nonton TV atau main games. Paling banter main futsal dengan
teman-temannya atau main tamiya kesukaannya. Di Australia, aktivitasnya
menggunung!

terpilih menjadi salah satu anggota Robotic Team bersama
tiga temannya yang lain.
ikut kelompok sepakbola yang secara rutin mengikuti
pertandingan antar sekolah.
aktif main fulsal di klub yang dia bentuk bersama
teman-temannya di luar sekolah
ikut grup ukulele bersama bundanya dan teman-teman
bundanya.
jadi pasukan pengibar bendera saat upacara 17 Agustus.
Hey, masih ada lagi!
Dia ikut peragaan busana!! What?? Yes, he did it!! Meskipun katanya “I am nervous to death” tetap saja dia berjalan
di catwalk meskipun katanya jalannya jadi agak-agak
miring.

Buat saya ini sesuatu banget! Anak saya paling tidak suka kegiatan seperti
ini saat di Indonesia. Ikut Pramuka saja dia tidak akan pernah mau kalau tidak
dipaksa oleh Bundanya yang maniak Pramuka.
Satu hal lagi, anak-anak di Australia didorong oleh sekolah untuk mempunyai pengalaman kerja. Jadi selama liburan atau akhir pekan anak-anak
didorong untuk bekerja paruh waktu. Semula saya sedih melihat anak saya bekerja, tapi itulah didikan di Australia. Tidak hanya anak para mahasiswa yang bekerja, tetapi juga anak-anak yang orangtuanya bekerja di kedutaan. Tidak hanya
anak dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain dan dari Australia sendiri. Anak saya bekerja di restoran Zambrero, restoran cepat saji yang menjual
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makanan khas Meksiko. Ada dua teman lainnya dari Indonesia yang bekerja di
tempat ini. Sebelum mulai bekerja, mereka mendapatkan pelatihan terlebih
dahulu. Semula saya mengira kalau pekerjaannya hanya sekedar membantu di
kasir atau menyajikan makanan, ternyata dugaan saya salah total. Bersama
dengan dua orang lainnya di setiap shift, anak saya harus mengelola seluruh
pekerjaan tanpa ada supervisi dari manajer atau pemilik. Setelah tahu, saya
sering menggoda bagaimana kalau dia buka restoran sendiri, kan sudah terbiasa
mengelola restoran. Amien, semoga mimpi ini terwujud.
Dengan pengalaman bekerja ini anak saya dan teman-temannya menjadi
lebih bertanggung-jawab dan disiplin. Dan yang pasti lebih menghargai uang!
Mereka menjadi tahu kalau bekerja itu capek.
Mau tahu yang paling luar biasa? Anak saya jadi bisa masak! Kalau di
tanah air dengan gampangnya dia minta si Mbak untuk bikin ini itu atau minta
Bundanya masak saat weekend. Mau minum air putihpun kadang-kadang
minta diambilkan. Oooh, betapa manjanya!! Di sini semua berbeda, tidak ada
lagi mbak yang siap setiap saat. Kalau bundanya belum pulang dan dia merasa
lapar, dia akan masak sendiri. Tidak hanya itu, kadang-kadang kalau ingin
masakan Indonesia, dia minta resep dari saya atau googling dari internet dan
akhirnya terciptalah makanan yang nikmat.
Hubungan saya dengan anak saya sebelum ke Australia boleh dibilang
kurang harmonis. Bagaimana tidak, kami sering kali berbeda pendapat. Saya
menganggap anak saya terlalu malas, sementara anak saya menganggap saya
terlalu ngatur. Ditambah dengan waktu bertemu yang sangat kurang karena
saya selalu lembur di kantor dan pulang selalu lewat jam 21.00 malam, jadilah
kami seperti Tom & Jerry. Selama tinggal di Australia, hubungan kami menjadi
lebih harmonis. Kami punya waktu lebih banyak untuk bertemu dan bersenda-gurau. Oh, alangkah indahnya dunia.
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One Hug
is
Enough
Oleh Zuraidah Said
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Terus terang pertama kali tiba di Australia saya merasa amat sangat optimis untuk
bisa beradaptasi dengan dunia perkuliahannya. Apalagi jurusan yang saya ambil di
University of Melbourne, jurusan Master of Environment, cukup sesuai dengan
background S1 dan pekerjaan saya sebelum memutuskan untuk kuliah lagi. Sebelum melanjutkan kuliah, saya bekerja sebagai research assistant di salah satu NGO
internasional berbasis riset yang fokus pada isu-isu lingkungan, jadi saya PD-PD
aja dengan kemampuan saya.
Tapi begitu pertama kali masuk kelas besar, kebetulan itu mata kuliah wajib
yang mau gak mau harus diambil, dan mayoritas studentnya adalah Australian atau
English native speaker, saya langsung jiper. International student di jurusan saya
memang tidak sebanyak local student, perbandingannya sekitar 1:4. Apalagi mata
kuliahnya berkaitan dengan policy yang terus terang saya sama sekali tidak punya
background. Mereka semua aktif banget di kelas, baik itu bertanya, mengemukakan pendapat, atau pun kasih contoh kasus sesuai topik yang dibahas. Saya cuma
bengong dan pengen nangis, karena gak ngerti apa yang orang-orang ini omongin,
apalagi isu-isu yang dibahas seputar masalah lingkungan di kota Melbourne. Terus
terang saya dan international student di situ cuma bisa mingkem ngeliat
student-student ini ngomong.
Ternyata penderitaan saya gak sampai di situ, begitu masuk ke tutorial class
saya satu group dengan anak-anak Aussie. Dari lima orang di kelompok, saya
satu-satunya international student, 3 orang Australian yang masih unyu-unyu alias
beres undergraduate langsung lanjut master, dan satu orang dari UK tapi lama tinggal dan bekerja di Aussie. So, welcome to the real Australian study environment.
Di hari pertama tutorial saya cuma bisa diam karena inti dari tutorial ini
adalah policy gap dari masalah lingkungan yang ada di Melbourne. Begitu ditanya
pendapat, saya bilang “I am sorry I just live in Melbourne for one month and I
really have no Idea what are the environmental issues in Melbourne”. Untungnya
mereka cukup memaklumi hal tersebut. Karena bahasa Inggris saya yang pas-pasan,
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ditambah dengan saya yang tidak tau apa-apa dengan masalah lingkungan di
Melbourne, akhirnya sepanjang tutorial saya lebih banyak diam. Di hari kedua
tutorial, setiap group diminta membuat sketsa tentang masalah yang telah kita
rumuskan di tutorial sebelumnya, dan lagi-lagi saya hanya bisa diam karena
anggota group saya yang lain asik membahas masalah transportasi dan food
security di Melbourne. Footscray, St. Kilda, Geelong, Clayton, Fiztroy, sumpah
saya gak tau daerah-daerah itu ada di sebelah mananya Yarra River, sepanjang
sebulan saya tinggal di Melbourne saya cuma tahu dua tempat, kampus
Unimelb dan Brunswick tempat di mana saya tinggal. Mereka asyik sendiri
menggambar map dan buat sketsa dan tulisan-tulisan di sana-sini dengan
spidol warna warni yang memang disediakan oleh tutor kami. Di sini saya baru
‘melek’ bahwa local student di sini cenderung menutup diri untuk bergaul
dengan international student. Hal ini juga saya rasakan ketika waktu break
antara satu lecture dengan lecture yang lain, mereka bergabung dengan Australian student saja, jarang ada yang mau mingle dengan international student
seperti saya. Untungnya saya sempat ikut program IAP (Intensive Academic
Program) jadi banyak kenal dengan penerima Australia Awards Scholarship
(AAS) lainnya, jadi masih punya teman yang diajak ngobrol.
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Dan di akhir penghujung mata kuliah wajib militer ini, masing-masing
group diharuskan menyampaikan group work mereka dalam bentuk presentasi.
Dan di group saya masing-masing orang kebagian tugas menjelaskan slide sesuai
dengan bagiannya masing-masing. Pada saat giliran kelompok saya maju, saya sama
sekali gak deg-degan dan merasa biasa-biasa aja. Tapi begitu giliran saya menjelaskan slide, padahal itu cuma satu slide aja, entah kenapa tiba-tiba demam panggung
saya datang. Waktu dua menit untuk menjelaskan slide itu terasa sangat lama, suara
saya jadi tiba-tiba bergetar, pronounciation bahasa Inggris berantakan, yang harusnya ngomongin poin A jadi nyasar ke B, dll, jadi yang ada saya malah bener-bener
hancur lebur mempermalukan diri saya sendiri di depan para student, tutor, dan
lecturer. That day was just not my day, setelah selesai presentasi, writing assignment
pertama kami dibagikan oleh masing-masing tutor.
And guess what? I only got 68 for my first assignment. Sedangkan nilai minimum untuk dapet H2B (mungkin kalau dikonversi dengan grade system yang umum
dipakai ini setara dengan nilai C), dimana nilai saya berarti ‘aman’ adalah 70.
Oh god,
saat itu saya bener-bener pengen pulang,
nangis,
mewek,
atau telepon orang rumah di Indonesia.
Saya udah bener-bener ngerjain tugas itu dengan sepenuh hati tapi cuma
dapet nilai 68, apalagi tutor saya terkenal orang yang baik dalam memberi nilai,
tapi tetep saya cuma dapet 68. Apalagi temen-temen Ausaid saya yang lain
mendapat nilai yang jauh lebih di atas saya, dan mereka mulai tanya-tanya nilai
student yang lainnya. Waktu ditanya soal nilai saya cuma bisa bilang dengan lemes
“What I got is not good”. Tapi di saat saya pengen nangis gitu tiba-tiba temen saya
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Nazima dari Pakistan berkata dengan baik hati, “It’s ok for you to get unsatisfied mark because you don’t have any background in policy, policy is just not
your thing. But me, I had been working with policy things for years, so why I
only get 76? Shame on me.” Katanya. Saya hanya bisa senyum lemes denger
kata-katanya dia.
Dan waktu pulang saya ketemu dengan Joshua, mahasiswa penerima
Australian Development Scholars (ADS)

student from PNG (Papua New

Guinea), dan dia dengan sumringah bilang kalau nilainya 79 (nilai ≥ 80 dicategorikan sebagai H1 atau setara A) yang berarti nilainya dekat dengan H1. Lalu
begitu liat muka saya yang lemes dia tanya berapa nilai saya. “It’s not good. You
know what, it’s just not my day, bad presentation, bad mark.”. Lalu dia senyum
sambil setengah ketawa dia bilang “Not good? Don’t worry, it’s only 15% of the
total mark. I’m sure you will get better mark in the next assignments.” Katanya
sambil meluk saya dari samping dan nepuk-nepuk bahu saya. Awalnya saya
sempet kaget dipeluk tiba-tiba, but then I realize that I need the hug. Perasaan
saya yang lagi sedih cukup terobati dengan kata-kata penyemangat Josh.

Satu pelukan dan kata-kata baik dari sahabat yang
dengan tulus menghibur kita saat sedih memang obat
yang sangat mujarab buat melupakan kesedihan kita.

Thanks Josh and Nazima, for making me feel better.
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Assignment,
Due Date,
Reading List,
Campus Life!
Oleh Mumpuni Ardiyani
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Semester pertama kuliah S2 di The University of Queensland (UQ), Brisbane,
Australia, saya masih struggling dengan kehidupan kampus yang penuh
dengan assignment dan segala macam buku bacaan. Saya masih berjuang
mendengarkan kuliah dari Pak dan Bu Dosen, menjaga konsentrasi
untuk menyimak kuliah selama dua sampai tiga jam tanpa tertidur, dan
tentu saja mengerti apa yang dibicarakan dalam kuliah tersebut.
Kadang, saya suka berpikir,

“What the hell was I thinking, going to school again?!”

Sekedar informasi,
saya mengambil
S2 setelah lulus S1
enam tahun

Tapi kuliah S2 saya, harus saya akui, lebih menyenangkan dari kuliah
S1 saya. Alasan utamanya, tidak ada ujian di semua mata kuliah yang saya
ambil! Tiap mata kuliah hanya memberikan rata-rata tiga sampai empat
assignment, terdiri dari presentasi dan essay sebanyak 1,500-3,000 kata. Awalnya sempat ragu, apakah saya bisa mengarang dalam bahasa Inggris yang baik
dan benar? Apalagi, sebelum kuliah dimulai, semua calon mahasiswa
diwanti-wanti untuk menggunakan sebanyak mungkin reference list dan
berhati-hati dalam menulis ulang ide orang lain supaya tidak dicap plagiat.
Dengan segala macam beban tersebut, saya sempat nggak pede. Tapi beruntung, dosen saya baik-baik. Mereka membuka kesempatan bagi para mahasiswanya untuk mengkonsultasikan assignment mereka, dan kesempatan itu
saya pergunakan dengan baik. Selain itu, berdiskusi dengan teman-teman
sekelas juga sangat membantu, lho.
Untuk menulis essay, saya punya tempat favorit di kampus, yaitu di
Postgraduate Study Room yang ada di perpustakaan. Tempatnya cukup sepi
tapi punya fasilitas yang cukup lengkap. Ada mesin fotokopi dan printer.
Meja yang digunakan juga bisa dikunci sehingga barang-barang kita aman
kalau harus ditinggal ke toilet atau makan siang. Dan yang penting lagi, kalau
butuh reference tambahan, saya tinggal turun ke ruang perpustakaan dan
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meminjam buku yang saya butuhkan. Soal buku, perpustakaan di kampus saya ini
cukup lengkap. Berbagai buku dan jurnal (versi online dan offline) tersedia untuk
para mahasiswa, walaupun dalam jumlah yang terbatas. Oleh sebab itu, biasanya
pada awal semester, para mahasiswa berlomba untuk mendapatkan buku yang
mereka inginkan. Banyak di antara mereka bahkan membawa trolley belanja untuk
membawa pulang semua buku pinjaman mereka.
Saya sih tidak pernah membawa trolley ke kampus untuk membawa semua
buku pinjaman saya. Tapi saya bisa dipastikan meminjam setumpuk buku tiap
semesternya. Jika sedang berkutat dengan tugas, buku-buku tersebut saya bawa ke
ruang belajar saya di perpustakaan. Biasanya saya menghabiskan waktu dari jam 10
pagi sampai 7 malam (bahkan kalau lagi mengejar due date, Sabtu dan Minggu pun
saya habiskan di perpustakaan).
Saat kuliah S1 di Indonesia, kebanyakan mahasiswa hanya datang ke kelas dan
meng-copy paste tulisan orang lain dalam tugas-tugasnya. Namun, saat kuliah S2 ini,
kebiasaan-kebiasaan seperti itu tidak bisa lagi kita lakukan.
Kelihatannya memang sulit, tapi bagi saya, inilah yang namanya belajar.
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Surviving
Assignments
Oleh Karina Endaryati
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Saat-saat menjelang akhir semester merupakan saat-saat menegangkan bagi kebanyakan mahasiswa karena banyaknya beban tugas dan juga persiapan ujian. Di
saat-saat seperti ini laboratorium komputer dan perpustakaan menjadi tempat
favorit. Dan di saat-saat ini pula lah chips, energy bar, energy drink dan kopi laku
keras. Seringkali waktu terasa kurang untuk melahap semua bahan bacaan, mencari
literatur tambahan, sampai dengan menulis dan me-review tulisan kita sendiri.
Padahal di Australia, terdapat korelasi yang tinggi antara usaha yang dikeluarkan
dengan nilai yang diperoleh.
Secara teori, seharusnya beban keseluruhan tugas mata kuliah sudah
diperhitungkan di awal semester agar kita tidak kedodoran
di pertengahan/akhir semester, ketika deadline pengumpulan esai dan
jadwal ujian berdekatan.

I learned it the hard way – saya sempat merasakan hanya diganjar nilai pass untuk
esai pertama yang saya buat. Saya ingat sekali komentar dosen Issues in Development Policy saya saat itu: banyak data yang menarik, tetapi esai saya dinilai tidak
argumentatif. Argumen yang baik baru dapat dibangun jika kita menguasai permasalahan. Disitulah kelemahan saya, dengan latar belakang S1 yang kurang sesuai
dengan program S2 yang saya ambil. Dosen tersebut menyarankan agar saya memperbanyak referensi dalam penulisan esai saya.

steps to improve essay writing
by karina

Saya menetapkan target pribadi untuk menggunakan satu paper/jurnal
bagi tiap 200 kata yang diminta di tugas-tugas berikutnya. Dengan
demikian, untuk esai sepanjang 2000 kata saya berusaha mencari 10
jurnal/literatur yang relevan, dan untuk esai sepanjang 5000 kata saya
mencari antara 20-25 literatur.
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sortir literatur
Untuk mendapatkan literatur yang relevan, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah memahami topik esai dan jenis esainya. Misalnya, apabila esai
yang diminta berupa critical review terhadap suatu paper maka sebaiknya
semua referensi yang ada dipaper tersebut dibaca. Untuk menyortir literatur
inilah kita perlu melatih keterampilan membaca cepat, karena tidak semua
referensi akan digunakan. Saya setidaknya membaca abstrak, latar belakang,
dan kesimpulan dari suatu paper. Jika paper tersebut saya anggap relevan
barulah saya akan membacanya secara lebih dalam.

baca dan (langsung) tulis
Pada awalnya saya memerlukan 1-2 hari untuk memahami jurnal yang hanya
sebanyak 15-20 halaman (bandingkan dengan novel Harry Potter setebal 600
halaman yang bisa saya habiskan dalam 36 jam). Parahnya, setelah membaca
jurnal yang lain, saya bisa melupakan sepenuhnya jurnal yang pertama saya
baca! Karena itu saya putuskan untuk langsung menulis apapun yang saya
pahami atau saya pikirkan sekaligus membuat daftar referensinya. Program
Endnote sangat membantu dalam hal ini.
Pada umumnya setelah membaca separuh target literatur kita sudah bisa
mulai menulis esai kita. Dalam proses penulisan saya seringkali mendiskusikan poin-poin pemahaman dan ide saya dengan teman sekelas, walaupun kami akan menulis esai dengan topik yang sama. Bagi saya, diskusi
dengan teman sangat bermanfaat untuk men-challenge argumentasi yang
akan saya ajukan dalam esai.
Take a break
Apabila draft tulisan sudah jadi, ada baiknya kita beristirahat untuk mengambil jarak dari tulisan kita itu. Ini diperlukan agar kemudian kita bisa
melakukan review dengan lebih jernih dan obyektif. Refreshing ini juga
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Manfaatkan
Fasilitas
Kampus!
Oleh Emma Soraya
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Minggu lalu saya membantu mem-format draft thesis teman yang
akan segera submit. Cukup ribet, karena sayangnya yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas yang memudahkan kita yang disediakan dalam software word processor yang digunakannya. Dia
menggunakan m*cr*s*ft W*rd yang memiliki fasilitas style yang nantinya akan memudahkan kita mengedit format dan meng-generate
daftar isi. Ada satu lagi yang bikin ribet! Dia tidak menggunakan
bibliography manager, seperti Endn*te atau Z*ter* untuk menyimpan dan menggunakan literatur yang disitasi di thesisnya. Pokoke
benar-benar manual, pake komputer kaya pake mesin ketik yang ada
listriknya thok! Fasilitas-fasilitas itu tidak dimanfaatkannya dengan
alasan tidak tau, dan tidak mau ribet. Loh?! Kan ada training di perpustakaan setiap awal semester? Nggak pernah ikut ya? Jawab dia
(bikin saya mules dan lemes!): “Nggak ah, males… Aku juga sibuk”.
Whadusss… sayang sekali jika kita melewatkan jika ada
training-tarining yang diselenggarakan oleh kampus dan itu

sebenarnya
nggak gratis loo..
ini bagian dari

“gratis”. Supaya tidak terlewat apa saja yang ditawarkan oleh uni,

tuition fee yang

selalu cek website kampus, khususnya untuk current student. Sering-

bayarkan ke uni!)

kali training yang berkaitan dengan proses belajar kita ditawarkan
oleh perpustakaan, jadi ada baiknya selalu mengecek di website perpustakaan untuk mencari tahu.Training itu jika kita harus mengikutinya di luar kampus kita perlu membayar dan itu tidak murah! Selain
itu, ketika kita mendapat kesempatan belajar (lagi) untuk studi lanjut,
mestinya kita tidak hanya mereguk subtansi mata kuliah saja, namun
juga kemampuan-kemampuan lain yang ‘mumpung’ bisa kita reguk
sekalian, seperti halnya keterampilan menggunakan/mengoptimalkan
fasilitas komputer yang ada demi menyukseskan prestasi belajar kita.
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Hal lain yang saya cukup prihatin dengan teman itu adalah, dia tidak tahu
bagaimana caranya menjilid thesisnya dengan ‘comb binding‘. Yang ini siih memang
tidak ada training-nya (baca: kampus tidak menyediakan training khusus tentang
menjilid). Lha dari mana kita bisa tahu caranya? Yaa tanya teman donk… kalau yang
ditanya sama-sama tidak tahu, ajakin bersama-sama cari teman lain yang tahu dan
bisa mengajari. Tapi jangan dilakukan di detik-detik terakhir ketika harus meyerahkan thesis/ tugas. Bagaimana jika tidak menemukan teman yang bisa menggunakannya? Mungkin bsia bertanya ke ehow.com atau Mbah Google.
Begitu juga, scan dan fotokopi dokumen dengan mesin foto kopi yang juga
printer yang segedhe gaban itu. Memang siih ada manualnya.. tetapi dengan diajari
secara langsung diberikan contoh oleh orang yang sudah bisa pasti akan lebih cepat
‘nangkep’ dan menghemat waktu (dan kadang kala kertas, yang berarti akun kredit
printing kita!). Keterampilan-keterampilan tambahan ini dulu saya pun tidak tahu..
Dari dulu urusan begini di rumah kan tinggal pasrah sama mas/mbak di fotokopian.
Jadi rapi sesuai permintaan.

Sekolah di luar negeri kita dituntut mandiri.
Nilai positifnya kita jadi tahu bagaimana caranya.
Yang perlu dilakukan adalah bertanya dan meminta tolong teman yang
sudah tahu bagaimana caranya untuk mengajari kita dan nantinya kita juga mengajari teman lain yang belum tau. Ooh.. indahnya berbagi pengetahuan…
That’s all friends, ringkasan pentingnya memanfaatkan fasilitas kampus…sayanggg banget jika nggak dipakai…mulai dari training, research development,
workshop, juga fasilitas di ruangan kerja, juga mobil antar jemput gratis (courtesy
bus/unisafe bus, security guard), etc.
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Revisi Mayor
Disertasi S3:
Sengsara
Membawa
Berkah
Oleh Risa Bhinekawati
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Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa disertasi S3 saya bisa diterbitkan oleh
Routledge, penerbit ternama di Inggris. Perjalanan mendapatkan gelar S3 merupakan salah satu perjalanan spiritual terberat yang pernah saya alami. Rasanya seperti
sedang mengandung dan berharap bahwa “bayi” saya berupa disertasi S3 dapat lahir
dengan sehat dan selamat. Saya membutuhkan hampir enam tahun untuk menyelesaikan program S3:

4

tahun kuliah dan meneliti di Australian National University
sampai proses ”submission”

8

bulan menunggu hasil “review”

10
3

bulan melakukan revisi dan “submission” ulang

menunggu hasil “review ulang”.

Saat saya memulai program S3 di Australian National University, saya tidak
menyangka perjalanannya akan sesulit itu. Saya pikir, dengan berbekal dua gelar S2
dari luar negeri dan pengalaman bekerja selama lebih dari 20 tahun di berbagai
institusi, dengan mudah gelar PhD dapat saya raih. Kenyataannya, saya seperti berjalan di kegelapan tanpa pernah merasa yakin bahwa perjalanan itu akan membawa
ke titik cerah di ujung jalan.
Setelah menjalani program S3 selama 4 tahun, saya pun mengajukan disertasi
S3 ke universitas untuk divalidasi oleh “external reviewer” pada 7 Januari 2014. Saat
itu saya melakukannya dengan penuh optimisme, karena selama kuliah saya
melakukan segala prosedur yang disyaratkan dengan sebaik-baiknya. Proses untuk
dapat melakukan “submission” disertasi S3 di Australian National University, Can-
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berra, sangatlah ketat. Oleh sebab itu, saya sangat terkejut ketika delapan bulan
kemudian, pada 2 September 2015 (bertepatan dengan ulang tahun pernikahan
saya yang ke 21), saya mendapat pemberitahuan bahwa kedua examiner menyatakan bahwa disertasi S3 saya perlu revisi mayor. Intinya, mereka berpendapat
bahwa disertasi saya baru pada tahap credible first draft yang harus diperbaiki
secara keseluruhan, baik dari aspek judul, abstrak, pendahuluan, kajian literatur, metodologi, temuan, analisa, dan kesimpulan. Saya diberi waktu satu tahun
untuk memperbaikinya. Jika saya memutuskan untuk tidak melakukan perbaikan, atau jika perbaikan yang saya lakukan tidak memenuhi syarat, maka
saya hanya akan mendapatkan gelar MPhil (Master of Philosophy). Belum
pernah saya mengalami stres sedemikian rupa sehingga saya merasa kehilangan
rasa percaya diri.
Syukurlah, suami saya terus memberi semangat agar saya melakukan revisi
dan juga membantu biaya yang harus dikeluarkan, karena beasiswa saya sudah
berakhir. Tak kalah pentingnya adalah dukungan dari kedua supervisor saya, Dr.
Royston Gustavson dan Dr. Andrew Bradly yang menyatakan komitmen mereka
untuk tetap membimbing saya hingga selesai.
Untuk memenuhi tuntutan external examiner, saya harus merombak total
tulisan saya. Saya harus mengembangkan dan menulis kembali kajian literatur;
memberikan tambahan kritik dan diskusi tentang pembangunan berkelanjutan,
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di negara berkembang, modal sosial, dan
keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, tujuan riset saya perbaiki; beberapa bab
harus saya gabungkan atau pisahkan agar alur berpikir dan argumentasi disertasi
saya menjadi lebih jelas.

Intinya saya harus me

nulis ulang disertasi sa
ya. Ibaratnya
membangun rumah, ya
ng tertinggal hanyala
h fondasinya, dimana
keseluruhan rumah ha
rus saya bangun ulang
.
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Dari segi waktu, revisi selama 6 bulan saya lakukan di Jakarta. Untuk mengatasi
stres saya melakukan yoga dan akupuntur agar otak saya tetap bekerja dengan baik.
Setelah draft revisi selesai, saya kembali ke Australia, untuk berkantor di Research School
of Management, Faculty of Business and Economics, Australian National University,
Canberra, selama 10 minggu, sampai draft final disertasi saya disetujui oleh para supervisor. Setelah itu disertasi saya di-proofread oleh copy editor professional, untuk selanjutnya saya lakukan pengeditan akhir.
Pada tanggal 21 Juli 2015 saya melakukan pengajuan ulang, dan disertasi saya kembali dikirimkan kepada kedua external examiner yang berasal dari Inggris dan Selandia
Baru, ditambah dengan satu examiner baru dari Australia. Masa penantian hasil review
terasa sangat menyiksa, karena saya merasa tidak akan punya kemampuan jika harus
merevisi lagi. Selama masa penantian saya berdoa dan berjanji akan mengamalkan ilmu
saya demi perbaikan pengetahuan dan praktik manajemen di Indonesia dan negara
berkembang lainnya. Akhirnya di bulan September 2015 saya mendapat kabar dari
kampus bahwa ketiga external examiner meluluskan disertasi S3, dan saya berhak
mendapatkan gelar Doctor of Philosophy (PhD). Saya pun diwisuda pada bulan Desember 2015.
Rupanya revisi total disertasi saya membawa berkah. Prof David Crowther,
salah satu external examiner sangat terkesan, sehingga beliau
merekomendasikan disertasi saya untuk diterbitkan sebagai buku,
dan memperkenalkan saya kepada Routledge.

Akhirnya buku saya yang berjudul Corporate Social Responsibility and Sustainable Development - Social Capital and Corporate Development in Developing
Economies ini diluncurkan oleh Australia Awards Indonesia di Kedutaan Australia
bersama dengan Universitas Podomoro, Astra International, dan Routledge.
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Sambutan diberikan oleh Ibu Majell Hind, Minister Counselor dan Consul
General Kedutaan Australia; Bapak Cosmas Batubara, Rektor Universitats
Podomoro. Acara ini dihadiri oleh akademisi, praktisi dan mahasiswa peminat pembangunan berkesinambungan, dan para mentor saya Ibu Erna Witoelar, Prof Sidharta
Utama, Bapak Manggi Habir, Ibu Sri Urip, dan Ibu Koesmarihati Koesnowarso.
Semua yang hadir sangat bersuka cita dan mengapresiasi buku ini.
Akhirnya, gelar PhD juga memberi saya bekal untuk memulai karir baru sebagai
dosen, yang merupakan cita-cita saya sejak lama. Di tahun 2016 saya lulus proses Jenjang
Jabatan Akademis (JJA) dan langsung mendapatkan posisi Lektor, karena saya telah mempunyai publikasi di luar negeri. Selain itu, saya pun bergabung dengan Presisi Indonesia
yang didirikan oleh alumni ANU, Ibu Titik anas dan Bapak Dionisius Nardjoko, khusus
untuk penelitian di bidang pengembangan Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah
(UKM). Perjuangan saya menyelesaikan S3 memberikan pengalaman yang sangat berharga, terutama dalam menjadikan saya sebagai sosok yang lebih sabar, tabah, dan kuat.

Dari pengalaman ini, ada tiga hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para calon mahasiswi S3.

1.

Topik penelitian yang diambil haruslah topik yang benar-benar

diminiati, sehingga proses penelitian akan memberi keyakinan bahwa
tidak ada pembelajaran yang sia-sia.

2.

Adanya dukungan total dari

orang-orang terdekat yaitu suami, anak dan orang tua, karena mereka
adalah penopang moril saat kita kehilangan rasa percaya diri, dan materil
pada saat kita harus melakukan revisi tesis di luar tanggungan beasiswa.

3.

Komitmen untuk tetap menyelesaikan disertasi pada saat jiwa

dan raga kita ingin meyerah.
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Perihal (Tidak)
Berjabat Tangan
Dengan
Non-Muhrim
Di Australia
Oleh Rufika Shari Abidin
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Saya ingin membahas perihal berjabat tangan dalam konteks mahasiswi muslimah yang sedang menempuh studi di negara barat seperti Australia. Bagi saya,
berjabat tangan atau tidak berjabat tangan dengan non-muhrim (lawan jenis
yang tidak ada hubungan darah) adalah sebuah pilihan pribadi. Beberapa
memilih untuk berjabat tangan dengan non-muhrim dan beberapa lainnya
memilih untuk tidak melakukannya. Saya adalah salah seorang yang memilih
untuk tidak berjabat tangan dengan non-muhrim dan saya merasa diakomodir
oleh salah satu kebiasaan dalam Islam ini karena saya merasa tidak nyaman berjabat tangan dengan pria asing.
Beberapa bulan sebelum keberangkatan saya untuk studi master di Australia, beberapa orang Australia teman Ayah saya mengunjungi keluarga kami
di rumah kami, dan seperti biasa masing-masing anggota keluarga kami
diperkenalkan kepada mereka. Ketika saya menangkupkan kedua tangan saya
dan membiarkan tangan mereka tergantung di udara yang tadinya diniatkan
untuk berjabat tangan, teman-teman Ayah saya yang berasal dari generasi yang
lebih tua itu heran.

Mereka mempertanyakan mengapa saya tidak
berjabat tangan dengan mereka dan menjelaskan
kepada saya mengapa tidak berjabat tangan
dianggap kasar dalam kebudaya an Australia.

Secara fisik mereka mendemonstrasikan bahwa dua orang yang saling
mengulurkan tangan untuk berjabat tangan menyimbolkan bahwa kedua orang
tersebut memiliki niat baik, dan tak seorang pun di antara mereka yang memegang pisau di tangan mereka di balik badan mereka, sebab jika mereka
menyembunyikan pisau di tangan mereka, di balik badan mereka, mereka tidak
akan bisa mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Ini berarti, apabila seseorang tidak mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, maka ia boleh jadi
menyembunyikan pisau di tangannya di balik badannya dan memiliki niat yang
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tidak baik. Setelah percakapan itu, saya berusaha mencari tahu apa pendapat
ulama mengenai berjabat tangan dengan non-muhrim di negara barat. Setelah
membaca beberapa sumber, kesimpulannya adalah bahwa apabila kita hidup
dalam masyarakat di mana berjabat tangan dengan lawan jenis merupakan
kebiasaan sehari-hari dan akan dianggap aneh dan tidak ramah apabila kita
tidak berjabat tangan, maka kita dibolehkan untuk berjabat tangan dengan
non-muhrim. Di lain pihak, ketika saya menjalani delapan minggu persiapan
untuk berangkat ke Australia oleh Australian Development Scholarship (ADS),
di kelas tentang budaya, seseorang sempat menanyakan bagaimana halnya
dengan mereka yang tidak berjabat tangan dengan non-muhrim, apakah hal
tersebut diterima di Australia. Pengasuh kelas tersebut mengatakan bahwa apabila memang tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, maka tidak apa-apa.
Orang akan mengerti.
Berbekal pengetahuan ini saya pun berangkat ke Australia untuk menjalani program master saya di bidang Bioteknologi di Australian National University, Canberra. Dan tentu saja saya senantiasa menghadapi situasi di mana
berjabat tangan merupakan norma yang berlaku: pada saat saya diperkenalkan
kepada seseorang, saat saya memperkenalkan diri saya kepada pembimbing
atau penguji, sebelum dan sesudah sesi pertemuan akademis, dan lain-lain.
Setiap kali saya dihadapkan pada situasi di mana saya harus berjabat tangan
dengan non-muhrim, saya menangkupkan kedua tangan saya sebagai tanda bersalaman dari jauh, dan menunggu reaksi mereka. Saya berniat apabila ada
ekspresi tidak berkenan di wajah mereka, saya akan mengulurkan tangan untuk
berjabat. Tetapi Alhamdulillaah ini tidak pernah terjadi sampai kepulangan
saya ke Indonesia. Mereka selalu menerima dan mengerti.
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Kejadian yang paling berkesan adalah setelah ujian oral tertutup tesis
master saya, salah seorang penguji saya yang kebetulan seorang pria,
menangkupkan kedua tangannya mengikuti gerakan saya untuk bersalaman,
dan mengucapkan “Assalaamu ‘alaikum”. Hal ini membuat saya terharu karena
dilakukan oleh seorang akademisi sekaliber beliau dan saya sangat menghargainya.

Jadi sebaga

i kesimpulan
, perihal berj
abat
tangan, wala
upun sepele
bagi sebagia
n orang,
kadang-kad
ang dapat m
enjadi agak
rumit. Tapi
hal tersebut
juga mengaja
rkan kita un
tuk menghargai perbe
daan dalam
budaya tiap-t
iap
orang, baga
imana mena
nganinya de
ngan bijaksana, dan ba
gaimana hal
tersebut dip
engaruhi
oleh situasi,
kondisi, dan
penilaian pri
badi terhadap situasi d
an kondisi te
rsebut.
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Resto yang
Bikin Survive
di Melbourne
Oleh Rindang Widuri
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Itulah salah satu hal yang saya khawatirkan kalo pergi jauh, karena sebagai
orang yang picky eater (milih-milih makanan), jangankan di daerah yang asing,
di rumah sendiri atau Jakarta aja, saya termasuk orang yang susah makan. Tidak
semua makanan bisa masuk ke mulut dan perut dengan bebasnya, terutama
sayuran, hanya sayuran tertentu yang saya suka, misalnya toge, kangkung,
bayam, sawi yang hijau.. udah.. itu aja.. sangat terbatas kan? Kalo daging, cuma
daging ayam, sapi, ikan (termasuk daging gak…?), kambing? Oohh big NO..
Dengan keterbatasan selera tersebut, gak heran masalah makanan adalah issue
utama saya waktu awal-awal tinggal di Melbourne. Tulisan saya kali ini akan
cerita tentang resto or rumah makan yang telah mengisi hari-hari saya selama 3
minggu pertama saya di Melbourne.

1.

“Nelayan” (Halal)
Resto ini terletak tepat di pusat keramaian Melbourne, tepat di Swanston

Street (antara Lonsdale Street dan Bourke Street), dan saya juga sudah lupa,
sudah berapa kali saya makan disini, saking seringnya. Resto ini selalu ramai
pengunjung yang melulu bukan orang Indonesia. Ada sedikit kebanggaan
dalam hati melihat orang-orang bule makan di resto ini dan memesan makanan
yang sangat Indonesia, misalnya sop buntut, rawon, rendang, sate, pempek dan
lain-lain. Dilihat dari perspective harga, resto ini tidak mahal, menunya juga
beragam, porsinya, yaa.. masih terlalu besar untuk saya yang daya tampungnya
sedikit (itu sebabnya saya selalu minta porsi nasinya dikurangi..). Masakan
jagoan saya disini adalah sambal terasi nya… hehehhe… (sambalnya enak
sekaleeee) dan sayur toge. Toge disini panjang-panjang dan gemuk-gemuk, jadi
kalo digigit berasa garingnya.. (wah, di Melbourne toge aja bisa gemuk… masa’
saya gak bisa gemuk ya…?).
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Oh ya, di sini juga jual kue-kue khas Indonesia, seperti kue bolu, pastel,
roti manis, getuk, bika ambon, kue putri salju dan kue nastar. Nah, kue yang
terakhir ini adalah kue favorit saya, rasa nastarnya mengingatkan saya akan kue
nastar buatan mama saya… hikkss… I miss u, Mom… Sepertinya bukan saya
seorang di Melbourne yang menggemari si nastar versi Nelayan ini, karena,
kadang-kadang saya suka kehabisan nastar, dan tidak tiap kali kue itu tersedia.
Apakah artinya, banyak orang Indonesia di Melbourne yang juga rindu kampung halaman? Rindu dengan suasana lebaran di Indonesia? Maklum, kue
nastar identik dengan lebaran. Atau juga rindu dengan orang tua khususnya
mama, seperti saya juga? Hmmm…. Gak tau juga..

l)

2. “RM MINANG” (Hala

Ini dia rumah makan yang saya cari-cari sejak hari pertama tiba di Melbourne. Akhirnya, saya menemukan tempat ini setelah 3 minggu saya di Melbourne. Ternyata rumah makan ini jaraknya gak jauh dari tempat tinggal saya…
(hfhuiiff… cape’ d…), lokasinya ada di Pelham Street. Sesuai namanya, RM
Minang, RM ini memang menyajikan masakan bernuansa Padang (which is my
favorit food..), tapi teman saya bilang, yang punya RM ini bukan orang Indonesia, tapi orang Vietnam yang lama tinggal di Indonesia… ohh masa’ seehh…??
halloooo…. yg merasa orang Padang… apa gak “tergetar” tuh harga dirinya..
Saya aja merasa sedikit gak “rela” jika RM yang jelas-jelas menulis “masakan
Padang” di restonya, ternyata dimiliki bukan oleh orang Indonesia. But, nevermind… saya bisa kompromi, karena ternyata, rasa makanannya lumayan bisa
diterima di lidah saya, pelayanan nya ok, dan harganya murah, untuk student
ada special price, yaitu $6.50, untuk nasi + 2 meats & 1 veggie atau 1 meat n 2
veggies, kalo soal porsi… hehehe, jangan tanya, pasti porsinya besar, tapi
biasanya saya makan d isini minta di-takeaway, dan untuk 1 porsi saya makannya untuk 2 kali makan, kalo lagi males makan, bisa untuk 3 kali makan, so..
hemat kan..? Saya sudah makan di Minang ini berkali-kali, pertama kali
datang ke Minang, saya dan teman saya Doni disuguhi lagu Indonesia judulnya
KESEHARIANDI
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“Bendera” dari Cokelat… Tahu kan lirik lagunya “Bendera”? “merah putih
teruslah kau berkibar…..” wah.. tiba-tiba rasa nasionalisme kami bangkit, baru
menyadari, kalo ternyata kami sangat cinta Indonesia dengan segala problematikanya hehehehe… Kali ke 2 dan ke 3, kami datang, lagu yang diputar adalah
lagu-lagu nya Chrisye seperti “Badai Pasti Berlalu”, “Khayalku”, “Pelangi’ dan
lain-lain… Yang mana, lagu-lagu tersebut adalah lagu-lagu favorit ku… Ahh..
Makin cinta deh saya dengan RM Minang ini.

3.

“ES TELER 77” (Halal)
Yup… Es Teler 77, sama dengan yang di Indonesia. Tempat makan ini

berlokasi di Swanston Street (dekat banget dari RMIT dan State Library),
menu nya ya.. Kurang lebih sama dengan yang ditawarkan di Indonesia, harganya, menurut saya pricey. Rasanya, hmm kalo boleh jujur, lebih enak versi
Melbourne daripada versi Indonesia. Porsinya, wah, pastinya besar dong. Pertama kali saya datang, saya pesan mie ayam, ketika mie ayamnya datang, saya
bingung, gimana menghabiskan mie ayam segini banyak…? Akhirnya, bisa ditebak… Makan saya gak habis.. Tapi harus bayar $8.50.. Hmm.. What a waste…
Pada kunjungan ke-2, saya pesan nasi goreng seafood, tapi dimakan ber-2
sama teman saya Monic… Hehehe.. lumayan lah.. $ 9 dibagi 2, jadi seorang cuma
bayar $ 4.5. Oh ya, pada kunjungan ke-2 ini, si kasirnya ternyata masih inget
sama saya yang mie ayam nya gak dihabisin.
Kasir

kok mie ayam nya kemarin gak di abisin…??
Saya

sorry mbak, bukan gak enak… tapi
porsinya amat sangat banyak buat saya..
Kasir

kan bisa minta dibungkus sisa mie ayam nya..
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Lah.. Saya bengong… Dalam hati saya bilang : “masa’ mie udah diaduk-aduk gak jelas
gitu… Mau saya bawa pulang?… Gak enak kaleee…” Tapi saya cuma bilang (sambil
senyum tentunya) : “gak pa pa… thanks…”. Mungkin itu sebabnya, waktu kita pesan satu
porsi nasi goreng seafood untuk dimakan ber-2, si Kasir oke-oke aja.. Begitu juga waktu
kita minta piring tambahan…

4. “DON DON”
Oh ya, ada rumah makan Jepang yang sekarang jadi favorit saya, namanya Don
Don, letaknya persis di sebelah Es Teler 77. Thanks to Cipu who introduced me to this
resto. Saya tidak yakin dengan ke-halal-annya, karena tempat ini dimiliki oleh orang
Jepang, itu sebabnya saya prefer menu daging sapi atau ayam kalo makan disana.
Makanan favorit saya disana adalah Teriyaki Don dan Sukiyaki Don.. Harganya sekitar
$6.4 dan $6.1. Don Don ini selalu rame, dan yang datang juga gak selalu orang Jepang
atau Asia, banyak bule juga yang makan disini. Kalau lunch time, antrian nya mengular
sampai ke jalan, bahkan sampai ke seberang restonya yaitu State Library (hehe.. kalo
yang ini sih lebay).
Satu hal yang saya kritisi adalah, tempatnya sempit.. jadi kita harus berdesak-desakan untuk pesan dan kadang-kadang berebut tempat duduk, makan pun harus pakai
kecepatan penuh, sangat tidak recommended untuk dijadikan tempat hang out saking
banyaknya penggemar Don Don.
Well.. itu lah.. resto atau rumah makan, khususnya rumah makan Indonesia yang
ada di Melbourne yang telah membuat saya survive di 3 minggu pertama saya di Melbourne. FYI, semua resto-resto Indonesia biasanya menjual minuman yang biasa kita
jumpai di Indonesia, seperti teh kotak, teh botol, teh sosro kotak, dan semua resto
menyediakan air putih gratis. Saya gak tau, kalo gak ada resto-resto tersebut, mungkin
saya cuma makan burger or kebab, yang guueeddeeeenya gak kira-kira, harganya mahal
tapi kandungan gizinya diragukan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, lidah saya
memang bukan tipe lidah petualang yang suka coba-coba beragam jenis makanan. Jadi
untuk urusan makanan, saya cari aman aja… alias cari yang saya tahu pasti rasanya akan
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cocok di lidah saya dan halal tentunya,

karena kalo gak cocok, sayang sekali,

buang-buang uang… Padahal kita disini harus pandai mengatur uang, kan?
Masih banyak resto dengan cita rasa Indonesia di Melbourne, yang masih antri
untuk di review. Sebagai seorang picky eater yang gak jago masak tapi suka sama
makanan enak, kota tempat saya menuntut ilmu ini cukup akomodatif dalam memanjakan lidah saya yang ‘ndeso’, tapi kalo sering-sering makan diluar, kota ini jadi tidak akomodatif sama kantong saya.
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Part
Timer
Oleh Zuraidah Said
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Sewaktu berkuliah di Melbourne saya sempat merasakan menjadi pekerja part time (part timer) di sela-sela kesibukan saya sebagai mahasiswa. Pada
tahun kedua saya berkuliah, saya mulai memberanikan diri untuk menerima
tawaran bekerja menjadi waiting staff di salah satu restoran Indonesia di Melbourne yang berlokasi di Brunswick Road. Ada beberapa alasan mengapa saya
menjadi waiting staff pada waktu itu, walaupun pada saat itu saya tidak memiliki financial issue karena uang beasiswa yang saya terima sangat cukup untuk
kehidupan mahasiswa post graduate tanpa dependent seperti saya. Alasan yang
pertama, karena saya ingin traveling keliling Australia tanpa menggunakan
uang stipend yang saya terima dari beasiswa. Yang kedua, karena lokasi restoran
tersebut berada di antara rumah dan kampus saya, jadi kalau mau ke kampus
atau pulang dari kampus ke rumah saya bisa sekalian mampir untuk bekerja.
Yang ketiga, jam kerjanya tidak terlalu menuntut. Normalnya saya bekerja
hanya 2 hari dalam seminggu yaitu hari Selasa dan Sabtu pada malam hari, yaitu
5-9 pm hari Selasa dan 5-10 pm hari Sabtu. Jumat malam dan Sabtu malam
adalah waktu yang cukup padat untuk pengunjung restoran sehingga restoran
buka sampai 10 pm. Seperti yang sudah umum diketahui, Friday night dan
Saturday night adalah waktu para Ozzie ke bar untuk clubbing, hang out, and
get drunk. Karena restoran tempat saya bekerja tepat berada di sebelah bar,
maka biasanya sebelum pergi ke bar sebelah banyak pengunjung yang mampir
makan malam di restoran kami. Saya biasa bekerja di hari dan jam tersebut, 9
jam per minggu, tetapi kadang-kadang saya bekerja lebih dari 9 jam atau di luar
jam tersebut karena harus menggantikan staff lain yang tidak dapat bertugas
sesuai jadwal karena ada keperluan mendadak yang tidak dapat ditinggalkan.
Maklum sesama mahasiswa, kami biasanya dihadapkan dengan jadwal deadline
assignment dan exam yang mau gak mau harus disiasati dengan baik. Karena
bagaimana pun juga tugas utama kami adalah untuk belajar dan bukan untuk
menjadi pekerja di Australia.
(cie…, gak nyindir loh
yah, peace :p).
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Banyak hal positif yang saya dapat dari bekerja paruh waktu di restoran:
manajemen waktu yang lebih baik,
bisa memperkenalkan budaya dan masakan Indonesia kepada
penduduk lokal,
improving my English speaking

yeay!

punya keluarga baru (baca: kakak-kakak) di Melbourne,
bisa dapet masakan Indonesia gratis

a
hahahin
s
yang i modu

punya waktu refreshing sejenak untuk melupakan tugas kuliah.

Seriously, I feel all those good things are more important and influential
than the payment I got. Well, to be honest seneng jugalah dapet tambahan uang
buat jajan dan hedon (baca: belanja barang, makanan, dan jalan-jalan). Tapi hal
yang paling saya anggap berkesan adalah, saya punya keluarga baru dan
teman-teman baru di sana.
Beruntung saya memiliki Bos (dua kakak-kakak pemilik restoran tersebut yang merupakan pasangan suami-istri) yang baik dan cukup pengertian
dengan kondisi saya sebagai student yang kadang perlu belajar giat, dan
kadang perlu hedon sedikit hehehe… jadi pemilik restoran tersebut namanya
Kak Eva dan Koh Johan (panggilan saya untuk mereka berdua). Kak Eva
bagian management restoran, dan Koh Johan menjadi chef di dapur. Karena
saya bertugas sore hari, biasanya saya mulai bekerja setelah pulang dari kampus.
Karena mereka perhatian banget dengan kondisi anak kurus satu ini (sebenernya
sih saya gak merasa kurus karena berat badan bertambah 4-5 kg selama di Melbourne, tapi bagi mereka tetep aja saya tuh kurus jadi well… sudahlah) yang
sedang berjuang mencari gelar master, jadilah setiap saya datang untuk kerja
pasti mereka menanyakan apakah saya sudah makan atau belum. Kalau saya
bilang belum pasti mereka langsung menyuruh saya makan dan boleh request
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mau makan dengan lauk atau sayur apa, duuuhh… dapet makanan Indonesia
gratisan di Melbourne ituuuuu… rasanya Alhamdulillah banget gak pake
masak, gak pake beli, dan karena menurut saya rasa makanannya lumayan enak,
jadilah… sesungguhnya nikmat Tuhan mana yang kau dustakan! Ya kaaannn…
Tapi sayangnya, mereka ini kalau kasih porsi makan suka gak kira-kira, kadang
mereka suka lupa kalo saya nih bukan kuli yang dikasih makan nasi porsi gede,
lauk super banyak, dan sayur super enak. Kalo saya protes “Kok banyak amat
sih makanannya Koh Johan?? Gak abis niiih… kebanyakan”, pasti dijawab:

Lo tuh makan yang banyak kenapa sih, badan kurus kering gitu.
Lo kan abis kuliah, belajar sama mikir emang gak butuh energi?
Lagian abis ini kan lo kerja di depan, kalo lo pingsan ntar gw dituntut
pemerintah Ostrali tidak manusiawi mempekerjakan staff,
trus gw kena fine lo mau tanggung jawab?”

“Duileee… mikirnya jauh amat sih Koh, gue di kampus kan juga makan kaleee…
insya Allah gak akan pengsan laaahh”. Kata saya dalam hati. Anyway, perhatian
mereka itulah yang bikin saya terharu dan merasa punya kakak-kakak di sini :’).
Well, karena saya anak lingkungan dan merasa makanan yang gak habis dan
terbuang itu (beneran deh I tried my best to finish all the food loh) malah jadi
organic waste dan menyumbang kepada carbon footprint saya, dan berkontribusi kepada greenhouse gas emission, dan climate change dan… (bla..bla..bla..
sorry kebablasan kasih penjelasan :D), maka saya seringnya makan dulu di
kampus sebelum mulai kerja, jadi jatah makanan saya bisa dibungkus bawa
pulang dan karena porsinya lumayan besar jadi bisa untuk makan 2 kali :D
(sumpah yang ini modus).
Selain merasa punya kakak-kakak baru yang perhatian, saya juga banyak
berinteraksi dengan para pengunjung yang kebanyakan adalah Australian.
Biasanya mereka yang merupakan pengunjung yang sudah cukup mature dari
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segi umur, suka menanyakan tentang hal-hal yang berbau Indonesia. Entah itu
makanan yang ada di menu, lagu gamelan yang kebetulan lagi diputar mengalun di
restoran, atau bahkan sekedar bercerita tentang pengalaman mereka ke Indonesia atau
rencana mereka untuk pergi ke Indonesia. Duuh, saya senang sekali menjalin komunikasi dengan mereka, selain memperlancar English speaking saya, tapi saya juga senang
mereka tertarik dengan Indonesia dari segi keindahan alam maupun budayanya.
Karena saya juga suka traveling keliling Indonesia dan tau beberapa tempat bagus
untuk dikunjungi, kadang saya suka kasih saran ke mereka tempat-tempat rekomendasi yang perlu mereka datangi, tentunya tergantung minat dari masing-masing orang
yaa.. Selain itu, karena di restoran tersebut juga menyajikan berbagai minuman beralkohol seperti red wine, white wine, dan beer, saya banyak belajar tentang jenis minuman-minuman tersebut dari para pengunjung, walaupun saya sendiri tidak minum any
type of liquor. Berhubung saya gak ngerti Bahasa Perancis yaaa (hehe ngaku), jadi
awal-awal kerja saya selalu salah dalam menyebutkan jenis-jenis wine yang ada di
restoran kami, untungnya pengunjung tersebut ngerti dan malah mengajari saya
bagaimana cara pronunciation yang benar, duuh.. malu deh.
But they did it not to humiliate me, but to help me doing my job better. Thanks
good people! Trus, karena ada 2 jenis Australian local beer yang dijual di restoran
tersebut, dan saya (lagi-lagi) menyebutkannya dengan salah (yaitu Fat Yak dan James
Bough) maka pengunjung biasanya mengkoreksi pengucapan saya tersebut, bahkan
ada orang-orang yang nice memberikan informasi tambahan seperti asal dari si beer
dan filosofi si beer tersebut, karena kebetulan mereka berasal dari daerah tersebut. Jadi
sekedar informasi Fat Yak itu berasal dari Western Australia, sedangkan James Bough
berasal dari Tasmania (eh jangan-jangan semua udah pada tau dan cuma saya yang
belum tau pada waktu itu, :p hehe… ). Anyway, intinya pembicaraan seperti itulah
yang membuat saya merasa senang karena saya tidak hanya dianggap sebagai staff
pelayan yang kerjanya cuma nulis pesanan, mengantarkan pesanan, dan bagian pembayaran alias kasir. Dan pengalaman seperti ini gak bakal saya dapet kalo saya gak bekerja part time di restoran tersebut. Selain itu, karena di tahun kedua saya sudah mulai
melakukan research project dan menulis thesis saya, yang agak menjelimet dan kadang
bikin pengen nangis kalo mentok, coba bayangin penelitian saya adalah tentang per-
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modelan vegetasi di daerah tropis dalam kaitannya dengan fire-feedback dan faktor-faktor iklim dan biofisik yang dianggap mempengaruhi sebaran vegetasi (sumpah saya gak pinter matematika, statistik
aja pas-pasan nilainya tapi gegayaan mau ambil research yang njelimet ini), jadi intinya kalo saya mentok sama data-data dan statistical
analysis yang hasilnya error muluk (hiks…), bekerja paruh waktu dan
berinteraksi dengan orang-orang seperti merekalah yang bisa menjadi nice-distraction saya (aduh lebay…) untuk bisa mengalihkan
pikiran dari thesis saya tersebut. Dan kalau saya lagi ada deadline
essay, dan lagi-lagi mentok mau nulis apa, trus saya kerja selama 4 jam
tersebut dan dapet good distraction, biasanya sepulang kerja sampai
rumah, walaupun badan capek tapi otak saya biasanya langsung bisa
berfikir jernih dan muncul ide-ide untuk nulis lagi. Jadi semangat
baca jurnal lagi, dan berimprovisasi dalam sambung-nyambungkan
teori dan opini saya menjadi untaian kata-kata untuk nge-bullshit-in
topic essay yang mesti saya kerjakan tersebut.
Intinya, I did feel the good impact of this part time job not
only on my finance condition, but also to my study. Walaupun saya
akhirnya terbiasanya jadi manusia kalong, pulang kerja nulis essay
sampe jam 5 pagi, trus bobo dan bangun siang dan ke kampus, hehe.
Pengalaman seru lainnya adalah, ketika saya berulang tahun yang ke…
(maaf dirahasiakan ;) ) dan mendapat surprise dari teman-teman
ketika saya bekerja part time. Jadi… waktu itu hari ulang tahun saya
dan saya sedang hectic dengan tugas kuliah, balik kampus langsung
kerja. Sempet sedih seharian gak ada temen-temen (bahkan housemates saya) yang ngucapin ultah. Trus.. berlangsung sampai di tempat
kerja, gak ada satu pun yang aware kalo saya ultah hari itu. Karena
waktu itu hari Selasa dan saya bekerja sampe jam 9 pm, tepat jam 8.30
pm saya lagi bengong jagain kasir (maklum, pengunjung lagi sedikit)
tiba-tiba ada yang ngebuka pintu restoran di depan “Brak” lalu
serombongan temen-temen saya masuk sambal nyanyi “Happy BirthKESEHARIAN
KESEHARIANDI
DIAUSTRALIA
AUSTRALIA

Well, yang terakhir jangan
ditiru yaa, karena
sebenernya apa
yang saya tulis
gak semuanya
bullshit, tapi
kadang ada essay
topic coming out
from hell and you
need to execute
the essay whether
you like the topic
or not. Maap lagi,
kebabalasan deh
curhatnya.
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day”. Nggak lupa bawa birthday cake plus lilinnya. Aaakkk… ternyata mereka sudah
merencanakan ini semuaa hiks.. terharu looh. Mereka niat janjian di luar restoran
padahal lagi peralihan winter-spring khusus untuk kasih surprise ke saya. Dan, rupanya mereka juga kerjasama sama Kak Eva minta supaya Kak Eva gak ngucapin ulang
tahun ke saya, dan minta izin supaya boleh kasih surprise ke saya pas waktu kerja.
Duuh… thanks yah genks, Kak Eva, Koh Johan, you really really made my day. I was
so spoiled that day.
Eh tapi jangan dianggap saya selalu dapet pengalaman baik terus yaa, pernah
saya kena marah dan dijutekin parah sama pengunjung (ih, padahal si Mas yang jutek
itu ganteng loh, *maaf salah fokus). Jadi begini ceritanya, si Mas yang ganteng tapi
jutek ini mau pesen take away nasi rendang dan bayar pake credit card. Setelah dia
bayar pake CCnya, trus dia mampir ke toko Aldi di sebelah untuk beli sesuatu sambil
nunggu pesenannya selesai. Pas dia pergi itulah saya baru ngeh kalau ternyata receipt
transaksi CC tersebut ditolak (declined) dan harga makanan belum dibayar. Saya
ngadu sama Kak Eva, dan beliau menyarankan untuk saya bilang terus terang dan
minta transaksi CC diulang lagi. Pas si Masnya balik dan mau ambil pesanan, saya jelasin situasinya, eh… dia gak percaya dan bilang saya bohong padahal udah saya kasih
liat receipt sebelumnya. Trus, saya bilang aja “If your credit card charges you twice for
this transaction, you can return back to our restaurant and we will give your money
back. But sorry, we cannot give you the food without having the transaction done.”
Kata saya setengah ngancem. Duuh, nih bule masih aja ngomel-ngomel dan saya jadi
malu diliatin pengunjung lain karena urusan ini, lagian yah harga makanan cuma 11
dollar aja kok pake CC sih kenapa gak cash, trus pake acara ngomel-ngomel lagi,
akhirnya dengan tetep sambil ngomel-ngomel dia mau gesek juga kartunya lagi,
waktu saya minta dia sign dia cuma nulis garis asal gitu aja di receiptnya dan saya tau
itu bukan signature. Hiiiyyy… untung cakep Mas, kalo gak udah saya doain yang
jelek-jelek loh. Untungnya kali yang kedua transaction-nya berhasil dan gak declined,
fiuuhh… aman dunia.
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Selain ada good sides dari bekerja part time, bad sidenya juga ada loh.
Kalau ada temen kampus yang ngajak hang out, ngopi-ngopi cantik, belanja
bareng, nonton konser orkestra gratisan, atau sekedar jalan-jalan ke pantai pas
jam saya kerja, saya suka gigit jari gak bisa ikut hiks.. Tapi pernah sekali waktu
saya udah beli tiket MSO (Melbourne Symphony Orchestra) untuk konser yang
saya tunggu-tunggu dan ternyata bertepatan sama waktu kerja part time saya,
trus saya gak bisa cari pengganti untuk kerja part time saya tersebut, Kak Eva
tetap mengijinkan saya ambil day-off padahal waktu itu lagi hari Sabtu dan saya
tau pengunjung pasti lagi banyak-banyaknya tapi saya tetap diperbolehkan
untuk ngambil day-off. Pas saya tanya gak apa-apa karena setengah percaya
dibolehin pergi, jawaban Kak Eva begini “Gak apa-apa kamu pergi nonton aja
sana, kan gak setiap hari konsernya ada. Lagian sebentar lagi kamu udah mau
balik ke Indonesia kan? Trus selama ini stress sama thesis dan research kan?
Have fun lah sana, sehari saya kewalahan gak apa-apa kok” katanya sambil
senyum manis. Aaakkkk, Kak Evaaa… kamu baik dan pengertian sekali, terharuuuu punya bos baik dan bisa kenal orang baik kaya Kak Eva :’) semoga Tuhan
yang membalas kebaikan Kak Eva yaa.. karena mereka (Kak Eva dan Koh
Johan) sudah saya anggap sebagai Kakak-kakak saya sendiri, kalau saya pergi
biasanya saya sempatkan mengirim kartu pos dari tempat yang saya kunjungi
untuk mereka. Terakhir sebelum saya back for good ke Indonesia, setelah akhirnya
saya resign dari restoran tersebut setelah menganggap uang saya cukup untuk
keliling Australia dan tugas kuliah terakhir sudah saya submit, saya keliling
Australia (ke empat states) backpacker sendiri (ciyee…).
Di masing-masing kota yang saya kunjungi saya kirim postcard untuk
mereka bertuliskan “Greeting from (nama kota), kangen iiih sama Kak Eva dan
Koh Johan ”. Setalah masa 2 minggu backpakeran saya selesai, saya mengunjungi mereka lagi dan rupanya semua postcard saya sudah tiba di restoran tersebut dan sengaja dikumpulkan oleh Kak Eva. Baru pertama kali lagi saya masuk
ke restoran tersebut setelah resign, tiba-tiba suara Koh Johan dari dapur sudah
manggil dari dapur sambal bilang “Dasar lo blagu, Zu… Greeting from Sydney,
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Greeting from Cairns, Greeting from Perth, Greeting from Adelaide. Gw di
sini lagi masak lo pamer-pamerin lagi pergi kemana, mau banget kemaren gw
bales kirim postcard sambil bilang ‘Greeting from our restaurant! Pulang lo
buruan! Balik, kerja lagi sinih! Gak ada orang nih di sini!’” katanya sambil bercanda. Laahh… what a unique way to show your kindness to people. Hehehe,
aaahhhh… saya jadi kangen mereka berdua lagi deh . May God pour His bless
to them and make them happy always. I miss you Kak Eva dan Koh Johan,
thanks for all the love you gave to me.
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Jelajah
Museum
di Oz
Oleh Melati
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Siapa bilang museum isinya hanya barang-barang kuno yang mengumpulkan
debu? Di Australia, museum justru menjadi tempat hiburan menarik bagi anggota masyarakat dari berbagai latar belakang dan usia. Selain informatif,
museum pada umumnya didesain dengan tampilan interaktif yang sangat
menarik. Banyak diantaranya gratis, namun kalaupun berbayar biasanya tidak
terlalu mahal dan bisa mendapatkan potongan harga bagi pelajar dan
anak-anak.
Pada umumnya, kota-kota besar di Australia memiliki setidaknya satu
museum daerah (yang menampilkan sejarah negara bagian), museum kota, dan
terkadang museum nasional. Selain itu terdapat banyak museum kecil lainnya
yang menampilkan tema tertentu yang lebih spesifik, misalnya Police Museum
dan Immigration Museum.
Berikut adalah review tentang beberapa museum favoritku yang pernah
dikunjungi selama di Australia:

Melbourne Museum – Melbourne, Victoria
Ini mungkin merupakan salah satu museum terbaik yang pernah
kukunjungi di Australia! Museum tujuh lantai yang menampilkan
berbagai tema dari sejarah geologi, taksonomi hingga energi ini
seakan tidak habis-habisnya membuat pengunjung ber-“wow” dan
“aaah”-ria. Koleksi lengkap hewannya (yang telah diawetkan)
benar-benar mencengangkan.
Salah satu display interaktif favoritku adalah ilustrasi sistem
pencernaan manusia, di mana pengunjung mengikuti alur perjalanan sebuah makanan yang ditelan, dicerna, lalu kemudian dibuang
keluar dari tubuh—yang diakhiri dengan efek bunyi kentut yang
meyakinkan.
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Immigration Museum – Melbourne, Victoria
Sebagai salah satu negara tujuan utama para imigran sejak perang
Di salah satu pojokan
museum aku bahkan
menemukan display kisah
pribadi seorang perempuan Indonesia yang
hijrah ke Australia ber-

dunia kedua, penduduk Australia memiliki keanekaragaman
latar belakang budaya yang sangat tinggi (kurang lebih 270
kebangsaan dari seluruh dunia).
Immigration Museum menampilkan beragam kisah pribadi para
imigran yang datang ke Australia, baik yang dilatari alasan poli-

sama keluarganya.
Ternyata dirinya dulu

tik, peperangan, dan kemiskinan di negara masing-masing,

merupakan seorang mahasiswa yang studi
menggunakan beasiswa

maupun yang datang untuk berkumpul kembali dengan keluarganya.

dari pemerintah
Australia! Hehe…

Old Melbourne Gaol – Melbourne, Victoria
Gedung bekas penjara paling tua di kota Melbourne ini masih dipelihara
dengan baik sesuai kondisi aslinya: dinding-dinding batu yang besar, jeruji-jeruji besi yang tebal, serta palang kayu tempat hukuman gantung para
penjahat—salah satunya Ned Kelly, buronan abad ke-19 yang tersohor.
Bagian dalam gedung penjara sengaja dibiarkan temaram. Foto atau
rekonstruksi wajah para tahanan, beserta kisah kejahatan masing-masing
juga ditampilkan di dalam tiap sel penjara yang sempit dan dingin.
Persis di sebelah Old Melbourne Gaol terdapat kompleks City Watch
House yang hingga tahun 1994 merupakan bekas lokasi tahanan sementara
para penjahat kelas teri kota Melbourne. Setiap harinya terdapat tour
interaktif selama 40 menit yang melibatkan pengunjung untuk merasakan
sendiri pengalaman ‘digelandang’ oleh polisi, proses interogasi, hingga
disekap dalam sel.
Pemandu tour merupakan aktor betulan yang serius menjalani perannya
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sebagai polisi galak, lengkap dengan seragam kerja, pentungan, dan
pistolnya. Pengunjung masing-masing diberikan kartu identitas fiktif
dengan info jenis kejahatan yang telah dilakukan—aku kebagian peran
menjadi Maggie Smith, perempuan yang ditangkap karena mengutil di
toko. Kamipun disuruh berbaris di sepanjang dinding dan diinterogasi
sesuai kejahatan terkait. Pengunjung yang awalnya cengengesan melihat si
‘polisi galak’ ini lama-lama terbawa peran dan ikut serius juga dengan
suasana yang dibangun.
Puncaknya adalah ketika kami dimasukkan rame-rame ke dalam sel yang
gelap gulita dan disuruh menunggu cukup lama dalam keheningan—ceritanya ‘waktu refleksi’ untuk menyadari kesalahan kami. Bagi yang kebelet
ingin ke WC namun tidak diperbolehkan keluar sel, ada pojokan pesing
yang bisa digunakan untuk semua tahanan.
Setelah sesi ‘menegangkan’ itu, pengunjung diberi waktu untuk foto
dengan latar belakang bergaris dan memegang papan nomor tahanan—layaknya kriminil betulan!

Police Museum – Brisbane, Queensland
Lokasinya yang tersembunyi di antara gedung-gedung pencakar langit di
tengah kota Brisbane membuat museum sederhana ini hampir tak terdeteksi. Highlight dari museum ini adalah ruang rekonstruksi pembunuhan
yang mengajak pengunjung berspekulasi tentang proses kejahatan menggunakan barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP), seperti ceceran darah dan lubang bekas tembakan peluru di tembok.
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Museum of Tropical Queensland – Townsville, Queensland
Museum yang sangat ramah anak ini memfokuskan tema pamerannya tentang
kehidupan bawah laut Great Barrier Reef serta hutan tropis Tropical North Australia. Kreativitas dan rasa ingin tahu anak-anak kecil dimanjakan melalui display
super interaktif yang mendorong mereka untuk mencari informasi tersembunyi
dengan membuka pintu-pintu rahasia, menggali tumpukan pasir, hingga merangkak melalui lorong-lorong gelap yang didesain menyerupai alam bawah laut.
Display hutan tropisnya bahkan dibuat semirip mungkin dengan hutan asli; cahaya
temaram dan bunyi-bunyian hutan, lengkap dengan sulur akar rambat hingga
serangga-serangganya.

The Nicholson Museum – Sydney, NSW
Terletak di dalam kampus The University of Sydney, museum ini bisa menjadi alternatif menarik bagi mereka yang ingin melihat display mummy
beneran tanpa harus jauh-jauh ke Mesir atau Inggris. Berkat donasi barang
dari koleksi pribad ichancellor (rektor) kampus, Sir Charles Nicholson
pada tahun 1860, museum ini menampilkan aneka artefak Mesir
Kuno—dari mummy kucing hingga mummy sepotong tangan manusia
saja. Cukup sukses membuat bulu kudukku berdiri!

Museum of Sydney – Sydney, NSW
Museum ini merupakan salah satu yang terlengkap dalam
menampilkan sejarah awal datangnya bangsa kulit putih ke
Australia. Hubungan pertama antara para pendatang Inggris
dengan suku asli Aborigin digambarkan dengan detail; mulai
dari penculikan salah seorang anggota suku Aborigin yang

Museum ini mem
beri
gambaran pent
ing tentang
perkembangan
hubungan
bangsa kulit pu
tih dengan
suku Aborigin
yang hingga
saat ini masih
menyimpan
luka lama beka
s ‘penjajahan’ zaman dulu
.

diajari bahasa Inggris, hingga kemudian dirinya menjadi penerjemah dan ‘penjembatan’ budaya antara kedua bangsa.
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National Museum of Australia – Canberra, ACT
Museum megah dengan desain arsitektur yang unik ini
sering menjadi tuan rumah berbagai pameran keliling
yang menarik. Pameran terbaru yang kukunjungi di
museum ini berjudul ‘Travelling the Silk Road’ yang
menampilkan sejarah Jalur Sutera dari kota tua Xi’an di
China hingga Baghdad di Timur Tengah.
Masing-masing pengunjung diberikan paspor khusus
yang dipakai untuk mengumpulkan cap lokasi baru

Bagian p
aling ser
u adalah
touch sc
reen inte
raktifny
yang bo
a
leh digu
nakan o
le
pengunju
h
ng untuk
menamp
ilkan be
ragam
informa
si seputa
r perkem
bangan
bahasa,
agama,
budaya,
hingga p
opulasi
pendudu
k di sepa
njang
Jalur Su
tera ters
ebut.

layaknya seorang pengembara yang menyusuri jalur
tersebut. Kami disuguhi display suara alat-alat musik
lokal dari China, bau-bauan minyak wangi dari pasar
tradisional Turfan, hingga dongeng-dongeng Seribu Satu
Malam dari Samarkand.

Whale World – Albany, Western Australia
Walaupun tidak menamakan dirinya sebagai museum, Whale World di penghujung barat benua Australia merupakan bekas kompleks pengolahan daging paus
yang pada dekade 1960an merupakan industri besar di Albany. Setelah
mendapatkan perlawanan dari kelompok konservasi Greenpeace, pada tahun
1978 pabrik pengolahan paus ini ditutup dan kemudian diubah menjadi museum
pendidikan konservasi paus dan ikan laut lainnya.
Museum semi-terbuka ini mempersilakan pengunjung untuk menaiki kapal
pemburu paus yang masih dilengkapi dengan harpun di bagian moncongnya.
Pabrik pengolahan paus masih dibiarkan apa adanya—dari bagian pencincangan
hingga penggodokan lemak dan tulang, yang hasilnya dijadikan bahan dasar

KESEHARIAN DI AUSTRALIA

NENG KOALA: STORIES OF FEMALE INDONESIAN STUDENTS IN AUSTRALIA

121

untuk berbagai produk seperti lipstik, minyak pelumas hingga pupuk
tanaman.
Tiga kilang tempat penyimpanan minyak paus telah diubah fungsinya
menjadi teater film tiga dimensi yang menampilkan dokumenter menarik tentang sejarah industri paus Australia dan konservasi ikan laut
seperti the great white shark (Charcarodon carcharias).
Anehnya, ketika memesan makan siang di restoran museum, menu spesial yang ditawarkan hari itu adalah whale shark (Rhincodon typus). Lho, ini
museum konservasi atau bukan sih? (Catatan: aku tidak memesan menu
spesial tersebut!)

Port Arthur Historic Site – Port Arthur, Tasmania
Satu lagi museum ‘terbuka’ yang asyik dikunjungi adalah Port Arthur
Historic Site yang merupakan bekas kompleks tahanan pada abad ke-19.
Jika benua Australia merupakan lokasi pembuangan para kriminal dari
Inggris, maka Port Arthur di Tasmania merupakan lokasi pembuangan mereka yang sudah tidak dapat ‘ditampung’ lagi di mainland Australia.
Tiap pengunjung yang datang ke museum utama diberikan sebuah
kartu yang mewakili identitas salah seorang tahanan di Port Arthur.
Selanjutnya, dengan mengikuti petunjuk yang tersebar, kita bisa
mengikuti jejak perjalanan hidup sang tahanan—awal mula alasan ia
ditangkap hingga nasib yang dihadapinya ketika tiba di Port Arthur.
Kompleks tahanan Port Arthur sendiri terdiri atas 30-an gedung tua
yang tersebar di lahan seluas 100 hektar. Sebagian besar dari
gedung-gedung tersebut masih terawat dengan baik, diantaranya the
Penitentiary (penjara), the Asylum (rumah sakit jiwa), the Hospital
(rumah sakit), dan the Church (gereja).
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Tiap malamnya terdapat ghost tour di Port Arthur yang sangat populer
di kalangan pengunjung. Pemandu kami benar-benar menghayati
perannya—berpakaian gelap dengan jubah panjang, lengkap dengan
sepatu boot yang berdebum keras ketika menginjak permukaan lantai
kayu. Kami berkeliling kompleks Port Arthur di bawah cahaya
temaram lentera yang dibawanya, mengunjungi gedung-gedung tua
yang kabarnya pernah dikunjungi hantu para penghuni lama. Walaupun tidak ada pemeran cadangan yang ngumpet di balik jendela dan
berpura-pura menjadi hantu, namun sang pemandu dengan sangat berbakat berhasil menggunakan intonasi suara, mimik muka dan gerak
tubuhnya untuk memikat kami dengan kisah-kisah misteriusnya.
Excellent acting, I should say!
Belajar dari museum-museum di Australia, kurasa banyak sekali potensi
yang bisa digali di Indonesia untuk mengelola museum dengan berbagai
tema dan display yang menarik bagi khalayak umum. Sepengetahuanku,
saat ini satu-satunya museum yang dari segi keterinteraktifan tampilan
dan kelengkapan informasinya sudah cukup mendekati kualitas museum-museum di Australia adalah Museum Bank Indonesia di Kota Tua
Jakarta.
Buat teman-teman yang di Indonesia, banyak juga kok museum menarik
yang bisa dikunjungi di tanah air. Kalau Australia punya kelompok
pencinta museum Australian Federation of Friends of Museums, di Indonesia juga ada Komunitas Jelajah Budaya dan Komunitas Historia yang
kerap menyelenggarakan tour budaya mengunjungi lokasi-lokasi bersejarah di seputar nusantara. Gabung aja di salah satu komunitas tersebut
untuk ikutan kegiatan-kegiatan serunya.

Neng, ke museum yuk!
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Berburu
Lookouts
Oleh Arinta Puspitasari
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Ini adalah salah satu hobi saya dan suami ketika berkesempatan jalan-jalan di
Australia. Setiap kali melewati jalan baru dan ada rambu-rambu lookout (tempat khusus untuk melihat pemandangan) wow, rasanya jantung langsung berdebar-debar, penasaran ingin berhenti dan sempatkan diri untuk mengintip
sebentar.
Area lookout selalu menjanjikan, dan buat saya, tidak pernah mengecewakan. Dari area lookout, kita selalu disuguhkan pemandangan panorama alam
khas Australia, dan itu bisa apa saja: pemandangan kota, gunung, pantai, hutan,
gurun, atau semak-semak.
Fasilitasnya pun bisa beragam. Dari lapangan parkir sempit saja,
sampai yang komplit dengan meja piknik, gazebo, toilet dan jalur hiking
pendek menuju area lookout. Dari sekadar hanya ingin meluruskan kaki dan
menghilangkan kepenatan, sampai ingin memenuhi rasa penasaran dan
kekhawatiran: apakah perlu mampir ke lookout ini? Bagaimana kalau lookout ini sama saja dengan yang baru kita lewati 30 menit yang lalu? Atau lebih
jelek? Atau lebih indah? Sungguh dilematis dan harus diputuskan segera.
Kalau tidak, ya kebablasan.
Permasalahan seperti inilah yang saya cari ketika liburan. Permasalahan
yang menyenangkan. Hehehe.
Memang, berburu lookout jarang sekali menjadi agenda utama ketika
berlibur. Ia adalah selipan, tambahan. Dan karena tidak direncanakan apalagi
dicari tahu melalui internet, maka berburu lookout selalu menjadi element of
surprise dalam liburan yang kami jalani.
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Tips berburu Lookout
Pertama: naiklah mobil, jangan naik bis apa
lagi pesawat. Kalau hanya
punya waktu satu-dua hari saja, sangat bisa
mengunjungi kota-kota kecil
di sekitar tempat kita tinggal. Saat kami ting
gal di Canberra, beberapa
kali kami berkunjung ke kota-kota di sekitar
seperti Bungendore, Kangaroo Valley, Berr y, Cooma, dan lain-lain. Satu
hal yang pasti, bila telah
bersekolah di Australia, jangan lupa untuk men
coba berkeliling menggunakan mobil (roadtrip). Pilih tourist driv
e atau scenic route agar
jalan-jalan menjadi maksimal, meskipun sedi
kit memutar. Berburu lookout hanyalah bagian kecil dari keseluruhan
perjalanan yang pasti tidak
terlupakan.
Kedua: alokasikan waktu yang cukup untu
k mampir-mampir bila
memang ingin berburu lookout. Jangan sam
pai tidak sempat mampir
karena sudah terlalu sore (seperti yang kam
i alami), atau kemalaman di
jalan karena terlalu sering mampir di ban
yak lookouts dan terpaksa
pulang malam-malam menembus hutan dan
hampir menabrak wombat
(seperti yang kami alami juga).

Best Lookouts I’ve Visited
Seperti yang sudah diceritakan di atas, element of
surprises selalu membuat setiap lookout berbeda dan
menyenangkan. Namun, inilah lima pilihan lookouts
yang paling saya sukai.
Great Ocean Road, Vic
Langit yang biru, cuaca yang cerah, udara yang
bersih, warna hijau dan biru terhampar sepanjang
perjalanan. Roadtrip di sepanjang Great Ocean Road
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lain dari yang lain dan banyak lookouts yang bisa
dikunjungi. Bila berkesempatan mengunjungi Melbourne, jangan lupa untuk menyempatkan diri
jalan-jalan kesini.
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Palm Beach, NSW

Dekat sekali dengan Sydney, wilayah Palm Beach penuh dengan rumah-rumah
peristirahatan mewah. Selain cuci mata melihat rumah-rumah bagus, alamnya
pun sangat cantik. Anda bisa mampir ke wilayah ini, sebelum mengunjungi
Taman Nasional West Head dan Ku-ring-gai Chase.
Uluru dan Kata-Tjuta, NT
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Terletak di tengah-tengah Australia, Taman Nasional Uluru dan
Kata-Tjuta menyajikan pemandangan gurun dan batu yang sangat indah dan
memukau. Highlights berkunjung ke lookout kedua tempat ini adalah di pagi
hari saat matahari terbit dan di sore hari saat matahari terbenam.
Taman Nasional Lamington dan Springbrook, QLD
Bila berkesempatan berkunjung ke Gold Coast di Queensland, jangan lupa
jalan-jalan juga ke taman nasional di sekitarnya. Pohon-pohon besar mengapit
jalan sempit yang berliku-liku di sepanjang taman nasional. Sesekali, kita dapat
berhenti di lookout untuk memandang hamparan hijau. Rute ini segera saja
menjadi salah satu rute favorit saya di Australia.
Mount Ainslie, ACT
Karena dulu bersekolah di Canberra, tak elok rasanya kalau tidak menominasikan Mount Ainslie, hehehe. Setiap mahasiswa di Canberra pasti akan
sampai di sini. Jangan lupa datang di malam hari dan saksikan lampu-lampu
berjajar rapi di atas kota buatan tercinta ini.
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Jalan-jalan
Cantik di Sekitar
Sydney Yang
Murah Meriah
Oleh Evi Safrina
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Sydney adalah salah satu kota paling mahal di dunia. Tapi tak berarti kita tak
bisa jalan-jalan dengan ongkos sesuai kantong mahasiswa. Caranya? Dengan
memilih tujuan tamasya yang minim ongkos, salah duanya adalah taman dan
pantai. Selain biaya yang hampir gratis, di taman dan di pantai saya menemukan suasana khas Australia, yang berbeda dengan negara lain (dan banyak
tempat sempurna untuk selfie/wefie … :).
Perkenankan saya berbagi tiga tempat kesukaan saya di sekitar Sydney,
New South Wales.

1.

The Royal Botanic Gardens (Kebun Raya)
Lokasi: Mrs Macquaries Road, Sydney.
Biaya masuk: Gratis.

Yang paling menyenangkan tentang Sydney Botanic Garden adalah
lokasinya yang dekat dengan pusat kota. Sehabis penat berbelanja
(kalau suka), jalan-jalan mengagumi Opera House dan Sydney Harbour, kita bisa santai di taman di pinggir laut di bawah rindang
pohon dikelilingi bermacam bunga dari seluruh dunia. Kebun raya
ini juga tak jauh dari NSW Art Gallery, yang memamerkan karya
seni mendunia tanpa memungut biaya, kecuali untuk pameran
tertentu.
Tanaman di kebun ini berganti-ganti dan berbunga beberapa kali
dalam setahun. Saya paling senang datang di musim semi (September-November), ketika bunga sedang berkembang berwarna-warni.
Kalau tak sempat membawa makanan untuk piknik, saya ke Café di
dalam kebun, yang menyediakan makanan berat dan camilan.
Kebun ini juga rumah bagi berbagai binatang seperti kakaktua,
ibis, ikan, belut dan ribuan kampret (itu lho kelelawar pemakan
buah, siang hari tidur bergelantungan di pohon).
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Karena luasnya 30 hektar, kita perlu paling tidak satu jam untuk
menikmati kebun ini. Kesana, kita bisa naik KA (stasiun terdekat:
Martin Place), atau naik ferry (ke Circular Quay, jalan 10 menit ke
arah Opera House), atau naik bus 441 dari Town Hall.

2.

The Royal National Park
Lokasi: Selatan Sydney, kurang dari 1 jam dari Sydney.
Biaya masuk/parkir: A$12/hari/mobil atau A$65/tahun/mobil.

Karena tak jauh dari rumah, walau pun luasnya 16.000 hektar, taman
nasional ini rasanya seperti kebun indah milikku sendiri... Diresmikan di
tahun 1879, taman ini tertua kedua di dunia. Setiap kali saya jalan-jalan
ke sana, saya selalu melihat dan menemukan hal-hal yang berbeda
tentang tanaman keras, tanaman perdu dan binatang-binatang khas Australia, di sungai, di jalan setapak, di bukit, di beragam pantai landai dan
curam, di rock pool (kolam renang di pinggir laut yang airnya diisi/diganti oleh gelombang ketika laut sedang pasang), di hutan eucalyptus
dan di hutan hujan (rain forest).
Australia adalah salah satu dari 12 negara dengan mega-diverse biodiversity (termasuk Indonesia), dimana 75% dari keragaman hewan dan tumbuhan dunia ditemukan. Para ilmuwan memperkirakan sekitar 82%
binatang menyusui dan 93% katak Australia tidak dapat ditemukan di
tempat lain di dunia ini.
Di taman ini kita bisa melihat berbagai binatang khas Australia, seperti
wallabi (seperti kangguru, tetapi lebih kecil), echidna (seperti landak),
burung kookaburra (yang kalau bersuara seperti orang tertawa terbahak-bahak), burung lyre (yang bisa meniru suara burung-burung lain),
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berbagai jenis kakaktua & lebih dari 300 jenis burung lain,
possum, water dragon dan ular (baik yang berbisa maupun
tidak). Ada satu yang saya tidak suka, lintah, penyedot darah
yang terasa dingin kalau sedang nempel di kulit. Kalau satu
lintah sudah hinggap di kulit saya, seharian saya tetap merasakan dinginnya sang lintah. Hiiy… Untungnya para lintah ini
hanya ada di daratan lembab tertentu di hutan hujan.
Saya dan keluarga senang piknik, bushwalking, bersepeda, berperahu dan berenang di dalam taman nasional ini. Kalau sedang
beruntung, migrasi ikan paus (Humpback dan Southern right)
bisa kita lihat dengan teropong dari atas bukit, sekitar bulan
Juni – Juli, ketika mereka migrasi ke utara dan bulan September
– November, ketika mereka kembali ke selatan.
Ada 706 jenis tanaman di taman ini. Musim berbunga biasanya
di musim semi (September-Oktober). Tapi banyak juga tanaman
yang berbunga di musim lain, misalnya salah satu tanaman asli
Australia kesayangan saya, Banksia Ericifolia, yang berbunga di
musim gugur (April-Mei) di taman ini. Di tempat lain yang
lebih dingin, dia berbunga di musim dingin.
Jalan-jalan di taman nasional ini paling tidak perlu waktu sehari,
perlu kendaraan dan pergi bersama keluarga/teman-teman. Saya
tak suka jalan-jalan sendirian ke taman nasional, selain bete,
makan- minum, nyupir, bensin & parkir semuanya ditanggung
sendirian…
Salah satu jalan setapak yang menakjubkan adalah the Royal
National Park Coast Track. Panjangnya 26 km meliuk-liuk
turun naik dari ujung Otford Lookout ke ujung Bundeena, melewati jalan setapak dipuncak bukit dan pantai-pantai biru yang
sangat indah. Saya biasanya mulai dari salah satu ujung atau di
KESEHARIAN DI AUSTRALIA
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tengah-tengah Track, kemudian jalan sekitar 1-2 jam lalu berbalik arah
kembali ke ujung yang sama. Yang paling penting menuju pantai, bawa
air minum (sekitar 1 liter, lebih dimusim panas supaya tidak dehidrasi)
dan makanan (yang lahap dimakan di pinggir pantai). Tak lupa semua
sampah (organik dan non-organik) dibawa pulang.

3.

Pantai Austinmer
Lokasi: Lawrence Hargrave Drive, 73km selatan Sydney.
Biaya masuk: gratis.
Transpor: dengan KA dari Sydney Central, ke arah Wollongong – ongkos max A$12 pp (di sini), berhenti di
stasiun Austinmer, jalan 900 meter ke arah pantai. Atau
dengan kendaraan pribadi >1,5 jam dari Sydney

Austinmer adalah salah satu pantai populer terutama untuk yang punya
anak kecil. Pasirnya putih dan ada dua rockpool menghadap ke Samudra
Pasifik: yang di utara “babies’ pool” karena dangkal, dibuka tahun 1914,
di sebelahnya kolam lebih panjang dan dalam ditambahkan sekitar akhir
1930an.
Lebih baik datang ke pantai Austinmer di hari kerja, karena di hari libur
atau akhir pekan, pantai itu penuh sesak dan susah dapat parkir.
Di pantai, pagi-pagi sekali, biasanya penduduk setempat yang berenang.
Ada keterangan di dekat kolam, yang memberitahu berapa suhu kolam
pada hari itu. Kalau terlalu dingin, jangan nyebur ke kolam. Semakin
hangat hari semakin hangat kolam, semakin banyak anak-anak datang
berenang di kolam dangkal. Dulu, waktu anak saya masih balita, hampir
setiap bulan kami ke sana, lebih sering lagi di musim panas. Sehabis
berenang atau bermain air dan pasir, enak sekali makan siang di pinggir
pantai. Fish and chips & es krim, biasanya …

Yuk jalan jalan!
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Adaptasi
Musim
Dingin
Oleh Melati
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Ketika menginjakkan kaki keluar dari pesawat yang membawaku dari
Sydney ke Canberra pada awal bulan Juni, kehadiranku langsung disambut
dengan hembusan angin musim dingin yang membuat merinding. Sejak
terbang dari Jakarta sebenarnya busana sudah disesuaikan untuk menghadapi suhu dinginnya Canberra—kaos ditumpuk sweater dan dilapis jaket, celana
panjang, kaos kaki tebal dan sepatu boot tinggi. Lumayan ampuhlah untuk
menghangatkan tubuh.
Canberra memang termasuk salah satu kota dengan suhu musim dingin
paling ekstrim dibandingkan kota-kota besar lainnya di Australia. Ketika
kota-kota pantai seperti Sydney dan Melbourne bersuhu maksimum 17 derajat
Celcius pada siang hari, Canberra biasanya ‘hanya’ maksimum 5 derajat
Celcius. Suhu sekian kurang lebih sama dinginnya dengan suhu di dalam
kulkas. Di hari-hari yang lebih dingin lagi, suhu kulkas bahkan lebih hangat
daripada udara di dalam ruangan.
Mungkin karena itulah warga Canberra memiliki ‘coping mechanism’
yang lebih ampuh dalam melawan suhu dingin ketimbang warga dari kota
lainnya. Ketika berkunjung ke Sydney pada bulan Juli misalnya, aku dan suami
dengan bahagia menyambut hangatnya udara pantai 15 derajat Celsius dengan
melepas jaket di atas ferry yang melintas dari Circular Quay ke Watsons Bay.
Tari dan Agung, kedua temanku yang mengambil studi di University of
Sydney, yang menemani kami jalan-jalan siang itu merinding heran melihat
kelakuan kami.

Banyak cara untuk menyiasati
suhu dinginnya winter di Australia.
Memakai beberapa baju tipis yang berlapis-lapis konon lebih efektif
daripada memakai satu kaos dengan jaket yang tebal. Katanya sih
panas suhu tubuh lebih terperangkap oleh lapisan-lapisan kain
tersebut.
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Karenanya banyak orang yang membeli baju dalam hangat atau
thermal underwear—bentuknya seperti kaos lengan panjang dan celana
panjang yang ngetat di badan. Thermals ini dipakai di atas pakaian
dalam, sebelum baju biasa dan jaket.
Ada juga overcoat atau jas panjang yang dikenakan di atas jaket
biasa. Ini hanya diperlukan jika suhu udara sudah benar-benar dingin.
Aksesori penghangat lainnya juga tidak ketinggalan. Leggings,
penghangat mata kaki, penghangat pergelangan tangan, sarung tangan,
penghangat telinga, kupluk, syal, semua bisa dijadikan pilihan untuk
lebih melindungi badan. Berhubung 30 persen panas tubuh keluar dari
bagian atas kepala, penutup kepala menjadi sangat penting dipakai
untuk menahan panas tubuh.
Di rumah, menyalakan penghangat ruangan atau heater bisa
menjadi solusi yang cukup mahal pada musim dingin. Tagihan listrik
pada musim dingin Juni – Agustus biasanya paling mahal dibandingkan
musim-musim lainnya. Untuk tempat tinggal dengan satu kamar tidur,
ruang tengah, dapur, dan kamar mandi berukuran 5 meter x 8 meter,
tagihan listrik rumahku pada musim dingin tahun 2011 mencapai
AU$318. Jumlah ini jauh melonjak dibandingkan tagihan pada musim
panas Desember – Februari senilai AU$170. Namun ternyata tagihan
listrik kami masih jauh lebih kecil dibandingkan tagihan teman-teman
mahasiswa Indonesia lainnya yang pada umumnya menyalakan terus
heaternya sepanjang hari. Beberapa temanku bahkan menerima tagihan
listrik yang mencapai AU$1,000!!!
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Cara hemat untuk menghangatkan kamar di dalam rumah
pada saat musim dingin.

Pastikan semua celah jendela dan pintu tertutup rapat supaya udara panas dari
1.

dalam ruangan tidak keluar, dan sebaliknya udara dingin dari luar tidak
masuk ke dalam.

2.

Kedua, gorden jendela yang panjang sebaiknya dipasang sehingga tidak hanya
menutupi permukaan kaca, namun juga menutupi seluruh permukaan dinding
dari lantai hingga langit-langit. Ini dilakukan untuk mengurangi kontak
langsung antara udara panas di dalam ruangan dengan kaca jendela yang
dingin, untuk memperlambat penurunan suhu ruangan. Dengan demikian,
heater tidak perlu dinyalakan terus-terusan, namun cukup sampai suhu
ruangan menghangat saja.
Heater bisa dimatikan untuk sementara waktu hingga suhu ruangan
dirasa sudah terlalu dingin, kemudian bisa dinyalakan kembali. Kalau
memang tidak kuat mematikan heater lama-lama, jangan lupa menyediakan
semangkok air di dekat heater agar panasnya tidak terlalu cepat mengeringkan
udara. Berlama-lama di dekat heater biasanya mengeringkan kulit juga, jadi
sering-sering pakai lotion dan lip balm juga ya supaya kulit tidak bersisik dan
bibir tidak pecah-pecah.

3.

Selain itu upayakan agar seluruh permukaan lantai dilapisi dengan karpet
yang tebal. Usahakan juga untuk memusatkan aktivitas di dalam satu ruangan
agar pemakaian heater bisa dihemat untuk memanaskan kamar itu saja.

4. Di musim dingin biasanya aku menjadi lebih sering beraktivitas di dalam
dapur, belajar sambil masak menggunakan kompor atau oven. Panas kompor
biasanya cukup menghangatkan ruangan, sehingga pemakaian heater pun bisa
dikurangi. Hehehe…
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5.

Sebelum masuk ke tempat tidur, hangatkan kasur menggunakan electric blanket.
Ketika sudah mau tidur, electric blanket bisa dimatikan, dan sebaliknya panas
tubuh kita yang terperangkap di dalam selimut akan menghangatkan tidur sepanjang malam.
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Dear
Agent
Oleh Zuraidah Said
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Seandainya property agent itu buku diary

Seandainya agent itu best friend yang bisa diajak curhat
tengah malam buta untuk kasih tau betapa susahnya bagi
kami para mahasiswa yang baru tiba di Melbourne untuk
mendapatkan akomodasi.

Seandainya agent itu ‘Pegadaian’ yang bisa
menyelesaikan masalah tanpa masalah

Seandainya, oh seandainya..

Memang banyak hal mengagetkan yang saya alami begitu tinggal di Melbourne. Sebenarnya sebelum datang ke Melbourne sudah diwanti-wanti oleh
Unimelb representative office di Jakarta. Di Melbourne itu agak sudah mencari
akomodasi, apalagi di awal tahun saat di mana saya tiba di Melbourne. Tapi
wanti-wanti itu saya anggap remeh, dalam hati saya malah bilang “Ih lebay amat
sih, perasaan cari rumah gak segitunya kali.”. Tapi begitu seminggu setelah saya
dan dua teman seperjuangan saya (Eli dan Wilda) tinggal di Trinity College
(housing accommodation dalam kampus yang harga sewanya $ 68/day) mulai
berasa juga dompet jadi cepet tipis gara-gara bayar sewa kamar di sini. Setiap
ketemu student Indonesia di kampus pasti ditanya, “Kalian masih tinggal di
Trinity?”, pas kami iya-kan mereka langsung komentar, “Wuih… tajir banget,
buang-buang uang beasiswa, ckckck”. Dan karena kami pasukan terlama (8 hari,
kebayang kan berapa dollar yang kami buang? ) yang nginep di Trinity College
jadilah kami terkenal dengan nama geng Trinity.
Jadi intinya karena tersulut omongan student Indonesia yang lain untuk
segera menyingkir dari temporary accommodation kami, mulailah kami bertiga
gerilya buat cari akomodasi. Segala situs real estate, gum tree, accomnet, kami
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obrak-abrik, daftar property dan nomor telfon landlord atau agent kita kumpulin.
Inspeksi rumah pun dimulai di sela-sela kuliah. Senjata kami untuk mencari akomodasi adalah aplikasi GPS map yang ada di smart phone. Terima kasih teknologi.
Tapi biar sudah pake teknologi canggih, kami masih aja tuh suka nyasar dan jalan
muter-muter karena kami bertiga emang dodol baca peta, hehe. Akhirnya setelah
8 hari kami menginap di Trinity College, kami keluar juga, yaiy… bye bye Trinity,
bye bye Piere (front officer Trinity College yang cakep kecengan kita bertiga).

1.

Banyak pengalaman yang saya alami selama mencari akomodasi di Mel-

bourne. Dari tiap weekend yang dihabiskan hampir seharian untuk mengunjungi
satu inspeksi ke inspeksi lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Ada pengalaman salah satu rumah yang diinspeksi, jadi waktu itu kita mau inspeksi
rumah di jalan (saya lupa namanya) anggaplah Queen Street tanpa mempertimbangkan ada beberapa jalan dengan nama serupa, saya dan teman saya main
masuk dan mengetuk pintu rumah yang dianggap benar. Agak bingung juga
karena yang membuka pintu ternyata seorang Asian student sepantaran kita. “Is
this house is open for inspection?” Tanya temen saya gak yakin sambil menunjukan alamat hasil print dari real estate website. Si cowo ini tampaknya juga agak
bingung mukanya, setelah diperiksa ternyata Queen Street yang dimaksud bukan
di daerah situ. “The address is Queen Street in the Coburg, this area is Parkville.
You should go a bit further that way, and you can use tram 19”. Kata si cowo baik
hati menjelaskan. Waduh… malu deh kita, untung pas kita say apologize dia ok, ok
aja, kayanya dia maklum sama student yang baru dateng kaya kita yang masih
sering nyasar :P.

2. Pengalaman lainnya pernah sewaktu kami mau inspeksi dan datang ke

kantor agent. Kami bilang ke orang yang dibagian reception kalau kami mau
inspeksi unit A di jalan B. Dan dengan cuek si reception girl gak mau tuh repot-repot nengokin wajahnya dari komputernya dan bilang “50 bucks please.”. Ehm
maksudnya apa nih ya? Kok belum apa-apa udah ditodong minta duit 50 dollar

aja? Berhubung dulu kami masih bego dan bingung, akhirnya kami kasih juga tuh
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uang 50 dollar, begitu kami kasih uang 50 dollar baru dia mau nengok (yeee dasar
matre) dan senyum bilang “Here’s the key, please return it in one hour.” Katanya
dengan ‘fake smile’ trus balik lagi melototin komputernya. Setelah selesai inspeksi,
kami kembali ke kantor si agent untuk mengembalikan kunci. Lalu kami minta
form untuk diisi, dan begitu kami mau mengisi form untuk aplikasi akomodasi
tersebut, si reception girl bilang “Could you please fill the form outside? Or you can
take the form and return it later.” Ya ampuuuunn, kita diusir. Segitunya banget sih,
dasar belagu, nyebelin, rese. Untung uang kami yang 50 dollar udah dibalikin pas
ngembaliin kunci. Ih…, sumpah saya dan temen-temen saya langsung ilfeel sama
tuh property agent, dan langsung mem-black list property agent tsb.

3. Pengalaman lainnya, waktu inspeksi ke sebuah apartment. Kok yang inspeksi hanya sedikit ya? Waktu itu cuma ada saya dan teman saya, serta sepasang Australian couple yang mau liat apartment itu. Dan sang agent kenapa agak ‘gimana gitu’
ngeliat kami berdua ikutan inspeksi, tapi walau begitu dia tetap pasang senyum
palsu khas agent yang pura-pura ramah. Selesai melihat-lihat, ternyata tempatnya
cukup cozy dan strategis dekat dengan kampus unimelb, keluar lah kami dan
bertemu dengan sang agent. “Do you like the place?” Tanya si agent. “ Yes, we do
really like the place” kata saya. “ Ok, when do you plan to move?”. Loh, loh, kok
langsung ditanyain kapan pindah aja, biasanya agent bakal kasih form aplikasi dulu
dan baru kasih kabar sekitar seminggu kemudian”. “ We plan to move next week, if
it is possible. Is there any form that we should fill in?” tanya saya. “Form? What
form? If you ok with the house you can pay the property and move as soon as possible” kata si agent lagi. “Ehm, this apartment is for lease, isn’t it?” Tanya teman saya.
“For lease? This apartment is for SALE (beneran dia menekankan banget kata sale
ini). Do you have a half of million bucks that you can give to me? “ Tanya si agent
setengah mengejek. Ooh, ini toh arti pandangan heran dia tadi, sial*n, kur*ng aj*r,
br*ngs*k. Tau sih emang kita gak mampu bayar segitu, biar selama dua tahun uang
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stipend kita dikumpulin ditambah uang SPP kuliah selama dua tahun
dan ngutang sana sini tetep gak bakal nyampe segitu. Tapi di iklan
yang ada di real estate website memang bilang kalau apartment ini for
lease, not for sale. Lagi bingung dan gondok setengah mati sama si
agent tiba-tiba di ground floor ada suara orang ribut-ribut. Ternyata
di bawah ada seorang agent lagi yang diikuti dengan banyak orang
untuk melakukan inspeksi. Oalaaah, ternyata hari itu di apartmen
yang sama cuma beda unit ada inspeksi berbarengan. Yang satu untuk
disewakan yang satu lagi untuk dijual. Berhubung udah keburu BT
sama si agent sombong ini, saya dan teman saya langsung ciao tanpa
permisi dan langsung ngebuntutin agent yang satu lagi, ih males
banget deh sama attitude agent yang nyebelin itu.

4. Dalam pencarian sebuah akomodasi yang cukup nyaman di
Melbourne, saya tidak hanya berurusan dengan agent dan landlord
yang aneh-aneh. Pernah suatu kali sewaktu saya, Eli dan Wilda lagi
bingung cari alamat, eh tiba-tiba kami disamperin sama seorang
ibu-ibu Cina. Dia bilang kalau dia punya tempat massage dan refleksi
di derah deket-deket situ. Awalnya kami kira dia mau promosi tempat
massage-nya dan mengundang kita untuk datang, ternyata eh ternyata,
dia malah nawarin kita untuk jadi pegawainya, gubrakkk. Emang kita
keliatan segitu susah, gembel, dan miskinnya ya? Sampe ditawarin
kerja sambilan di tempat dia. Saya, Wilda, dan Eli cuma bisa manyun
aja ditawarin kerja sama si ibu dan menolak dengan halus, “Sorry we
don’t know how to do massage.” Eh tetep donk dia ngotot, “Don’t
worry, I can teach you”. Hiiii BT gak sih, udah gitu pake acara ngikutin
kita bertiga, minta nomor telfon. Akhirnya sama Eli dikasih aja
nomor telfon palsu trus begitu ada tram lewat langsung kita naik dan
pergi sebelum ketauan kalau nomor tersebut palsu.
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Entah karena percaya sama apa yang dikatakan Nanda, atau entah karena nasib
baik akhirnya berpihak kepada saya, akhirnya saya menemukan apartment studio
mungil yang saya tempati sekarang ini, dengan harga yang cukup reasonable (untuk
ukuran Melbourne loh yaa). Walaupun jaraknya cukup lumayan dari kampus
(4km) tapi bisa ditempuh dalam waktu sekita 40 menit kalau saya berangkat
bareng kabayan, lumayan olah raga. Oiya kabayan itu nama sepedah saya :). Yang
saya suka dari kamar studio saya ini karena tempatnya lumayan strategis dan sebelahan dengan McDonals, jadi kalo laper dan males masak tinggal mampir ke sebelah. Kalo bosen dengan masakan sendiri tinggal buka jendela, dan aroma French
fries khas McD yang digoreng akan tercium, hehe jadi walau pun makan cuma pake
telor ceplok tapi aromanya French fries :).

TIPS PRAKTIS

145 NENG KOALA: STORIES OF FEMALE INDONESIAN STUDENTS IN AUSTRALIA

Masak Cepat
Buat Mahasiswi
Super Sibuk
Oleh Melati
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Ketika masa-masa assignment sudah mulai melanda, mahasiswa yang doyan
masak sekalipun pasti merasa tak punya waktu untuk masak ‘beneran’.
Buat yang nyari praktis sudah hampir pasti beli makanan jadi di restoran cepat
saji. Namun sekali makan di luar paling sedikit akan menguras kocek sebesar
$8an. Sepaket burger, kentang goreng dan minuman ringan di Hungry Jacks saja
kurang lebih seharga $10 – $12. Kalau terus-terusan jajan bisa bangkrut juga. Ada
pula trik beli makanan dari restoran kampus ketika tokonya sudah mau tutup.
Lumayan banget bisa beli kotak nasi lengkap dengan lauk sayur dan daging seharga $4.
Buat yang masih bisa menyempatkan masak tapi ingin cepat, palingan beli
nugget, sosis, telur, atau mie goreng. Kalau yang terakhir itu, bukan cuma mahasiswa Indonesia yang doyan makan. Sudah beberapa kali kulihat mahasiswa-mahasiswa dari Cina dan India memasak mie goreng di dapur asrama mahasiswa.
Bagi yang mampu meninggalkan selera makan Asia, hidup akan terasa
lebih mudah jika mengadopsi selera makan orang-orang lokal Australia.
Makanan sederhana yang gampang diracik biasanya sandwich—roti isi keju,
selada, telur, tuna spread, atau bahan makanan apapun yang kita suka. Lumayan
kenyang juga kok!
Bagi yang kangen makanan agak ‘berat’ dan rela meluangkan waktu sedikit
untuk masak, bisa juga ngikutin resep mudah dan murah berikut ini. Resep ini
kutemukan di salah satu koleksi buku resep perpustakaan umum di Canberra.
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Roasted Chicken Sour Cream
1 kilogram sayap atau paha ayam
Garam secukupnya
250 ml sour cream (dijual di Woolies, Coles dan toko
swalayan pada umumnya)

Cara memasak:
Lumuri kulit ayam dengan garam, diamkan lima menit.
Balur ayam dengan sour cream.
Panggang ayam menggunakan oven pada suhu 200
derajat Celsius selama 40-45 menit hingga crispy dan
matang.
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Berburu Harta
Karun Di
Resource Centre
Oleh Melati
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Salah satu kegiatan yang biasanya paling kunantikan di akhir pekan adalah kunjungan ke ‘gudang harta karun’ di salah satu lokasi pembuangan sampah paling
besar di Canberra.
Sampah, katamu barusan? Yap betul!
Kata orang sini “Someone’s trash could be some other’s treasure”. Dan
sudah sering pula kutemukan barang-barang berharga di antara
gunungan barang bekas yang dijual kembali di Resource Centre.
Barang-barang bekas yang dijual di Resource Centre pada umumnya sudah
dipilah dan dikelompokkan dalam koridor-koridor belanja berdasarkan jenisnya
masing-masing. Namun tidak ada label harga yang menyertai setiap barang layaknya
di toko swalayan. Pengunjung tinggal membawa belanjaannya ke petugas kasir, yang
kemudian akan menaksir total harga barang-barang tersebut. Harga juga masih
boleh ditawar, lho!
Lumayan lah, waktu itu kami membeli rak buku dua tingkat seharga $5,
penggorengan $1, dan tong sampah 50 sen. Keranjang piknik vintage pun hanya $3!
Memang sih, kita harus teliti dalam memilih barang sebelum membeli. Dan
terkadang ada unsur untung-untungan juga ketika mencari barang yang kondisinya
masih bagus. Sebaliknya, ketika kita sudah tidak membutuhkan barang tertentu,
ada lokasi drop-off di luar gedung Resource Centre yang bisa digunakan untuk
meninggalkan barang-barang yang kondisinya masih layak dipakai oleh orang lain.
Terdapat dua lokasi Resource Centre di Canberra: Mitchell di North Side dan
Hume di South Side.
So what are you waiting for, ladies? Lets go hunting for some trash ‘n
treasure!
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Pre-Loved
Items for
My Boys
Oleh Emma Soraya
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Punya anak itu mahal.
Siapa yang akan ngeyel dengan statement itu. Tidak ada saya kira. Apalagi jika
dibandingkan dengan standar hidup Indonesia untuk keluarga muda yang hidup di
negeri orang dengan beasiswa untuk satu orang saja, bukan untuk sekeluarga.
Tapi… selalu ada pengecualian kan? Yupe! Alhamdulillah keluarga kami menjadi
salah satu keluarga muda yang mendapat kesempatan merasakan hidup di Australia
dengan beasiswa dari pemerintah Australia. Memang masih saja, punya anak itu
mahal, apalagi anaknya dua, sama-sama toddler. Tetapi so far masih manageable,
masih bisa balance antara income dan pengeluaran.
Pada saat menjelang keberangkatan kami sekeluarga, saya cukup panik
dengan keperluan dan kebutuhan anak-anak ini. Takut kemahalan, dan kami tidak
akan mampu membelinya dengan uang beasiswa atau hasil bekerja. Sebagian besar
mainan anak-anak saya bawa. Juga keperluan makan dan menyusu bayi saya (ketika
berangkat anak saya yang kecil berusia 7 bulan). Toilet training equipment anak
yang besar (2,5 tahun ketika itu). Dan saya masih menyempatkan belanja pakaian
untuk mereka. Banyak sekali! Ditambah dengan segala kado dan hadiah dari
nenek-nenek mereka. Wal hasil ketika check in: excess baggage! Cukup banyak yang
kami harus bayar untuk membawa semua barang itu..
Sesampainya di Canberra dan mulai settling in as a family semakin saya
menyesal mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membayar excess baggage.
Kenapa? Karena baru tau kalau semua itu ada di Canberra dan dapat diperoleh
dengan harga yang sangat terjangkau dengan saku mahasiswa! Memang pakaian,
mainan, buku-buku untuk anak-anak itu tidak semuanya baru, tapi kualitasnya
(juga brand!-nya) cukup dapat diandalkan.
Keperluan anak-anak sangat mudah ditemui dan dibeli di Canberra, mulai
dari garage sale, school fete, Sunday markets, op-shops Vinnies dan Salvo dan favorite saya adalah Baby and Kids Market (BKM).
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BKM adalah pasar tempat keluarga menjual barang-barang pre-loved
keperluan bayi dan anak-anak. Pre-loved adalah istilah untuk barang sudah dipakai, tapi dirawat sebagai barang kesayangan sehingga kondisinya masih sangat
bagus. Saat ini sudah semakin banyak yang berjualan barang-barang baru. Tetapi
minat saya masih pada barang-barang pre-loved. Banyak items yang dijual di
BKM mulai dari pakaian, mainan, keperluan makan atau toilet training, car seat,
stroller, juga buku-buku. Meski hampir semua item diberi harga, semuanya dengan
harga ‘garage sale’ karena sebenarnya BKM adalah garage sale bareng-bareng
untuk baby and kid items. Harga belum tentu itu harga pas lho. Jika membeli
beberapa barang sekaligus, jika menawar hampir bisa dipastikan akan diberikan.
Nggak ada salahnya kok menawar, asal reasonable tawarannya. Kan ada chance
untuk dikasih. Kisaran harganya mulai dari 10 cents sampai puluhan dollar, tergantung item-nya. Yang jelas jika dibanding barang yang sama namun dibeli baru
sangat jauh lebih murah. Soal kualitas? seperti halnya belanja di second hand shops,
mesti teliti! Tetapi biasanya semakin bagus kualitasnya (makin seperti baru) semakin mahal harganya dan begitu juga sebaliknya.
Seperti halnya pasar/ kios second hands lainnya, tentu saja faktor keberuntungan sangat menentukan. Yang saya lakukan biasanya berangkat dari rumah
sekitar jam 9. Karena baru saja buka, masih banyak pilihan, tetapi biasanya harga
juga masih cukup ‘mahal’. Berkeliling beberapa kali untuk ‘hunting’ items yang
saya memang perlukan dan membayarnya dengan sedikit menawar. Setelah items

Tidak seperti op shops yang buka setiap hari kerja, atau Sunday market
atau garage sale yang seminggu sekali, BKM ada sebulan atau dua
bulan sekali. Di Canberra selalu diadakan di EPIC, hari sabtu jam 9-12
pada tanggal-tanggal tertentu. Dan saya sudah menandai kalender
saya pada tanggal berapa saja BKM di EPIC. Untuk bisa berkunjung ke
‘pasar’ ini cukup sediakan $4 untuk masuk dan gratis untuk anak-anak.
Setelah membayar, tangan anda akan diberi stempel.
Cek di sini untuk jadwalnya: https://www.kidspot.com.au
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yang penting sudah saya dapatkan, saya akan menunggu hingga menjelang tutup
jam 12 untuk mendapatkan diskon lebih lagi, karena sebagian penyewa booth
memilih untuk menjual habis ‘dagangan’nya daripada membawanya pulang. Sesi
ini biasanya saya gunakan untuk membeli buku-buku dan mainan anak-anak.
Setelah itu pasti kaki sudah pegal, tas sudah penuh tapi hati riang karena mendapat
hasil ‘buruan’ cukup banyak tanpa harus merogoh saku dalam-dalam..
Meski tangan distempel supaya bisa keluar masuk berkali-kali, bagi saya jika
sudah masuk ke BKM pantang keluar sebelum puas berburu.
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I Was a
Fare Evader
Oleh Rindang Widuri
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Di Melbourne sini, jika kita ingin menggunakan angkutan umum, kita diharuskan
membeli tiket terlebih dahulu, dan ketika sudah berada di dalam angkutan
umum, jangan harap kalian akan melihat kondektur yang mengecek satu persatu
tiket penumpang. Bagaimana dengan si supir? Hmm.. sang supir sih sepertinya positive thinking aja, kalo seluruh penumpangnya sudah punya valid ticket. Lagipula,
memastikan penumpang punya tiket atau tidak, sepertinya bukan job descriptionnya
supir. Kalian bisa bayangkan, kan, kalo caranya seperti ini, sudah dipastikan banyak
fare evader berkeliaran. Dulu, teman-teman saya yang bertipe orang yang adventurous dan suka sama hal-hal yang memacu adrenalin, atas nama ‘penghematan’,
lebih memilih tidak ber-tiket kalau naik tram tapi kucing-kucingan sama polisi
tram :). Padahal, sangsi untuk fare evader ini sudah jelas, yaitu dikenakan denda
$180, dan denda itu hukumnya pasti, tidak bisa di’nego’ seperti kalo kita kena tilang
oleh polisi di Jakarta.. ;).
Sudah hampir setahun belakangan ini, PTV sedang gencar-gencarnya
mengincar para fare evader. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya para
authorised officer (ticket inspector) atau kita suka menyebutnya dengan ‘polisi
tram’ (walaupun target operasinya bukan cuma tram). Jam operasinya juga gak
main-main, saya pernah melihat ketika pulang dari kampus jam 11 malam, para
polisi tram yang berseragam ini masih inspect ke dalam tram. Untuk tram, model
inspeksinya memang dilakukan secara random, artinya tidak setiap tram, setiap
rute, setiap jam akan kedatangan polisi tram tersebut. Jadi, kalo kalian lagi beruntung, kalian bisa naik tram gratis (dengan jantung yang berdebar-debar). Berbeda
dengan train atau bus. Kalo train, ketika kita akan masuk ke stasiun, kita harus
memvalidasi tiket kita pada mesin validasi yang sudah disediakan dan biasanya
diawasi oleh petugas stasiun. Kalo di dalam bis, mesin validasi ada di dalam bis,
ketika masuk bis kita harus memvalidasi tiket dan proses validasi ini tentu saja
diawasi oleh sang supir bis. Oh ya, polisi tram ini juga kadang-kadang menyamar
dalam melakukan inspeksi di tram. Seperti yang pernah saya alami, waktu itu hari
Minggu, sedang duduk manis di tram, tiba-tiba didatangi oleh laki-laki berpakaian
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sangat casual yang dengan sopan menegur saya dan meminta saya dan putri saya
memperlihatkan tiket kami. Awalnya saya ragu-ragu sambil ingin bertanya, saya
pikir, ‘aduh ngapain nih orang minta liat tiket segala’, tapi begitu saya melihat
lencana/badge yang ditunjukan oleh orang tersebut, baru saya sadar kalo orang ini
polisi tram yang sedang menyamar atau istilah kerennya plain clothes officer.
Tanpa banyak tanya, saya tunjukkan myki kami, setelah myki kami diperiksa
kevalid-annya, si petugas pun tersenyum dan berlalu dengan senang.
Lupa Berujung Malu
Lalu bagaimana ceritanya sampai saya bisa menjadi seorang fare evader?
Ceritanya begini, waktu itu hari masih pagi, setelah mengantar putri saya ke sekolah, saya langsung bergegas berangkat ke kampus menggunakan tram ingin
cepat-cepat bekerja (cieee.. student rajin nih ceritanya). Ketika masuk tram, saya
langsung menduduki tempat duduk favorit, lalu saya membaca-baca artikel sambil
mendengarkan lagu kesayangan melalui earphone, wah pokoknya nyaman banget,
serasa di surga :). Tapi beberapa menit kemudian, surga saya terampas dengan
masuknya para polisi tram berseragam. Karena begitu mereka masuk, saya baru
menyadari kalo tiket saya belum saya validate (mati gue…). Berhubung saya pengguna tiket weekly, dan kebetulan hari itu masa berlaku tiket weekly saya habis,
maka saya harus menggunakan tiket weekly baru dan harus divalidasi pada hari itu
juga. Ketika para polisi tram itu masuk dan menyebar ke berbagai sudut tram, saya
langsung berdiri untuk memvalidasi tiket saya di mesin validasi terdekat. Tapi,
salah seorang petugas malah mendatangi saya dan meminta saya memperlihatkan
tiket saya yang belum tervalidasi itu. Sudah bisa ditebak kelanjutannya, si petugas
menganggap saya sebagai fare evader, hanya karena saya lupa memvalidasi tiket.
Parahnya lagi, saya tidak bisa menunjukkan tiket-tiket weekly saya yang sudah
habis masa berlakunya. Jelas dong saya tidak bisa menunjukkan, masa’ sih saya
bawa-bawa tiket yang sudah tidak berlaku lagi, bisa gendut dong dompet saya.
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Kebetulan, pagi itu sebelum berangkat, saya keluarkan semua tiket-tiket yang sudah
tidak berlaku dari dompet. Seandainya, tiket-tiket itu tidak saya keluarkan, polisi
tram itu pasti sudah ‘membebaskan’ saya dan saya tidak perlu menanggung malu
ditonton oleh seisi tram yang penuh sesak itu dan dianggap sebagai fare evader..
hikss.. :(. Oh ya, setiap ada orang yang tertangkap oleh polisi tram sudah pasti menjadi tontonan yang amat sangat menarik dan rugi untuk dilewatkan, selain gratis
juga karena tidak akan ada siaran ulangnya.
Legal Service Penolongku
Seperti yang sudah saya sebutkan diatas, fare evader akan dikenakan denda sebesar
$180. Singkatnya, setelah saya mendapat surat denda dari Departemen Transportasi, saya diharuskan membayar denda. Tapi, berhubung saya merasa tidak rela
mengeluarkan dollar segitu banyak, saya menghubungi Legal Service di kampus
saya – RMIT – dengan harapan denda saya bisa dianulir. Beruntungnya saya,
mereka mau membantu saya untuk menulis surat ke Departemen Transportasi agar
denda saya dianulir. Tidak lupa pula, saya berikan semua tiket-tiket yang sudah
kadaluarsa sebagai bukti saya adalah pengguna public transport yang baik. Ternyata
kampus saya tidak hanya membantu dalam menuliskan surat appeal, tapi juga
mewakili saya dalam berkomunikasi dengan Departemen Transportasi. Sekitar 1
minggu setelah surat appeal dikirim ke Departemen Transportasi, saya (melalui
Legal Service RMIT) mendapatkan jawaban bahwa saya tidak perlu bayar denda…
horreee… Saya juga di’wanti-wanti’ oleh Departemen Transportasi agar jangan
menjadi fare evader untuk kedua kalinya, jika saya melanggar lagi, mereka tidak
akan mengabulkan appeal saya berikutnya. Saya tidak tahu, apa yang menyebabkan
Departemen Transportasi mengabulkan permohonan appeal saya, apakah karena di
surat appeal itu terlampir bukti-bukti tiket kadaluarsa saya atau karena di surat itu
tertulis kalo saya adalah research student yang sedang stress level dewa karena
studinya?
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Sejak kejadian itu, walaupun polisi tram menginterogasi saya dengan bahasa dan
sikap yang sopan, tetap saja saya selalu trauma kalo melihat polisi tram. Tapi pelajaran yang mungkin bisa diambil oleh saya dan para Nengs adalah, jangan
coba-coba apalagi sengaja melanggar aturan yang berlaku di Australia, karena
sangsinya benar-benar ada dan diterapkan. Pelajaran berikutnya, tiket tram
(myki) adalah barang wajib yang harus ada ke manapun saya pergi (selain handphone tentunya). Agar tidak tercecer, saya selipkan myki di handphone case
saya. Selanjutnya, mintalah bantuan dari kampus kalian jika sedang mengalami
masalah, misalnya terkait dengan masalah hukum atau housing. Tapi semoga
kalian tidak pernah punya masalah yang aneh-aneh seperti saya ya, dan studi
kalian bisa lancar jaya sampai waktunya kelulusan..
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Pernak-Pernik
Seputar Kawat
Gigi
Oleh Ristin Respatiningsih
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Keberangkatan saya sekolah ke Perth, berjalan cepat, padahal baru sekitar 4 bulan
saya memakai kawat gigi.

wah, bagaimana perawatannya
selama saya di Perth?

Yang jelas urusan pergigian seperti ini tidak masuk dalam asuransi kesehatan sekolah, dan dokter gigi orthodonti tentu tidak mau mengambil alih kasus orthodonti
yang sudah ditangani dokter lain di tengah jalan.
Selama pre-departure training Australian Development Scholarships (ADS)
di Jakarta, scholars memang ditekankan untuk lebih waspada masalah kesehatan
gigi selama studi di Australia. Pastikanlah gigi Anda sehat, tak bermasalah saat
berangkat studi ke Australia! Sama halnya dengan urusan ‘mata’. Bagi mereka yang
berkacamata, disarankan membawa kacamata cadangan! Seingat saya, kami tak
pernah disarankan untuk ‘upgrade’ asuransi kesehatan meng’cover’ gigi dan mata.
Saya pun mulai bertanya sana-sini dengan teman-teman dokter gigi tentang
kemungkinan saya tetap memakai kawat gigi. Dengan persetujuan dokter gigi
pribadi, saya akhirnya direstui membawa paket ‘onderdil’ perawatan kawat gigi
‘special’ atau lebih tepatnya alakadarnya; berupa sonde, klem arteri, dan karet warna-warni. Sonde dan klem arteri keduanya milik pribadi; saya ambil dari set peralatan bedah jaman sekolah dokter. Klem arteri ini, punya nilai tersendiri buat saya
karena klem ini sudah beberapa kali saya pakai untuk menyunat/khitan, zaman
magang dan bekerja sebagai dokter. Sedangkan, karet warna-warni, memang
dibekali oleh dokter gigi pribadi, berfungsi sebagai ‘hiasan pemanis’ sekaligus
membantu memberi efek tekan pada kawat gigi.
Kebetulan saya bukan penggemar minuman bersoda, tapi masih hobi
mengunyah makanan ‘keras’ seperti beragam kacang-kacangan, termasuk ikan teri
kacangJ sedikit nakal dan lupa diri dengan nasihat penting seputar merawat kawat
gigi. Ujung-ujungnya kawat gigi saya rusak! Cincin utama pengikat bagian geraham
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atas patah! Wah, itu area vital penyangga kawat gigi. Tak mungkin saya reparasi
sendiri! Oh ya, networking pelajar Indonesia di Perth punya ‘drg. darurat’ khusus
untuk membantu kasus-kasus gigi yang benar-benar perlu bantuan. Seperti
dugaan, kasus reparasi kawat gigi saya tak bisa dia kerjakan. Oke, saya harus
pulang ke Indonesia… setelah tersiksa seminggu,dengan kondisi mulut amat sangat
tak nyaman:( Untung…itu terjadi Januari 2010, sekitar 6 bulan sejak saya tiba di
Perth, ‘klop’ lah dengan jadwal kontrol gigi, ‘klop’ juga dengan liburan sekolah.
Untung…
Satu tahun kemudian saya kembali kontrol kawat gigi ke Indonesia, bersamaan dengan jadwal pulang kampung bagi ADS scholars yang ‘single’. Dokter gigi
pribadi langsung komentar: “ ternyata ada juga kasus 1 tahun nggak control, progress tetep bagus”. Ya, Jelas! Selama satu tahun itu saya jauh lebih berhati-hati
dengan apapun yang saya makan/minum, rutin mengganti karet warna-warni, dan
mengencangkan kawat sesuai jadwal, selain menggosok gigi seperti biasa. Dan
sampai hari ini, tidak ada keluhan dengan kawat gigi saya.

Jadi, satu hal yang saya tunggu-tunggu
saat kembali ke tanah air : ke dokter gigi! Semoga hasil akhir gigiku
sesuai yang diharapkan
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Potong
Rambut
(murah)

Oleh Melati
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Melihat harga yang dipatok untuk jasa potong rambut di salon-salon di Australia
membuatku sadar bahwa aku tidak bisa sering-sering menggonta-ganti gaya
rambut selama kuliah dua tahun di Canberra. Untuk sekali potong rambut di
salon, paling tidak kita harus merogoh kocek sebesar AUD$25an. Salon-salon
tertentu kadang memberikan diskon khusus mahasiswa, namun potongan harganya
tidak seberapa. Hasilnya juga seringkali biasa-biasa saja.
Di Canberra ada juga hair stylist orang Indonesia yang bersedia memberikan
jasa potong rambut di rumah seharga $10. Namun dengar-dengar dari teman, minimal harus ada dua pelanggan yang mau dipotong rambutnya sebelum sang hair
stylist bersedia datang ke rumah. Wah, repot juga kalau mau potong rambut harus
nyari teman barengannya dulu.
Beruntunglah kalau memiliki teman yang bisa memotong rambut dan
bersedia melakukannya gratis. Beberapa temanku ada juga yang berbakat untuk
memotong rambutnya sendiri. Bagi yang berani ambil resiko, mungkin berminat
mengikuti langkah-langkah berikut untuk potong rambut sendiri.
Berhubung aku tidak berbakat untuk memotong rambut sendiri, dan juga
tidak memiliki kenalan yang bisa dimintai tolong untuk memotong rambutku,
maka kupilih untuk menjalankan dua strategi jitu.

1

Sebelum pergi ke Australia, aku berkunjung ke salon dan meminta untuk

dipotong rambut dengan model super pendek. Dengan demikian aku bisa
membiarkan rambutku tumbuh panjang selama setahun di Australia, hingga
tiba saatnya untuk pulang berlibur ke Indonesia menggunakan jatah reunion
airfare ADS. Ketika kembali ke tanah air, barulah aku mencari hair stylist langgananku untuk dipotong rambut lagi. Banyak manfaatnya juga lho berambut pendek:
hemat biaya untuk pemakaian shampo, hemat waktu untuk mengurus rambut, dan
kepala terasa lebih ringan!
Namun, ketika kembali lagi ke Australia untuk merampungkan studi, aku baru
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sadar ternyata iklim kering di sini membuat rambutku cepat bercabang. Oleh
karenanya aku menjalankan strategi kedua, yakni memotong rambut di sekolah
tata rambut!

2

Canberra Institute of Technology (CIT) merupakan salah satu sekolah keju-

ruan yang membuka salon dengan mempekerjakan pelajar-pelajar magangnya.
Mereka tidak hanya menawarkan jasa potong rambut, namun juga jasa manicure
pedicure, spa, hingga body waxing. Harga yang ditawarkan juga jauh di bawah
harga salon pada umumnya. Potong rambut perempuan misalnya $15, sedangkan
untuk laki-laki $12. Berbeda dengan sekolah tata rambut yang pernah kudatangi
sebelumnya di bilangan Jakarta Selatan, pelayanan di salon CIT ini terkesan lebih
profesional dan membuat pelanggan nyaman tanpa merasa takut bahwa hasil tata
rambutnya akan kacau. Aku ingat horornya pelayanan di sekolah tata rambut di
Jakarta dulu, di mana sang pelajar magang dengan grogi terus-menerus berkeluh-kesah ketika memotong rambutku. Hati pun menjadi tidak tenteram dilayani si Mbak.
Menariknya, di salon CIT, aku diajak berdiskusi oleh sang pelajar magang dan supervisor-nya tentang karakter rambutku, serta teknik-teknik apa yang bisa digunakan
untuk menghasilkan potongan rambut sesuai pesanan. Keduanya menuliskan hasil
observasi rambutku di sehelai kertas, kemudian menggambar beberapa sketsa profil
wajahku dari berbagai sisi (depan, samping, belakang) serta rencana potongan
rambut yang akan diaplikasikan. Asyik, jadi ikutan belajar nih!

tips dari melati!
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Membeli Mobil
Bekas di
Australia
Oleh Suharti
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Untuk sebagian masyarakat Indonesia di Australia termasuk mahasiswa, mempunyai mobil pribadi merupakan kebutuhan. Bukan untuk gaya, tetapi untuk kemudahan mobilitas. Bus umum sebenarnya sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan transportasi, tapi kadang-kadang waktu lewatnya tidak pas dengan jadwal kita.
Apalagi kalau musim dingin, menunggu di bus stop pastinya tidak menyenangkan.
Lebih-lebih bagi yang punya anak kecil, mempunyai mobil sendiri mungkin malah
menjadi kebutuhan pokok.

Informasi Jual-Beli dan Harga Mobil Bekas

Nah, karena harga mobil baru sangat mahal, mobil bekas menjadi pilihan
utama. Harganya cukup terjangkau untuk ukuran kantong mahasiswa. Untuk tipe
dan umur yang sama, harga mobil di Australia jauh lebih murah dibanding harga
di Indonesia. Sebagai contoh, pada awal saya datang, saya membeli mobil Ford tua
keluaran tahun 1993 (ini mah bukan cuma tua tetapi TUIIIR!!). Kata teman yang
mencarikan mobil itu “ini best buy!!”. Hmmm.. ya, best buy karena harganya hanya
$1000 (hahaha sama dengan harga sewa apartemen 2 kamar selama tiga minggu!).
Tapi meskipun mobil tua, ini mobil jagoan lho.. pernah diajak nglayap ke Batemans
Bay yang berjarak 150 km dari Canberra yang berarti 300km pulang-pergi. Mobil
ini sama sekali tidak pernah rewel.
Sekitar setahun kemudian saya ganti mobil Toyota Corolla yang agak muda
(lumayan donk keluaran tahun 1999 booo… ) seharga sekitar $3000. Harga ini
sudah termasuk perbaikan yang tidak sempat dilakukan oleh pemilik lama. Kalau
bayar yang dalam bentuk cash-nya hanya $2300. Ganti mobil ini sebenarnya bukan
karena mobil lamanya rusak tetapi permintaan anak yang pingin mobil lebih baru
(gak PD kali pakai mobil tua :)). Mobil ini biasa dipakai bolak-balik ke Sydney –
Canberra (jaraknya sekitar 600km pulang pergi) oleh pemilik lama. Saya sendiri
belum pernah pakai ke Sydney karena setiap pergi saya dapat tumpangan dan tidak
harus nyupir sendiri (hehehe enaknyaaaaa… ). Meskipun harga mobil murah, tetapi
pajak kendaraan di sini lumayan mahal. Per tahun saya harus membayar sekitar
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$750. Mahasiswa di Canberra umumnya membeli mobil dari teman yang mau
pulang karena sudah selesai studinya. Umumnya harganya lebih murah dari yang
dijual di tempat lain. Tetapi ada cukup banyak iklan jual mobil secara online. Salah
satunya ada di allclassifieds yang tidak hanya mengiklankan mobil tetapi juga
barang-barang lainnya. Aneka ragam merk mobil ada dengan harga yang sangat
bervariasi. Billboard-nya Australian National University (ANU) juga menyediakan tempat jual beli barang-barang termasuk jual-beli mobil. Bisa juga beli
mobil bekas di show room mobil bekas. Harganya kemungkinan lebih mahal
dibanding harga teman atau harga langsung dari penjual, tetapi jaminan kualitas
mungkin lebih baik ya karena waktu membeli mobil untuk dijual lagi mereka
pasti lebih teliti. Supaya kita tidak kemahalan membeli mobil, kita bisa bandingkan harga mobil yang mau kita beli dengan harga rata-rata di pasaran. Banyak
website untuk membandingkan harga kendaraan, tetapi yang pernah direkomendasikan ke saya adalah redbook.

Inspeksi Kendaraan

Kalau kita membeli mobil bekas di Indonesia, mungkin kita akan sangat
hati-hati karena bisa jadi mobil tersebut sudah tidak layak pakai atau rusak tapi
kita tidak tahu. Sekali perjanjian jual beli ditandatangani, tanggung-jawab sudah
ada di tangan pembeli. Kalau di sini kekhawatiran itu bisa dikurangi karena
kelayakan mobil dijamin. Mobil yang usianya lebih dari 6 tahun hanya boleh
pindah tangan jika lolos inspeksi yang dilakukan oleh pusat inspeksi kendaraan
resmi. Begitu juga mobil di bawah 6 tahun tetapi registrasinya sudah mati selama
setahun atau lebih.
Inspeksi yang dilakukan sangat detil, tidak hanya mesinnya tetapi juga
body-nya. Sebagai contoh, rem mobil harus aman, ban mobil harus memenuhi
standar kelayakan, lampu termasuk lampu sign harus nyala, kaca tidak boleh ada
retak sedikitpun. Biaya untuk inspeksi mobil sekitar $56. Salah satu pusat inspeksi

TIPS PRAKTIS

168 NENG KOALA: STORIES OF FEMALE INDONESIAN STUDENTS IN AUSTRALIA

di Canberra menyediakan informasi secara detail di website-nya. Sebagaimana urusan-urusan lainnya, mau inspeksi mobil juga harus janjian dulu lho.. tidak bisa asal
nylonong masukin mobil. Seringkali kita harus menunggu untuk mendapat
appointment

Proses Balik Nama

Setelah proses jual beli selesai, yang perlu dilakukan adalah transfer registrasi kendaraan atau yang biasa kita kenal di Indonesia balik nama. Pada waktu regisInformasi Jual-Beli dan Harga Mobil Bekas

trasi, kita perlu menyediakan beberapa dokumen:

Bukti lolos inspeksi, jika diperlukan;
Sertifikat registrasi yang ditandatangani oleh pemilik sebelumnya
atau bon pembelian kendaraan;
Identitas diri yang mencantumkan alamat atau surat ijin mengemudi
Australia yang ada fotonya. Dokumen yang ditulis dalam bahasa
Indonesia harus disertai dengan terjemahan resmi yang dilakukan
oleh kedutaan atau konsulat Indonesia yang ada di Australia, Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan (Department Immigration
and Citizenship), atau pusat layanan terjemahan (telpon 13 14 5). Jika
menggunakan paspor, maka masa berlakunya minimal masih 2
tahun lagi dan tentunya disertai dengan visa yang masih berlaku.
Kartu mahasiswa yang ada foto-nya dan kartu kredit bisa juga
ditambahkan untuk memperkuat bukti diri; dan
Bukti bahwa kendaraan punya tempat atau garasi di state tempat
mobil tersebut didaftarkan.
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Proses balik nama ini harus dilakukan dalam waktu 14 hari setelah kendaraan
dibeli. Ada biaya dan pajak yang harus dikeluarkan untuk balik nama kendaraan.
Kalau lebih dari 14 hari ada biaya keterlambatan. Biaya registrasi berbeda-beda
tergantung asal-muasal mobil dan ukurannya. Saat ini, untuk wilayah Canberra,
mobil yang baru pertama kali diregistrasi di Canberra dikenakan biaya $76.7 dan
untuk yang re-registrasi dikenakan biaya $38.90. Biaya ini lebih murah dari biaya
keterlambatan balik nama yang mencapai $90. Jadi lebih baik buru-buru saja dibalik nama. Oh ya, laporan inspeksi kelayakan mobil hanya berlaku untuk satu bulan
sejak tanggal pengecekan! Jadi kalau sudah membeli mobil, jangan tunggu lama-laInformasi Jual-Beli dan Harga Mobil Bekas

ma untuk dipindah tangan, karena kalau sudah terlewat masa berlaku surat inspeksi kita harus menguji lagi kelayakan mobil itu dan pastinya ada biayanya.
Asuransi Kendaraan

Berbeda dengan di Indonesia yang tidak mensyaratkan kendaraan punya
asuransi, di sini, pada saat membayar biaya registrasi, asuransi wajib pihak ketiga
(the Compulsory Third Party Insurance (CTPI)). Ini asuransi minimal yang wajib
ada. Dengan adanya asuransi ini, jika kita mengalami kecelakaan kendaraan, kita
bisa mendapatkan akses dana sebesar $5000 yang biasa disebut“early payment”
untuk pengeluaran medis. Tapi syaratnya bukan kita yang menjadi penyebab utama
kecelakaan itu. Untuk lebih lengkapnya informasi tentang CTPI bisa dibaca di website resminya Pemerintah ACT.
Kalau ingin lebih aman lagi, asuransi tambahan perlu dimiliki. Ada yang
namanya Third Party Property Damage Insurance yang menanggung biaya
perbaikan kendaraan atau property pihak yang kita tabrak. Asuransi ini juga
menanggung kerusakan yang terjadi pada mobil kita jika mobil kita ditabrak dan
si penabrak tidak mengasuransikan mobilnya tetapi dengan jumlah tanggungan
yang terbatas. Saran saya, demi ketenangan batin, asuransi pihak ketiga yang ini
harus ada karena kalau sampai mobil kita menabrak kita tidak harus mengeluarkan
biaya sendiri. Ada beberapa kasus mahasiswa Indonesia yang menabrak mobil
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orang dan mereka sama-sama tidak mengasuransikan mobil. Walhasil, ribuan dolar
harus keluar untuk mengganti kerugian orang lain. Asuransi yang lebih komplit
adalah Comprehensive Insurance. Asuransi ini menanggung kerusakan akibat
kecelakaan, kerusakan berbahaya, pencurian, kebakaran, banjir atau badai. Ada
tambahan biaya kalau kaca depan dan penutup mobil juga ingin diasuransikan.
Biaya asuransi mobil sangat bervariasi tidak hanya karena perbedaan mobilnya tetapi juga siapa yang biasa menggunakan mobilnya. Karena saya punya anak
usia 17 tahun yang masih menggunakan “L Plate” atau ijin mengemudi yang hanya
boleh ditemani oleh orang dewasa, biaya asuransinya menjadi jauh lebih mahal.
Kalau mau cari informasi lengkapnya bisa dilihat di website NRMA salah satu provider asuransi yang rasanya paling banyak dipakai mahasiswa.
Selain asuransi, ada juga jasa bantuan seandainya kita punya masalah dengan
kendaraan kita seperti misalnya ban kempes, aki mobil habis, atau mobil tiba-tiba
mati tanpa tahu sebabnya. Jasa pelayanan ini disebut Roadside & Breakdown Assistance dan siap jaga 24/7 alias 24 jam sehari 7 hari seminggu. Perlu membership
khusus untuk bisa memperoleh bantuan ini.
Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau
membeli mobil bekas di Australia, khususnya di Canberra.

Selamat mencari mobil yang cocok di hati dan pas di kantong.
Sebelum membeli mobil sebaiknya belajar dulu tentang cara menyetir
di Australia karena aturannya banyak.
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Sambil Belajar,
Bisa Mengajar
Paruh Waktu
Oleh Neni Marlina
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Saat memasuki semester dua semasa kuliah di Australian National University
(ANU) di Canberra, saya mulai mengajar sebagai asisten guru bahasa Indonesia, di
Rosary Primary School di suburb Watson, North Canberra.

Mengapa mengajar?
Bagi saya, mengajar selalu menyenangkan. Mengajar membuat saya selalu mempunyai hal ‘baru’: murid baru, berarti individu baru dan membawa motivasi baru.
Motivasi baru itu selalu menyegarkan. Mengapa saya memilih mengajar di akhir
semester dua, bukan dari sejak semester satu, karena saya perlu memastikan apakah
saya baik-baik saja dengan kuliah saya (termasuk jadwal lab, fieldtrip, kerja kelompok dan menulis thesis).
Semester dua berarti saya sudah cukup mengenal, memahami pace dan
‘selera’ dosen pembimbing. Saya kuliah coursework, dan kemudian ditawari dosen
untuk menulis thesis saja sekalian. Karena saya ‘mauan’, jadilah saya mahasiswa
yang punya jadwal kuliah di dua school, dengan jadwal sit-in full sampai akhir
semester, jadwal lab dan praktikum plus sudah harus mulai menulis thesis di awal
semester dua... dan masih bisa jadi guru bantu dengan ceria.

Bagaimana proses melamar jadi
guru bantu di Canberra?
Informasi tentang adanya kebutuhan asisten guru saya dapatkan dari email
group PPIA Canberra. Untuk seleksi dan pendaftaran, aplikasi lengkap beserta CV
saya email ke pihak KBRI Indonesia. Selanjutnya pihak KBRI Indonesia akan
memberi update apakah aplikasi kita diterima atau tidak.
Pihak KBRI juga akan menentukan penempatan masing-masing guru bantu,
sepertinya sudah dengan mempertimbangkan lokasi tempat tinggal guru bantu.
Untuk menuju sekolah tempat saya mengajar, saya cukup berjalan kaki santai
selama 25 menit.
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Bagaimana sih suasana kelas
belajar-mengajar bahasa?
Ruangan kelas Bahasa Indonesia di sekolah tempat saya mengajar ditata
sedemikian rupa dengan ornamen bernuansa Indonesia, bahkan dari sejak pintu
kelas. Pintu masuk kelas bagian atas dihiasi dengan bendera Indonesia dan Australia berukuran kecil. Begitu masuk, seluruh sisi ruangan terpasang rak kayu susun
dua dengan pernak-pernik Indonesia, diantaranya: wayang golek Sunda, wayang
kulit, patung Loro Blonyoh ukuran mini, rumah tongkonan Toraja, kain tapis
Lampung, tas kulit kayu dengan manik Kalimantan, tempat permen bermotif
batik Mega Mendung Cirebon, buku bacaan dalam bahasa Indonesia, dan tepat di
tengah-tengah dinding, terpasang sang Garuda Pancasila!

Jadi, apa saja yang terjadi saat
kegiatan mengajar?
Saya mengajar maksimal 5 jam seminggu untuk kelas-kelas yang berbeda,
SD and SMP. Hal menarik pertama adalah kegiatan mengajar untuk kelas SD
seringkali penuh ‘kejutan’. Setelah dua minggu mengajar kelas SD, saya tahu apa
yang harus saya siapkan bagi murid kanak-kanak saya: senyum handal, berlatih
muka ‘datar’ sambil nebak-nebak pertanyaan asyik apa yang akan dilontarkan
anak-anak hari ini.
Pernah di tengah-tengah kegiatan mengajar, ketika memperagakan tari
dinding-badinding tiba-tiba ada yang bertanya “Neni, ada apa di kepala kamu,
kenapa selalu ditutup scarf, ehmm... is that a scarf ?”; ketika menilai buku mewarnai ada yang bertanya:

“Can I visit you, I want you to teach me
how to wear your head cover?”.
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Beberapa pertanyaan yang masih saya ingat sampai sekarang antara lain

“How do you call your mom, is it Mom?”
(ini ditanyakan saat tiba-tiba ada anak yang pingin lihat foto
keluarga ala Indonesia, jadilah saya buka Facebook dan memperlihatkan
beberapa foto dari album).

“So, how do you feel? Are you OK and not feeling sick
for not drinking and eating? And is it that long
to wait for your eating time?”
saat Ramadhan, dan mereka belajar tentang ibadah puasa (beberapa siswa, utamanya siswa
secondary/SMP sudah paham bahwa Indonesia adalah negara dengan
mayoritas penduduk beragama Islam).

Bagi siswa elementary, materi ajar dapat berupa permainan dan mengajarkan
lagu-lagu Indonesia; mengajar lagu dan gerakan ‘Kepala Pundak Lutut Kaki’, Tari
Indang (Dindin Badindin), mewarnai dan menggambar dengan tema bahasa Indonesia, belajar ‘suit’ ala gajah, semut dan orang (suit ala Australia: kertas, batu dan
gunting).
Selain mengajar bahasa Indonesia secara sederhana, penyusunan kata,
pengenalan kata benda dan kata kerja, percakapan perkenalan, percakapan di meja
makan, family tree dan membaca dongeng (bagi kelas elementary) dan buku bahasa
Indonesia (bagi siswa secondary), kita juga mengajarkan membaca jam, percakapan
sederhana jual-beli, tentang nilai mata uang ... dan memasak kolak atau bihun
bersama di bulan Ramadhan.
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Apakah guru bantu dibayar?
Dengan kegiatan ajar yang beragam, ditambah kegiatan tukar budaya antar
bangsa, mengajar sebagai guru bantu bahasa Indonesia pastinya memerlukan
persiapan dan selalu menarik. Dan yang menarik untuk ditunggu adalah saat
gajian. Ya, ada uang lelah bagi guru bantu.
Uang lelah guru bantu biasanya dibayarkan setiap tiga bulan sekali, setelah
formulir kehadiran mengajar disetujui dan ditanda tangani oleh guru utama dan
guru bantu. Formulir tersebut kita email ke KBRI, kemudian KBRI akan memberitahukan kapan guru bantu dapat mengambil uang lelah di KBRI.
Menarik bukan, jadi silahkan dicoba ya, Sambil belajar mari mengajar!
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Ketika Semua
Usai Sudah…
Oleh Emma Soraya
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Ketika masa studi kita telah habis, ada banyak hal yang harus kita ‘beres’kan sebelum kita pulang kembali ke tanah air. Berikut saya rangkum beberapa hal penting
yang perlu diperhatikan:

1

Mengakhiri kontrak sewa tempat tinggal. Jika kita tinggal di asrama di
dalam kampus, prosedurnya cukup sederhana dan pasti sudah ada di
panduan di masing-masing asrama. Tidak beda jauh juga jika kita hanya
menyewa kamar di luar kampus. Kita perlu memberi tahu pemilik/
penanggungjawab properti paling tidak 2 minggu sebelum kepulangan
kita atau tergantung pada kesepakatan di dalam kontrak sewa kamar.
Agak sedikit rumit ketika kita tinggal di luar kampus dan menyewa
rumah dari agen atau landlord. Jika kita akan menyudahi kontrak sebelum tanggal masa berlaku kontrak habis, paling tidak kita harus memberi tahu agen/ landlord 8 minggu sebelum kepulangan kita atau sesuai
klausul kontrak. Dengan berakhirnya masa sewa ini kita juga mempunyai kewajiban mengosongkan dan membersihkan properti ke dalam
kondisi sama ketika kita masuk di awal kontrak dulu. Biasanya yang
wajib dilakukan adalah mencuci karpet dengan jasa pencuci karpet profesional. Kita harus menunjukkan receipt yang kita terima dari pencuci
karpet ke agen/ landlord. Jika ada teman lain yang berniat untuk take
over penyewaan properti, perlu juga ini disampaikan ke agen/landlord.
Biasanya mereka lebih suka jika tidak harus menawarkan kembali
propertinya ketika suatu kontrak berakhir. Namun, belum tentu situasinya seperti itu. Bisa jadi setelah kontrak kita selesai, properti itu
memang tidak akan disewakan lagi karena akan diperbaiki, dijual, atau
hal lain.
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Mengosongkan kamar/ properti. Ada banyak cara yang bisa

ditempuh, jika agen/ landlord menyetujui ada teman yang akan takeover, urusannya menjadi sederhana. Kita bisa take over seluruh isinya
sekalian dengan harga yang disepakati dengan teman, atau kita akan
menghibahkan seluruhnya. Jika tidak diijinkan take over, kita bisa
menjual isi rumah ke teman yang membutuhkan atau menyumbangkannya baik ke teman atau ke lembaga yang biasa menerima. Jika
kondisinya tidak cukup layak untuk dihibahkan/ dijual kita harus
membuangnya ke pembuangan akhir. Jika barang yang akan dibuang
cukup banyak dan ukurannya besar, kita perlu menyewa ute atau
trailer untuk mengangkutnya. Ute atau biasa dikenal di Indonesia
sebagai mobil pick up bisa disewa di tempat penyewaan mobil,
datang langsung atau via online, misalnya di Thriffty, Budget, atau
Avis. Ute biasanya disewa dengan satuan hari. Trailer bisa disewa di
beberapa pompa bensin dengan satuan sewa per jam. Yang perlu
diingat mobil yang akan digunakan untuk menarik trailer harus ada
towbar-nya.

Siapkan juga
biaya pembu
angan yang
harus
kita bayarka
n di tempat
pembungan
akhir.
Biaya pembu
angan baran
g cukup berv
ariasi,
tergantung p
ada jenis ba
rang dan jum
lahnya.
Untuk Canbe
rra bsia dice
k di:
https://www
.tccs.act.gov.
au/live/recy
cling-waste/
centres
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3
Mengakhiri sambungan listrik, telepon, plan handphone. Ini cukup
sederhana, tinggal menelepon ke pemberi jasa dan memberitahukan
tanggal berapa kita perlu memutuskan jasa tersebut. Khusus untuk plan
handphone, sejak awal usahakan hanya mengambil kontrak yang lebih
pendek dari masa tinggal kita untuk mengurangi keribetan di masa akhir
menjelang kepulangan kita. Jika memang tidak ada plan yang cocok
dengan masa tinggal kita, saya sarankan untuk menggunakan pre paid.

4

Menutup rekening bank. Bisa jadi ada beberapa hal yang masih
kita perlukan yang berkaitan dengan rekening kita di bank yang
membuat kita tidak bisa menutup rekening sebelum kita pulang
ke tanah air. Kontak bank dan tanyakan pengaturan yang terbaik
pada situasi yang kita hadapi. Pada beberapa kasus, bank membolehkan third party arrangement, kita bisa mewakilkan ke orang
lain untuk menutup rekening kita ketika kita sudah pulang.

5

Mengirimkan barang. Biasanya buku-buku, tetapi banyak juga
teman yang membawa barang lain mulai dari sepeda, peralatan/
mainan anak, peralatan rumah tangga, pakaian, sepatu, dll. Yang
perlu diingat adalah apakah bisa digunakan ketika sampai di
Indonesia? Karena jika tidak, selain kita harus membayar untuk
biaya pengiriman kita juga hanya mengirimkan ‘sampah’ karena
kita tidak bisa menggunakannya. Dari pengalaman pribadi dan
teman, pakaian yang dikirim pulang biasanya tidak dipakai lagi
karena pakaian baru di Indonesia lebih ‘gaya’ dan harganya pun
lebih terjangkau. Daripada dikirim mungkin lebih baik
di’waris’kan ke teman yang masih memerlukan di sini, terutama
pakaian anak-anak. Jika memang banyak barang yang akan kita
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bawa pulang, saya menyarankan untuk mengirimkannya lebih dulu,
paling lambat 1 minggu sebelum kepulangan kita. Usahakan kita hanya
akan membawa koper kecil saja ketika kita pulang. Situasi yang sering
terjadi adalah pada last minutes kita akan pulang, kita banyak belanja
dan bawaan kita yang tadinya kita kira sudah tinggal sedikit menjadi
banyak lagi dan bisa jadi akhirnya kelebihan jatah bagasi/ excess bagage!
Meski ada pengalaman dari Perth, dengan student visa/keluarganya bisa
mendapatkan bagasi total masing-masing 40 kg dan prakteknya sampai
45 kg bisa lolos :), kita masih perlu hati-hati!!..

Untuk mengirimkan barang tentukan akan
menggunakan jasa ekspedisi apa. Ada
banyak pilihan. Kita bisa bertanya kepada

PS: untuk mendapatkan extra
bagasi silakan mengajukan
permohonan tertulis ke
maskapai, yang terbukti

teman yang lebih dulu pulang untuk

memberikan tambahan adalah

mendapatkan pertimbangan yang baik,

maskapai nasional kita ;)

termasuk biaya pengiriman. Biasanya biaya
akan semakin murah per kg-nya jika barang
yang akan dikirim semakin banyak (ini yang kadang ‘menjebak’ kita untuk
mengirim semua barang ;)). Hubungi ekspedisi jauh-jauh hari untuk
menanyakan biaya dan persyaratan apa saja yang harus kita siapkan. Jika
memang perlu bandingkan untuk memilih pelayanan terbaik dengan harga
yang paling terjangkau. Mereka akan dengan senang hati membantu kita
dengan memberikan kisaran harga pengiriman dan biaya itu termasuk biaya
apa saja. Jika tidak terlalu banyak barang yang dikirim bisa menggunakan
jasa pos atau kurir.
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Biasanya untuk dapat menembus bea cukai di negara kita, kita
perlu melampirkan surat-surat keterangan/ pernyataan bahwa kita telah
selesai studi dan barang yang kita bawa adalah barang yang sudah digunakan dan tidak untuk/ akan diperjualbelikan. Surat keterangan selesai
studi dari uni/ school dan atau dari KBRI/ KJRI.
Untuk menghemat biaya, kita bisa mengirimkan bersama dengan
beberapa teman. Jangan terlalu berpikir hemat, sehingga gabungan terlalu
banyak teman, sehingga kita tidak bisa kontrol jumlah box yang kita
kirimkan. Mungkin total 50-60 box bisa dijadikan patokan.
Pengepakan barang juga harus diperhatikan. Pilih box yang
berkualitas. Usahakan isi box cukup penuh, tidak longgar/ kosong atau
terlalu penuh hingga box tidak bisa lurus kembali ketika di-seal. Jika
memang berisi barang yang berat, gunakan box yang lebih kecil, sehingga
satu box tidak terlalu berat.

6

Memesan tiket pulang. Lakukan jauh-jauh hari, terutama jika kita membawa keluarga. Usahakan masih dalam masa ‘aman’ visa ijin tinggal kita,
tidak terlalu mepet untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan.

TIPS PRAKTIS

i
d
u
t
S
a
s
a
M
Seusai

182 NENG KOALA: STORIES OF FEMALE INDONESIAN STUDENT IN AUSTRALIA

Mau Apa
Setelah
Lulus S2
dan Kembali
ke Kantor?
Oleh Lady Clara Sihotang
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Siang itu seperti biasanya Brisbane di bulan Desember, agak gerah karena sudah
mulai masuk musim panas. Saya tidak lagi peduli terhadap udara panas ini karena
3 hal: 1. Saya sudah lulus dan akan segera kembali ke Indonesia. Apapun kondisi
Brisbane akan saya kenang sebagai hal yang indah; 2. Minggu depan saya akan
terbang ke New Zealand ala ‘backpacker’ dan merasakan dinginnya suhu udara
‘Middle Earth’ yang tersohor itu; 3. Di Indonesia akan lebih panas lagi dari ini dan
saya anggap saja sebagai kesempatan penyesuaian tubuh.
Semua tiket perjalanan kembali ke Indonesia sudah terbeli, bill tagihan
Vodafone sudah terlunasi, rekening bank Australia sudah ditutup, sewa kamar
sudah dibereskan termasuk mengambil uang jaminan yang akhirnya kena potong
entah apa. Buku-buku juga sudah dikirim via ekspedisi dan sudah lebih dulu
meninggalkan saya dengan kapal menuju Jakarta.
Teman-teman di Indonesia sudah tahu kalau saya sudah lulus dan akan
segera kembali ke Indonesia. Bukan perjuangan yang mudah karena saya harus berjibaku dengan buku-buku manajemen proyek, kuliah komunikasi, dan tugas-tugas
yang luar biasa banyaknya. Saya tidak menaruh curiga ketika tiba-tiba atasan
langsung saya menelpon dan menanyakan kapan saya kembali. Si Ibu memang
terkenal supel dan baik hati, perhatian kepada anak buahnya. “Tiketnya akhir
Desember Bu, tapi karena surat tugasnya masih berlaku, saya mau pulang kampung
dulu ke Banjarmasin”, begitu penjelasan saya kepada Bu Bos terkait kapan saya
masuk kembali ke kantor.
Sesuai surat tugas memang seharusnya saya boleh mulai aktif kembali bekerja
bulan Januari 2013, namun si Ibu Bos berkehendak lain. “La, kamu dapat surat
undangan rapat” kata teman baik saya yang rupanya mendapat titah langsung dari
Ibu Bos untuk mewartakan kabar tentang surat undangan rapat ini langsung kepada
saya. Penasaran tentang surat undangan yang tidak bisa menunggu ini, saya buka
email dan menemukan fakta bahwa saya diundang sebagai PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen, dulu lebih dikenal dengan istilah ‘pimpro’) Rupiah Murni Konstruksi
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Biro Umum. “La, SK-nya ada di sini, nanti kamu ambil saja kalau
sudah sampai di Indonesia,” teman saya yang baik hati dan tidak
suka menjerumuskan menjelaskan tanpa rasa berdosa.

Begitulah, akhir masa kuliah saya dan awal masa kerja
saya di akhir tahun 2012 dimulai dengan merenungi
SK pengangkatan saya sebagai PPK.

Bangga tentu saja, karena saya dipercaya untuk memegang
jabatan yang cukup bergengsi namun penuh resiko itu. Saya bisa
memikirkan beberapa alasan yang mungkin membuat pimpinan
saya berkenan menunjuk saya sebagai PPK. Pertama, saya punya
pengalaman di bidang pengadaan barang/ jasa. Dua tahun
sebagai staf PPK dan 2 tahun sebagai panitia pengadaan membuat saya mengerti seluk-beluk lelang dan pekerjaan konstruksi.
Background pendidikan S1 saya teknik dan tentu saja karena saya
kuliah lagi S2 di bidang manajemen proyek memberi alasan logis

menjadi PPK
berarti saya harus
sangat teliti dan
taat aturan, karena
PPK adalah orang
yang mewakilil
instansi saya untuk
menandatangani
kontrak kerja.
Kesalahan yang
saya buat sebagai
PPK akan mencoreng nama baik
instansi.

kenapa saya diminta menangani kontrak gedung. Sekilas
terngiang lagi pepatah orang tua yang berkata: Keberuntungan
adalah persiapan yang matang bertemu dengan kesempatan.
Mungkin ini adalah keberuntungan saya.
Perkuliahan di bidang manajemen proyek, infrastruktur,
lingkungan bangunan, dan komunikasi sangat membantu saya
dalam menjalani pekerjaan saya sebagai PPK. Praktik-praktik
kerja sama dan cara negosiasi efektif membantu saya menghadapi penyedia dan pemangku-pemangku kepentingan dengan
karakter

beragam.

Terobosan

baru

dalam

penanganan

lingkungan hidup memberi ide saya untuk membangun gedung
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yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Manajemen proyek membantu
saya dalam mengantisipasi titik kritis dalam pekerjaan dan melakukan alternatif
pencegahan keterlambatan proyek sejak dini. Saya sungguh merasa beruntung telah
mendengarkan penjelasan dosen-dosen di kampus dengan seksama karena
ilmu-ilmu tersebut sangat bermanfaat di dunia nyata. Teman-teman saya juga
adalah keberuntungan tersendiri bagi saya karena mereka sangat baik dan mendukung manakala saya membutuhkan informasi-informasi penting terkait pekerjaan. Saya terus melakukan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya, mengakomodir
kebutuhan user sepanjang masih dalam aturan peruntukan dan standar luasan
gedung. Saya juga terus belajar agar bisa menambah wawasan di bidang pengadaan
barang/jasa.
Bulan Oktober 2014, lagi-lagi saya dapat undangan. Kali ini dikatakan saya
harus datang ke auditorium besok hari mengenakan pakaian formal tradisional
(kebaya). Sempat bertanya-tanya juga, apakah saya diminta untuk jadi paduan
suara, panitia acara atau apakah saya akan dipindahkan ke kantor di luar daerah.
Sempat konfirmasi dengan panitia juga tentang surat tersebut tapi tidak banyak
informasi yang saya dapat. Esok harinya saya datang dengan riasan yang setipis
mungkin dan menemukan nama saya sebagai salah seorang yang akan dilantik.
Dalam upacara pelantikan barulah saya tau bahwa saya dilantik sebagai salah seorang pejabat eselon IV. Faktanya saya pejabat paling muda yang dilantik pada saat
itu.
Saya kembali menerka-nerka mengapa saya dilantik sebagai pejabat eselon
IV, yaitu sebagai kepala sub bagian pengadaan. Satu hal yang jelas tentunya adalah
karena pengalaman saya yang cukup banyak di bidang pengadaan barang/ jasa,
baik itu sebagai panitia maupun sebagai PPK. Alasan yang lain tentunya karena
pimpinan percaya bahwa saya mampu menjadikan unit saya lebih baik dari
sebelumnya. Tentunya saya tidak mau mengecewakan kepercayaan pimpinan
tersebut. Pada saat yang berbarengan, sesuai reformasi pengadaan yang diinginkan
Bapak Presiden Jokowi, unit saya berkembang dari unit yang hanya melaksanakan
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kegiatan rutin menjadi unit yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengadaan
barang/ jasa di kantor pusat. Mata kuliah yang saya ambil dulu terkait manajemen pemangku kepentingan, analisis resiko, dan macam-macam jenis
kontrak sangat bermanfaat sebagai modal saya untuk mengembangkan unit
kerja saya sesuai ekspektasi pimpinan. Selain itu saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan tambahan dalam negeri di bidang terkait sehingga wawasan saya
bertambah dan dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar kantor yang
juga berperan aktif di bidang modernisasi pengadaan.
Sekali lagi saya bersyukur karena selama ini menyimak pelajaran dengan
baik, karena hal tersebut membuat saya lebih siap untuk menerima kesempatan
yang datang.
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Studi dan
Kembali
Berkarir
di Indonesia
Bersama Suami
Oleh Sitta Rosdaniah
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Saya & Nurhadi kuliah di Jurusan Teknik Industri –Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS) Surabaya. Nurhadi adalah kakak kelas saya. Kami aktif di kegiatan
organisasi di kampus, di mana kami dan teman-teman saling memberikan semangat
untuk lulus dengan nilai yang baik serta mendapatkan bea siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Setelah lulus, Nurhadi menjadi dosen di
Jurusan TI-ITS, dan mendapatkan bea siswa dari Bappenas untuk study tingkat
master di Purdue University-USA. Saya diterima bekerja di Departemen Keuangan
dan saya selalu berinisiatif dan berupaya untuk mendapat beasiswa. Akhirnya, di
tahun ke-2 saya bekerja, saya mendapat beasiswa the British Chevening Awards dari
Pemerintah Inggris untuk melanjutkan study S2 di Strathclyde University di UK.
Tanggal 11 Januari 2002, kami menikah
Nurhadi dan saya tetap berkomitmen bahwa kami akan saling mendukung dalam
cita-cita, termasuk karir dan pendidikan. Kami memutuskan untuk LDR (Long Distance Relationship), Nurhadi meyakini bahwa saya lebih optimal untuk berkarya di
Jakarta, apalagi Jakarta adalah pusat informasi untuk mencari beasiswa, karena kami
berdua memang pemburu beasiswa dan ingin melanjutkan S3. Kami ikut flow scenario
Tuhan, jika kesempatan sekolah datang ya kami ambil, atau mungkin kesempatan
mendapatkan anak dulu yang datang, kami tetap bersemangat mencari beasiswa. Saya
selalu berburu beasiswa, mulai dari Australian Development Scholarships (ADS),
Mombusho, NZAid, dan lain-lain. Saya mendirikan English Club di kantor saya,
untuk menjaga semangat mencari beasiswa. Saya mendaftar beasiswa ADS tiga kali,
dan tiga kali sampai tahap wawancara, walaupun selalu gagal. Nurhadi selalu
menyemangati saya, kami ambil hikmahnya, yaitu saya selalu memperbarui nilai
IELTS yang semakin baik, dari 6,5 sampai 7,5 (pada tes ADS tahun 2006).
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Tanggal 11 Januari 2005, lahirlah putra kami, Darryn
Tepat di usia ke 3 tahun pernikahan kami, lahirlah putra kami, Darryn.
Di sela-sela mengejar karir dan menjadi ibu, saya konsisten browsing paper
untuk mencari topic riset sesuai juga dengan pekerjaan saya sehari-hari di
Kementerian BUMN. Kebetutlan ada satu paper yang ditulis oleh Ross
McLeod, seorang akademis di Australian National University (ANU). Saya
sampaikan kritik dan masukan terhadap paper tersebut, karena kebetulan topiknya sama dengan pekerjaan saya. Tak disangka Ross dan para akademis di
ANU malah membantu saya dalam mencari beasiswa. Pertengahan tahun 2006,
Ross menyampaikan informasi bahwa ada skema beasiswa baru yaitu Australian Leadership Award (ALA), untuk para future leaders dari berbagai negara
termasuk Indonesia. Ross mendukung saya untuk apply beasiswa ini, bahkan
mendukung saya untuk mendapatkan rekomendasi dari Ibu Menteri Perdagangan pada waktu itu, yang juga lulusan terbaik ANU, yaitu Ibu Mari Pangestu.
Akhir tahun 2016, saya berhasil mendapatkan beasiswa ALA untuk study S3 di
ANU.
Nurhadi mendukung dan merestui saya untuk study di Canberra sendiri
sejak bulan Januari 2007, meninggalkan Darryn diasuh oleh ibu saya dan Nurhadi di Surabaya. Saya tinggal di asrama Toad Hall di Canberra, memulai hidup
LDR yang bu-lok (bujangan lokal). Study saya cukup berat, karena saya pindah
jurusan dari S1 Teknik Industri, S2 Business & Economics, harus menjalani S3
Economics. Saya harus mengikuti full classes dan harus mendapat nilai minimum 70%. Saya menjalani masa kuliah dan bu-lok dengan happy, bergaul
dengan teman-teman baru, bahkan teman-teman dari mahasiswa S1 yang
pandai dan serius tapi santai. Saya juga aktif berorganisasi di Perhimpunan
Pelajar Indonesia Australia dan ALA recipients serta pengajian. Tapi, karena
saya dan Nurhadi sudah berniat dan bertekad harus mencari beasiswa bersama

SEUSAI MASA STUDI

190 NENG KOALA: STORIES OF FEMALE INDONESIAN STUDENTS IN AUSTRALIA

di kota yang sama, saya juga aktif mencari info study dan beasiswa untuk Nurhadi, di
sela-sela saya menjalani study.
Tak disangka, di suatu acara pengajian, saya bertemu dengan pasangan doctor
di bidang computer dan TI yang menyarankan saya untuk browsing study di UNSW
@ADFA (Australian Defence Force Academy), akhirnya Nurhadi mendapatkan
supervisor dan acceptance letter dari UNSW @ADFA untuk sudy S3 di Computer
Science. Saya juga membantu Nurhadi mencari beasiswa, dan akhirnya menemukan
beasiswa bergengsi Endeavour Scholarship. Dengan acceptance letter dari ADFA dan
rekomendasi dari Rektor ITS yang saat itu kemudian diangkat jadi Menteri Komunikasi dan Informasi, Nurhadi berhasil mendapatkan beasiswa Endeavour.
Awal tahun 2008
Kami memulai ‘hidup baru non LDR’ di Canberra, lengkap dengan Darryn juga.
Kami menikmati masa-masa study di Australia, bukan hanya untuk mengejar ilmu
dan gelar saja, tapi kami juga mempelajari budaya, nilai-nilai serta almost all things
about Australia langsung dari komunitas/local people serta langsung mengeksplorasi
alamnya. Kami enganged di aktifitas-aktifitas social baik dengan komunitas kampus,
masyarakat Indonesia serta masyarakat lokal, termasuk komunitas orang tua murid di
sekolah Dazza (Darryn mendapat panggilan baru dari child care, seperti panggilan
anak Australia: Dazza), serta komunitas international di Canberra melalui banyak
kegiatan volunteering dan organisasi. Kami juga menggunakan hampir setiap weekend dan holidays untuk travelling dan aktifitas outdoor mengeksplorasi alam Australia, bahkan sampai ke New Zealand. Bahkan setelah kami lulus dan wisuda serta kembali ke Indonesia, kami masih mengunjungi “our second home” of Canberra hampir
setiap tahun, dan tetap menjalin komunikasi dengan network yang telah terjalin
selama hidup di Australia.
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Setelah kembali di Indonesia, kami kembali berkarya di Indonesia. Nurhadi
kembali mengajar di TI-ITS Surabaya, dan saya kembali ke Kementerian BUMN.
Sejak tahun 2014
Saya diangkat menjadi Direktur Keuangan di PT Jakarta Industrial Estate
Pulogadung (JIEP), pengelola kawasan industri pertama di Indonesia, sedangkan Nurhadi sejak tahun 2015 mengemban tugas sebagai Kepala Departemen
Teknik Industri ITS- Surabaya. Kami tetap mengembangkan ilmu, pengetahuan serta budaya dan nilai-nilai yang baik yang kami pelajari selama di Australia, misalnya, saya mengembangkan ecogreen movements dan ecogreen
schools sebagai program Bina Lingkungan sejak tahun 2014. Kami juga menjalin network yang kuat dengan para alumni Australia, dan bersinergi juga di
dunia kerja dan sosial.
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Lolos mendapat beasiswa memang sangatlah menggembirakan. Setelah berlelah lelah
mempersiapkan semua persyaratan, rasa lelah terbayar dengan rasa gembira mendengar informasi lolosnya beasiswa. Namun hal tersebut bukan berarti masalah
selesai. Kita masih harus bersusah payah untuk lulus semua mata kuliah yang kita
tempuh. Saya pribadi diterima di the Australian National University (ANU) di
kota dingin Canberra, mengambil konsentrasi ilmu lingkungan atau Environmental Management and Development.
Bagi saya pribadi Ilmu Lingkungan sangatlah menarik untuk didalami dan
dikaji. Dengan kerja keras alhamdulillah akhirnya selesailah studi Master saya. Setahun setelah itu saya kembali ke tanah air. Dan alhamdulillah selama di tanah air saya
apply lagi untuk S3 di ANU dan diterima lagi di ANU walau dengan jenis beasiswa
yang berbeda. Namun setelah saya fikir ulang dan dengan berbagai pertimbangan
keluarga saya memilih studi S3 di dalam negeri. Mengundurkan diri secara baik-baik
tidak menjadi masalah bagi universitas negara maju. Dan beruntung dapat mengambil
program sandwich di Jerman (RWI dan Essen University). Alhamdulillah studi S3 juga
telah terlewati.
Singkat kata, mendapatkan beasiswa dari negara maju dapat menambah
wawasan tentang keilmuan, budaya negara lain, karakter, dan pergaulan dengan
student dari negara lain. Berbagai perbedaan yang kita lihat membuat kita semakin
mudah mentoleransi pemahaman orang lain yang tidak sama dengan kita. Membenahi karakter pribadi adalah tugas sepanjang masa dan tidak berkesudahan. Ibarat
motto:

Tak ada gading yang tak retak itulah kita sebagai manusia.
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Keluarga adalah harta yang tak ternilai bagi kita. Namun dengan
pertimbangan rasional terkadang berpisah untuk sementara waktu menjadi
pilihan. Misal, ketika pasangan tak bisa meninggalkan kerjanya sebagai PNS
aktif. Apalagi atasan tak mengijinkan untuk cuti, maka membawa anak ketika
studi berarti tanpa bantuan siapapun. Jika seperti ini kondisinya maka membawa anak ketika studi akan beresiko pada anak dan studi. Apalagi jika masih
kecil-kecil (belum mandiri). Resiko paling bisa ditebak adalah kerepotan dan
fokus pikiran yang terbelah. Anak-anak tidak terjaga dengan baik dan studi
tersita waktunya untuk urusan domestik. Kelelahan dan fokus yang terbelah
beresiko terhadap gagalnya studi. Walau itu kadang bergantung pada mahasiswa yang bersangkutan. Ada teman yang menempuh S3 membawa dua anaknya yang masih sekolah dasar tanpa didampingi suami, namun mampu membagi waktu untuk anak dan studi walau dengan tenaga ekstra.
Namun ada pula yang membawa anak dan istrinya ketika studi ternyata
justru timbul masalah ketika anaknya sakit keras. Anak dan istri terpaksa harus
dipulangkan. Namun ketika di Indonesia sakit anak semakin keras. Dan
memaksa bertemu ayahnya lagi. Si ayah yang sedang studi terpaksa harus
pulang lagi. Bisa dibayangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pesawat
bolak-balik seperti itu.
Saya sendiri ketika menempuh Master di ANU Canberra memilih tidak
membawa anak, di samping anak masih belum bisa mandiri, ayahnya juga tidak
bisa mengambil cuti. Namun ada sisi positif yang saya rasakan. Anak tumbuh
menjadi lebih mandiri dan tidak cengeng. Soal komunikasi kami bisa melakukannya dengan menggunakan yahoo messanger. Setiap hari tetap bisa saling
bertatap muka via internet dan diskusi banyak hal. Termasuk membantu anak
mengerjakan PR. Hubungan menjadi semakin dekat dan mesra dengan keluar-
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ga karena selalu saling merindukan. Sisi positif lain adalah dapat pulang ke Indonesia
ketika liburan kuliah. Tiap 4 bulan sekali dapat pulang selama 1 bulan. Lebih -ebih
ketika liburan musim summer, kita menikmati senggang selama tiga bulan. Cukup
banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Liburan panjang dapat diisi
berbagai kegiatan. Saya sendiri mengisinya dengan mengunjungi beberapa negara
ASEAN bersama keluarga. Kenapa ASEAN? Karena tidak memerlukan aturan visa,
yang cukup ribet jika itu diberlakukan.
Sejauh pengalaman pribadi saya, ketika kita pulang ke Indonesia ada keuntungan tersendiri. Yaitu uang kost yang utuh, karena kita bisa menitipkan barang di
gudang tanpa harus membayar kamar dan biaya gudang. Uang biaya kamar cukup
lumayan untuk mendukung biaya jalan-jalan ketika liburan bersama keluarga. Sehingga anak saya saat itu yang masih SD sudah memiliki pengalaman mengetahui negaranegara tetangga dekat kita. Ini menuntun jiwa anak untuk berkeinginan maju dengan
menempuh studi di luar negeri pula.
Pengalaman berpisah sementara dengan keluarga karena alasan studi menjadikan kita semakin mengerti arti keluarga yang sesungguhnya yaitu : Harta yang
paling berharga di dunia ini adalah keluarga.

Setibanya di tanah air kita kembali ke habitat tempat kita kerja semula. Ada
nuansa perasaan yang aneh ketika kembali. Seperti ada yang terasa asing dengan
diri kita. Hal ini tidak saja saya alami, teman yang lain bercerita hal yang sama.
Rupanya ada gap budaya dan etos kerja yang berbeda. Belajar di negara maju harus
mampu mengikuti ritme etos kerja yang disiplin dan tidak membuang buang
waktu. Manajemen waktu yang tertata dan padat mewarnai irama keseharian.
Mulai dari bangun tidur, kuliah, perpustakaan, olahraga, belajar, belanja kebutu-
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han pokok, menelpon keluarga, mengerjakan tugas. Demikian hampir tiap
hari kami lakukan.
Ketika tiba di negara sendiri, kegiatan menjadi tidak tertata seperti
semula. Suasana juga agak berbeda misal cuaca selalu panas, gerah, jalanan
macet,

banyak sampah beserakan di jalan, aturan-aturan yang banyak

dilanggar

serta

umpatan

kasar

terdengar

di

sela-sela

orang-orang di pinggir jalan. Ancaman kriminalitas,

kerumunan

rasa tidak aman,

pelecehan dan masih banyak lagi yang membuat kita seperti merasa asing
di negeri sendiri. Lambat laun sambil berjalannya waktu kita mampu
membuat penyesuaian atas semua situasi tersebut. Kita berusaha mengisi
waktu dengan kegitan positif. Menghindari waktu terbuang sia-sia. Juga
menghindari tenaga terbuang percuma. Tidak mengganggu kepentingan
orang lain dan tidak usil dengan yang bukan urusan kita. Banyak hal bisa
kita kaji dan tiru dari karakter budaya negara maju.
Terbiasa dengan bahasa asing menjadikan cara berfikir kita lebih
tertata dan sistematis, kalau tidak boleh dikatakan lebih cerdas. Beberapa
teman kulihat memiliki karir yang lebih cemerlang di tempat kerjanya.
Sebagian lagi mereka mendapatkan kerja yang lebih baik. Saya pribadi
memiliki karir sebagai pengajar di perguruan tinggi. Setelah mengabdi
mengajar selama satu tahun saya melanjutkan studi S3. Atas pertimbangan tertentu saya memilih studi S3 di dalam negeri. Untuk manambah
pengayaan disertasi, saya mengajukan program sandwich ke German. Saya
beruntung mengenal dua tempat akademik yaitu RWI (seperti LIPI) dan
Essen University. Dana dari direktorat pendidikan tinggi Indonesia sangat
membantu terselesaikannya program sandwich ini.
Studi di dalam negeri bukan lebih ringan tetapi juga tidak setegang
kuliah dalam bahasa asing. Setelah mengabdi dengan mengajar selama tiga
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tahun, saya mendapat tugas menjadi kepala departemen ilmu ekonomi di fakultas
ekonomi tempat saya mengabdi. Mengabdi pada tugas dengan posisi tertentu tidaklah
sama dengan ketika kita menjadi dosen biasa. Waktu seperti berkejaran. Skill manajemen waktu diperlukan untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas institusi dan tugas
pribadi sebagai dosen.
Pengalaman studi di luar negeri yang menuntut kerja keras sangat membantu
dalam menjalankan tugas institusi. Target-target departemen yang harus dipenuhi
dengan menggerakkan sumber daya manusia yang ada menjadi tantangan tersendiri.
Kesabaran dan pengorbanan sangat dituntut bisa menjalankan semua planning yang
dicanangkan. Lagi-lagi pengalaman studi di luar negeri banyak membantu, terutama
jika ada tamu tamu asing yang datang berkunjung dan harus berbahasa Inggris. Tidak
jarang kita harus ke luar negeri untuk membangun kolaborasi akademik dengan Universitas negara maju lainnya.
Demikian sekelumit pengalaman suka duka sebagai wanita yang bergelut
dengan studi lanjut, memiliki keluarga dan juga mengembangkan karier. Namun satu
hal yang selalu saya ingat yaitu motto : Perjuangan dan tetesan keringat takkan pernah
mengingkari impian. Itu kata lagu JKT 48, yang personilnya imut-imut!
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hingga
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Saya tidak pernah menduga bahwa keisengan melamar pekerjaan sebagai penyiar radio di Makassar adalah awal dari perubahan karir yang akhirnya membawa saya ke Australia.
Saya sangat senang menjalani peran sebagai seorang penyiar meskipun saya menyadari
bahwa tugas utama saya waktu itu adalah belajar untuk menjadi seorang dokter gigi
demi membahagiakan orang tua.
Saya sering tertawa sendiri saat mengingat pengalaman berburu berita di
Makassar, sekitar akhir tahun ‘90an. Pasalnya, saat itu, sebagai mahasiswi tingkat
akhir Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, saya berkewajiban untuk
mencapai target jumlah pasien yang harus saya tangani di klinik kampus. Terkadang,
saya tiba-tiba ditugaskan untuk meliput demonstrasi pada saat saya sedang dalam
perjalanan ke klinik. Alhasil, saya berburu berita dengan mengenakan rok panjang,
sepatu berhak dan sedikit dandan (biar kelihatan presentable di depan pasien). Saya
juga harus menenteng alat perekam suara manual yang lumayan besar di bahu kiri
sementara bahu kanan saya diberati dengan tas berisi perlengkapan diagnostic gigi.
Awalnya rekan sesama jurnalis ataupun narasumber sempat bingung dengan penampilan saya yang ‘lain sendiri’, tapi, lama-kelamaan mereka memaklumi profesi ganda
saya.
Saya sempat menjalani dua profesi itu selama tiga tahun sebelum akhirnya
memutuskan untuk pindah ke Jakarta setelah diterima menjadi calon jurnalis harian
Kompas. Bangga juga sih menjadi satu-satunya jurnalis asal Makassar yang lolos
berbagai seleksi ketat di daerah dan kemudian lulus tes wawancara akhir dengan 11
editor handal Kompas di Jakarta.
Sayangnya saya harus mengundurkan diri dari Harian Kompas pada saat ayah
saya jatuh sakit dan memerlukan perawatan intensif. Saya bahkan bersedia untuk
dinikahkan dengan calon pilihan orang tua demi membahagiakan ayah. Tapi, Tuhan
sungguh maha pengasih. Ayah saya diberikan kesembuhan dan dibukakan mata hatinya
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untuk membatalkan perjodohan saya dengan pria yang tidak saya kenal.
Setelah ayah saya pulih dari sakitnya, saya kembali mencari pekerjaan dan mendengar tentang lowongan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Sempat keder juga
waktu mengikuti tes wawancara dengan Atase Pers saat itu. Soalnya, saya merasa kesulitan mengerti aksen Australia yang begitu kental. Apalagi, kandidat lain terlihat
begitu professional dengan setelan jas mereka sementara saya hanya bermodalkan
celana panjang hitam dan kemeja lengan pendek. Surprise banget waktu saya menerima tawaran kerja keesokan harinya. Alhamdulillah, rejeki anak sholehah.
Setahun setelah saya bekerja di Kedutaan, saya bertemu dengan Tony, pria asal
Brisbane yang sedang posting di Indonesia. Di akhir tahun 2004, Tony melamar saya
dan kami menikah di awal 2005. Tepat tanggal 17 Agustus 2005, kami tiba di Canberra.
Meskipun sudah mengantongi surat rekomendasi dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, saya masih kesulitan mencari pekerjaan di Canberra. Feedback yang saya
dengar adalah karena gelar kesarjanaan saya bukan dari lembaga pendidikan Australia
dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang saya lamar. Akhirnya dengan berbekal surat
remondasi itu saya diterima di University of Canberra untuk program Master of Marketing Communications. Biaya kuliah sebagai mahasiswi internasional tidaklah
murah. Meskipun suami membantu saya membayar uang kuliah, saya harus mencari
pekerjaan sambilan untuk membeli buku dan membayar pengeluaran lainnya. Maklumlah, namanya juga masih pengantin baru, masih malu minta uang ke suami.
Untungnya, lamaran saya diterima oleh the National Library of Australia
untuk posisi librarian di bagian Asian collection. Ternyata bos saya waktu itu orang
Indonesia dan saya juga bisa berkenalan dengan beberapa orang Indonesia yang sudah
tinggal puluhan tahun di Canberra. Bekerja di NLA sangat menyenangkan. Selain
mendapat ilmu baru, saya juga bisa mengikuti perkembangan berita tanah air melalui
majalah dan surat kabar yang dikoleksi di sana. Menyelesaikan tugas kuliah pun menjadi lebih mudah karena hampir semua buku referensi yang saya butuhkan, tersedia di
sana.
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Memasuki semester kedua, suami mendapat pekerjaan di Indonesia sehingga
kami harus mengepak semua barang kami dan pindah ke Jakarta. Kuliah pun harus
saya jalani dari jarak jauh melalui online course. Setibanya di tanah air, saya melamar
dan diterima bekerja sebagai Senior Public Information Officer di Kedutaan Besar
Australia di Jakarta.
Kuliah jarak jauh paruh waktu sambil bekerja full time ternyata tidak mudah.
Apalagi waktu saya ditugaskan untuk mendampingi tim kemanusiaan Australia di
Jogjakarta setelah gempa tanggal 27 Mei 2006. Terkadang, saya harus membaca atau
mengetik tugas kampus di kendaraan menuju lokasi pedalaman yang terkena dampak
gempa ataupun saat kami beristirahat sejenak di tenda darurat yang hanya beralaskan
tanah. Saya tidak meminta perpanjangan waktu dari kampus karena saya ingin
menyelesaikan pendidikan secepatnya.
Setelah penugasan suami selesai di Jakarta, kami kembali ke Canberra di akhir
tahun 2009. Waktu yang sangat tepat bagi saya untuk melaksanakan penelitian sebagai
tugas akhir kampus. Sayangnya, selalu saja ada ujian bagi kita yang ingin berhasil. Di
bulan Mei 2010, saat merampungkan hasil akhir penelitian, saya mendapat kecelakaan
mobil. Mobil yang saya kendarai tiba-tiba lepas kendali dan menabrak pohon dengan
kecepatan 80 km/jam. Pergelangan kaki saya patah dan dokter ahli bedah mengatakan
bahwa saya tidak akan pernah bisa berjalan lagi.
I was devastated!
Saya menolak untuk menyerah dan berangkat ke Indonesia mencari second opinion.
Dari beberapa dokter bedah tulang di Indonesia, saya mendapat informasi bahwa
dengan beberapa kali operasi, saya akan bisa berjalan lagi meskipun resiko terkena
Osteoarthritis sangatlah besar. Berbekal rekomendasi dokter di Indonesia, saya kembali ke Canberra dan meminta dokter untuk melakukan ankle reconstruction.
Alhamdulillah, operasinya berhasil dan saya pun bisa menyelesaikan laporan akhir
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penelitian dengan nilai akhir Distinction.
Saya sempat menitikkan air mata saat tertatih-tatih menerima ijazah kelulusan di
acara wisuda yang digelar di Australian Parliament House, Canberra. It was a very
long, difficult and painful journey but I made it!
Dengan mengantongi gelar Master of Marketing Communication, saya melamar
di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta di Canberra. Saya kagum melihat
bagaimana saya diperlakukan dengan baik dan adil di beberapa wawancara kerja yang
saya ikuti. Meskipun saya hanya bisa berjalan dengan bantuan tongkat, saya tidak merasakan adanya diskriminasi. Tidak satupun feedback yang saya dapatkan dari pekerjaan
yang gagal saya raih menyinggung tentang kondisi fisik saya. Akhirnya, saya mendapatkan tawaran kerja di Department of Climate Change and Energy Efficiency sebagai
Public Affairs Officer di akhir tahun 2010. Profesi yang masih saya jalankan hingga saat
ini. Ke depannya bagaimana, kita lihat saja nanti
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Alfa Ratu
Alfa seorang ibu dari seorang putri. Dia meraih gelar magister di bidang kehutanan
pada tahun 2012 dari Fenner School of Environment and Society ANU. Saat ini ia
bekerja sebagai programme officer di UN-FAO.

Amanda Mitchener
Amanda seorang istri dan ibu dari dua anak balita. Berprofesi awal sebagai dokter
gigi di Indonesia tapi kemudian beralih ke dunia komunikasi setelah menjadi jurnalis
untuk SMART FM Network dan Harian Kompas. Berbekal gelar magister di bidang
marketing dan komunikasi dari University of Canberra, Amanda menjadi penasihat
komunikasi untuk salah satu kementrian Pemerintah Australia di Canberra. Amanda
juga terdaftar sebagai Agen Migrasi Resmi Australia setelah menyelesaikan program
pendidikan hukum keimigrasian Australia di ANU College of Law.

Arinta Puspitasari
Arinta Puspitasari, Master of Public Policy, Crawford School of Public Policy, Australian National University, lulus 2011. Saat ini ia bekerja di Kementerian Luar
Negeri RI. Ia dapat dihubungi di arinta_puspitasari@yahoo.com.

Diahhadi Setyonaluri
Diahhadi Setyonaluri atau Ruri adalah pengajar dan peneliti pada Lembaga
Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan
pendidikan S2 dan S3 bidang Demografi di Australian National University. Ia juga
seorang ibu dari dua anak. Anak pertamanya lahir di tengah masa studi S3 di Canberra.

Emma Soraya
Emma Soraya, ibu 3 anak laki-laki: Azzam, Lilo & Dhimas, istri Paknoenk, PhD dari
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The Australian National University, sekarang dosen di Fakultas Kehutanan UGM,
Yogyakarta.

Evi Safrina
Safrina Thristiawati, ibu dr Ewan & istri dari Chris adalah seorang demografer &
peneliti dibidang sosial-kesehatan di Australia. Komunikasi bisa lewat evisafrina@hotmail.com.

Ida Puspita
Ida Puspita adalah pengajar di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Prodi Sastra
Inggris dan memiliki 1 putra dan 1 putri. Ia adalah lulusan program S2 dari University of Wollongong di bidang Sastra Inggris.Ia dapat dihubungi di ida.puspita@gmail.com.

Issana Burhan
Issana Burhan belajar Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Brawijaya, lalu
kajian Perencanaan Kota di University of Melbourne. Bekerja tetap sebagai akademisi Universitas Syiah Kuala. Selalu senang menjadi relawan kota, bidang apa saja.

Karina Endaryati
Karina Arti Endaryani berprofesi sebagai analis, menikmati menjadi turis dan menjelajahi seluruh penjuru negara tercinta yang agraris. Ditemani dua putrinya yang
gemar berpetualang, Karina menghabiskan 2 tahun di Australia dan mendapatkan
gelar Master dari Australian National University di bidang Ekonomi Internasional
dan Pembangunan. Saat ini Karina berkarya di Bank Indonesia dan dapat dihubungi
di karinaae23@gmail.com.
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Lady Clara Sihotang
R. Lady Clara S, ST, M.Infr.Mgt atau yang di dunia maya lebih dikenal dengan Clara
Croft ini lulus dengan peringkat terbaik ketiga FT Teknik Arsitektur UNLAM dan
sukses meraih rata-rata nilai 6,75 (high distinction) pada kampus teknik QUT Brisbane saat mengambil jurusan Master of Infrastructure Management. Di sela-sela
hobinya berwisata keliling Indonesia dan Asia, Clara juga mengemban tanggung
jawab sebagai salah satu pejabat eselon IV yang mendalami Procurement Center of
Excellence di instansi pemerintah BMKG dengan fokus pada pengadaan insfrastruktur. Sebagian kisahnya dapat di baca pada blognya clararch02.blogspot.com.

Lejla Amira Syahdan
Lejla Amira Syahdan adalah putri dari Riznawaty Imma Aryanty atau lebih dikenal
juga dengan Imma Batubara, PhD lulusan Australian National University di bidang
Demografi dan Riset Sosial. Duo ibu-anak ini menjalani hari-hari mereka di Canberra pada tahun 2009-2013. Imma dapat dihubungi di immabatubara@gmail.com dan
Lejla di lejla.amira@gmail.com.

Melati
Melati menamatkan gelar sarjananya pada Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas
Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan masternya di the Australian National
University, dengan fokus Environmental Management and Development. Gemar
travel solo maupun bersama keluarga, karirnya di lembaga riset dan non-profit
berkutat di seputar isu kesejahteraan sosial, kehutanan, serta komoditas kopi dan
kakao. Kisah-kisahnya bisa dibaca di blog pribadinya www.empatkembara.com.

Mia Amalia
Mia Amalia adalah seorang istri dan ibu dari satu putri. Bersama keluarga, ia sangat
suka menjelajah berbagai tempat dan mendapatkan pengalaman baru. Ia menyele-
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saikan kuliahnya di Master of Applied Anthropology and Participatory Development, Australian National University pada tahun 2012. Saat ini ia bekerja sebagai
konsultan di salah satu lembaga donor di Jakarta. Ia dapat dihubungi di miamalias@yahoo.com.

Mumpuni Ardiyani
Mumpuni Ardiyani saat ini bertempat tinggal di Jakarta. Perempuan lulusan S2 dari
The University of Queensland di bidang Communication for Social Change ini
mempunyai hobi fotografi, membaca, dan traveling. Ia dapat dihubungi di email
mumpuni.ardiyani@gmail.com.

Dr. Muryani, SE, MSi, MEMD
Muryani mendapatkan gelar S2nya dari the Australian National University, kemudian merampungkan S3nya dalam sandwich program dari RWI dan Essen University
di Jerman.

Neni Marlina
Neni Marlina, ASEAN citizen, principal advisor kerjasama pembanguan international, penyiar radio, guru, pembaca, penonton wayang orang, penikmat kain nusantara dan salah satu wanita beruntung yang sempat meraih beasiswa dan sekolah di
negeri kanguru diiringi dukungan keluarga. Pernah menjelajah Rusia sendiri dan
berniat menulis di web-journal nya tapi belum sempet juga. Yakin bahwa hal baik
mesti disampaikan dan ditularkan, agar selanjutnya bumi ini semakin benderang
dengan banyaknya hal baik yang disampaikan. Seperti semua cerita baik dari NengKoala ini, wajib ditularkan! Berbagi rumah bersama sederetan rak buku dan suami,
yang selalu bersemangat menemani berkebun, melihat ikan dan lari pagi hari Sabtu
di Ragunan. Jenguk webjurnal saya, biar saya tambah semangat nulis ya!
www.alinindonesia.wordpress.com.
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Olivia D Purba
Olivia D Purba adalah lulusan double masters (Master of Environmental Management and Development dan Master of Diplomacy) dari The Australian National
University. Memiliki pengalaman kerja lebih dari 8 tahun di bidang kebijakanan
lingkungan hidup dan pembangunan. Saat ini bekerja di organisasi nirlaba Rikolto
di Denpasar, Bali. Tulisan Olivia yang lain dapat diliat di blog pribadinya www.oliviadianina.com.

Rindang Widuri
Rindang Widuri adalah seorang istri dan ibu dari 2 putri. Ia adalah lulusan PhD dari
RMIT University di bidang studi Akuntansi dan dosen di Program Study S2 Akuntansi Universitas Bina Nusantara. Ia dapat dihubungi di widuri.rindang@gmail.com.

Risa Bhinekawati
Risa mendapatkan gelar MBA dan PhD dari the Australian National University. Ibu
dari Rifqi ini adalah dosen di Podomoro University dan peneliti di Presisi Indonesia.
Saat ini Risa sedang mengembangkan Bhitong, model kebun sengon di lahan kritis.
Kisah-kisahnya bisa dibaca di blog pribadinya https://bhinekawati.wordpress.com.

Riski Dwijayanti
Riski Dwijayanti adalah seorang ibu dari dua anak yang berprofesi sebagai ASN di
Sekretariat Kabinet sejak akhir tahun 2010. Mengambil studi S2 di The University of
Queensland, Australia.

Ristin Respatiningsih
Ristin Respatiningsih adalah seorang istri dan ibu dari satu anak. Pemerhati dan
praktisi kesehatan di Balikpapan. Lulus Master of Public Health dari Curtin University. Bisa dihubungi di ristin82@gmail.com.
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Rufika Shari Abidin
Rufika Shari Abidin adalah lulusan Master of Biotechnology dari The Australian
National University dan lulusan PhD in Biomedical Engineering dari The University of
Queensland, Australia. Sekarang ini Rufika sedang menjajaki kemungkinan-kemungkinan selanjutnya dalam hidup. Rufika dapat dihubungi di rufikashari@gmail.com.

Sally Salsabila
Sally Salsabila adalah istri dan ibu dua orang putra. Ia dilahirkan di Pontianak pada 4
November 1980 sebagai putri bungsu pasangan Drs. H. Awang Ishak, M.Si. dan Hj.
Yutina, S.Sos. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga pamong, pada tahun 1999, ia mengikuti jejak langkah kedua orang tuanya untuk mengenyam pendidikan kepamongprajaan
di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan mewujudkan impiannya untuk
berkuliah di luar negeri pada tahun 2012 sebagai ADS awardee. Kini, lulusan Master of
Public Policy Australian National University ini mendedikasikan diri sebagai
Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

Sasti Puntodewo
Sasti Puntodewo adalah seorang desainer dan pemilik brand Personal by Sasti. Ia adalah
alumni short course International business readiness for the fashion and textile sector
dari Queensland University of Technology (QUT). Ia dapat dihubungi di sasti.puntodewo@gmail.com.

Sitta Rosdaniah
Sitta Rosdaniah menempuh pendidikan tinggi dengan beasiswa, baik dari dalam
maupun luar negeri, karena itulah Sitta aktif berbagi tips dan dukungan untuk meraih
sukses studi dengan beasiswa. Sitta menamatkan studi Teknik Industri dari Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya didukung beasiswa dari Yayasan Toyota
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Astra, sedangkan beasiswa the British Chevening Award mengantarkannya meraih
MSc in Business & Economics dari University of Strathclyde. Sitta mendapatkan
gelar PhD dari Australian National University dengan beasiswa Australian Leadership Award. Sitta menikmati berkarya di berbagai bidang, sebagai PNS, dosen, serta
menjadi Direktur di BUMN, dan selalu memiliki quality time untuk keluarga,
travelling & exploring the world, serta aktivitas sosial -online & offline.

Suharti
Suharti adalah seorang ibu dari seorang anak laki-laki. Sejak lulus sarjana dari Institut Pertanian Bogor tahun 1991 dia bekerja untuk pemerintah, semula bekerja di
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan sejak akhir 2015 dia
ditempatkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia memperoleh master
dari University of Michigan, Ann Arbor, Amerika Serikat dan PhD dari Australian
National University, Canberra, Australia. Dia dapat dihubungi melalui
suharti@kemdikbud.go.id.

Zuraidah Said
Zuraidah said adalah seorang pekerja NGO (non government organization) lingkungan, yg aktif turut serta dalam proyek-proyek kehutanan dan perubahan iklim di
Indonesia. Ia adalah lulusan program Master of Environment dari University of
Melbourne. Saat ini ia bekerja sebagai seorang peneliti di Yayasan Institut Sumberdaya Dunia. Ia dapat dihubungi di zuzu.said@gmail.com.
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Tentang Neng Koala
Neng Koala platform berbagi untuk perempuan-perempuan Indonesia yang ingin
melanjutkan pendidikan tingginya. Berawal dari sebuah blog, para Neng berbagi
pengalaman pribadinya ketika memutuskan untuk studi ke Australia, meyakinkan
keluarga tentang pilihan mereka, strategi mendapatkan beasiswa dan mencapai prestasi
akademis, bertahan hidup di perantauan, hingga kembali ke Tanah Air.
Penulis-penulis Neng Koala adalah perempuan-perempuan Indonesia yang pernah
menempuh pendidikan di Australia, dengan berbagai latar belakang: belum menikah,
sudah berkeluarga, sedang menempuh S-1, S-2, S-3, pertukaran pelajar, maupun short
course.
Kegiatan Neng Koala meliputi:
1. Kampanye media sosial untuk menginspirasi perempuan Indonesia agar menempuh
studi setinggi-tingginya.
2. Penerbitan buku dan e-book kisah-kisah Neng Koala.
3. Pengiriman buku Neng Koala ke perpustakan daerah dan komunitas baca.
4. Bedah buku dan workshop pendidikan bagi perempuan.
5. Diskusi online mengenai pendidikan perempuan.
Ayo dukung Neng Koala melalui kerja sama dalam kegiatan-kegiatan berikut:
1. Penyelenggaraan bedah buku dan workshop.
2. Pendistribusian buku ke perpustakaan dan rumah baca.
3. Kampanye pendidikan bagi perempuan (endorsement, share, peliputan media publikasi, pembuatan video, dll.)
Temukan infromasi lebih lanjut tentang Neng Koala di:
Website: www.nengkoala.id
Facebook, Instagram, Twitter: @nengkoala
Youtube: @nengkoala
E-mail: nengkoala@yahoo.com
Bagikan foto dan testimonimu tentang buku Neng Koala di media sosial menggunakan
#MyNengKoala serta mention dan tag @nengkoala!

Inilah Neng Koala!
Melalui buku ini, mahasiswi-mahasiswi Indonesia yang
menempuh studi di Australia berbagi kisah suka dan duka
kami dalam meraih kesempatan dan menempuh studi di
negeri Kanguru. Semoga melalui cerita-cerita kami,
teman-teman lainnya, khususnya perempuan Indonesia
menjadi termotivasi untuk berani mewujudkan mimpinya
sekolah lebih tinggi lagi!
Kisah-kisah di buku ini membuktikan jika ada niat untuk
kuliah, pasti ada jalan yang bisa ditempuh! Tidak masalah
apakah kita masih lajang, berencana untuk menikah, atau
sudah menikah dengan/tanpa anak.
Selain kisah-kisah pribadi, Neng Koala juga memuat beragam informasi praktis mengenai kehidupan dan studi di
Australia. Mulai dari cara beradaptasi di negara empat
musim, menjalin pertemanan di lingkungan sosial baru,
mencapai prestasi akademis, hingga tips-tips travel dan
kuliner!
Ladies, get ready to be inspired!
– Neng Koala –

