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WELCOME TO
Inholland Hogeschool

You will be here

HOI ALLEMAAL!
Setelah menerima Letter of Acceptance (LoA), dari sekian
banyak pendaftar, kamu dinyatakan telah memenuhi syarat,
baik administratif maupun pertimbangan lainnya sebagai
mahasiswa Inholland Hogeschool. Dengan kata lain, Inholland
Hogeschool telah menganalisa bahwa kamu mampu
menyelesaikan studi sesuai waktu yang telah ditentukan!
Kenyataannya, dalam menjalani perkuliahan, bukan tidak
mungkin seorang mahasiswa mendapat rintangan yang
membuat ia tidak dapat melaksanakan kegiatan akademis
dengan optimal. Untuk itu, kami mengumpulkan informasi,
baik dari pengalaman pribadi maupun berbagai sumber
lainnya, untuk dibagikan kepada para mahasiswa serta calon
mahasiswa agar dapat menjalankan kegiatan akademik
dengan sebaik-baiknya.
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SISTEM
PERKULIAHAN & UJIAN
Sistem perkuliahan di Inholland Hogeschool berbeda
dengan sistem perkuliahan di banyak kampus di Indonesia.
Sebagai contoh, satu tahun akademik di Inholland
Hogeschool tidak dibagi menjadi dua bagian (semester
genap & ganjil), namun dibagi menjadi kuartil 1 hingga
kuartil 4. Oleh karena itu, kami dari Divisi Pendidikan dan
Kajian PPI Delft menganggap penting adanya penjelasan
bagi calon mahasiswa Inholland Hogeschool terkait sistem
perkuliahan dan ujian selama masa studi, agar temanteman dapat mulai mempersiapkan strategi belajar dengan
maksimal!
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KULIAH DAN UJIAN
Enroll atau registrasi course dilakukan melalui situs Blackboard. Biasanya, enroll course
dilakukan bukan per-course melainkan per-term/kuartil (sudah dipaketkan per kuartilnya).
Namun terkadang, kamu juga diharuskan enroll untuk project secara terpisah. Selain itu, di
Blackboard ini juga dosen-dosen akan mengunggah bahan kuliah, tugas, dan basically apapun
yang kamu butuhkan sebelum atau saat kuliah dilaksanakan!

Halaman https://bb.inholland.nl/ yang memuat informasi mata kuliah.

In a nutshell, dalam kurun waktu satu tahun
kuliah di Inholland Hogeschool, kamu harus:
- Min. lulus 30 ECTS untuk dapat stay di
Belanda,
- Min. lulus 45 ECTS untuk dapat lanjut ke
tahap berikutnya,
Selain itu, kamu juga:
- Harus lulus 60 ECTS di tahun pertama jika
ingin memperoleh Propedeuse dan apply
Honours Programme,
- Harus lulus total 110 ECTS di tahun kedua
untuk dapat ikut internship (yang wajib
dilakukan pada semester 1 tahun ketiga).
Per kuartilnya, ujian dilakukan sekitar tiap 2,5
bulan sekali. Tak hanya itu, di banyak kampus
di Belanda, pendaftaran kelas tidak menjamin
bahwa seorang mahasiswa akan mengikuti
ujian kelas tersebut. Sangatlah penting untuk
registrasi ujian 4 minggu sebelum memulai
minggu ujian tiap kuartilnya! Registrasi exam
dan mengulang (resit) dilakukan melalui
StudentPortal.

ECTS
adalah singkatan dari European Credit Transfer
and Accumulation System. Pada dasarnya, 1
ECTS berbobot 28 jam belajar. Jika 1 mata
kuliah bernilai 5 ECTS, maka untuk
menuntaskan materi yang telah ditetapkan,
Kamu butuh waktu belajar selama 140 jam.
Setiap
kuartilnya
terdiri
dari
masa
perkuliahan dan masa ujian. Masa efektif
rata-rata perkuliahan untuk mahasiswa
master berlangsung selama 7 minggu/kuartil,
sedangkan masa ujian berlangsung selama 2
minggu/kuartil.
Sesuai pembagian waktu tersebut, kamu
perlu mengalokasikan waktu 20 jam/minggu
untuk mempelajari mata kuliah tersebut. Jika
kamu mengambil 15 ECTS per kuartil, berarti
kamu harus belajar selama 60 jam per
minggu. Jika kamu belajar dari Senin sampai
Sabtu, maka kamu harus belajar selama 10
jam/hari. Dengan demikian, selama Senin
sampai Sabtu kamu memiliki waktu 14 jam
tiap harinya yang dapat Kamu gunakan untuk
kegiatan selain belajar. Artinya, kamu juga
mempunyai tambahan waktu selama 24 jam
pada hari Minggu yang bisa kamu gunakan
untuk kegiatan selain belajar!

PRA-Inholland
Hampir semua yang kamu harus ketahui akan diajarkan
dari nol saat kuliah, jadi tidak perlu khawatir! Akan
tetapi, tidak ada salahnya jika sebelum berangkat, kamu
mengulang pelajaran-pelajaran SMA yang kira-kira akan
berguna sesuai major-mu nanti.
Oh ya, jangan lupa siapkan laptop yang kuat buat
software seperti CATIA, Matlab, dan lain-lainnya (sesuai
major-mu)! Tidak ada salahnya juga jika kamu sudah
berlatih
mempelajari
software-software
tersebut
sebelum berangkat ke Delft 
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TIPS KULIAH DI
Inholland Hogeschool
Ikut organisasi ga ya? Mau ambil berapa ECTS per
kuartilnya? Gabung social club apa ya enaknya?
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Kurangi gengsi
Optimalkan waktu di weekdays
sehingga kamu ada waktu
istirahat saat weekend
Ketika kamu diberi tugas
atau sudah memiliki target
untuk mempelajari suatu
materi, kerjakan itu
sesegera mungkin. Jangan
menunda! Jika kamu tunda,
maka kamu akan kesulitan
di akhir atau bahkan kamu
tidak punya waktu kosong
untuk refreshing yang dapat
membuatmu depresi.

Be internationally involved!

… karena wawasanmu akan
terbuka dan banyak hal non
textbook yang bisa kamu
dapatkan, misalnya lowongan
internship, rangkuman atau
contoh soal, atau bahkan
kepanitiaan secara internasional.
Semakin ragam pertemananmu,
semakin mudah kamu
beradaptasi di dalam kehidupan.

Walaupun dulu kamu adalah
alumni perguruan tinggi
ternama dengan segudang
prestasi yang membanggakan,
bukan berarti kamu menjadi
yang paling pandai di antara
teman-temanmu. Mereka yang
menempuh ilmu di Inholland
adalah mahasiswa-mahasiswa
yang serupa denganmu! Bahkan,
bisa saja mereka jauh lebih
‘hebat’ darimu! Jadi, jangan
pernah malu untuk minta
bantuan atau belajar dari teman
lain, baik dari teman senegara
maupun teman internasional

👧👦
Some tips...

Hilangkan budaya sungkan
untuk bertanya!

Jika kamu mengalami kesulitan
dengan suatu mata kuliah, kamu
harus bisa approach sang dosen.
Tentu dengan membuat janji
terlebih dahulu. Selama kamu
sudah menunjukkan usahamu
(misalnya dengan menjawab soalsoal latihan), dosen pasti mau
membantu kamu layaknya guru
privat. Selain itu, di Inholland
sistem pendidikannya terdiri dari
banyak group project dan practical
assignment. Maka dari itu, kamu
harus ninggalin trait orang
Indonesia yang cenderung malumalu untuk berpendapat 

Pelajari struktur mata
kuliah yang diambil

Ketika kamu ingin
mengambil mata kuliah,
pastikan kamu tahu berapa
jumlah ECTS, sudah
mengambil pre-requisite,
metode ujian, dan
literaturnya.

Live in the Moment!

… bukan berarti kamu harus
melupakan orang tua, kerabat, atau
bahkan pasangan yang jauh terpisah
jauh. Akan tetapi, kamu harus sadar
bahwa sekarang kamu hidup bersama
kawan-kawan baru yang berada di
sekitarmu. Kamu harus terbiasa
bersosialisasi dengan mereka, curhat
bareng, menikmati tawa dan canda
bersama mereka. Jika terjadi apa-apa,
mereka lah yang akan menolongmu.
Jangan terlalu sering facetime karena
hanya menambah bebanmu: bisa jadi
rasa kangen yang berlebihan
menghambat kehidupanmu di sini.

Study Association
Inholland punya study association
yaitu VSV Sipke Wynia. Umumnya,

mahasiswa register jadi member karena
mereka sering mengadakan acara seperti
symposium, career days, dan presentasi.
Selain itu, member juga akan
memperoleh diskon untuk buku, terlebih
lagi mereka telah mempaketkan bukubuku yang akan kalian butuhkan per
tahunnya! Mereka juga telah
mengkompilasi ujian-ujian tahun
sebelumnya yang sangat berguna untuk
persiapan exam! Semuanya dapat kamu
temukan di: https://sipkewynia.nl/en/

FASILITAS PENUNJANG
PERKULIAHAN
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Internet

Email Inholland

Sebagai mahasiswa Inholland, kamu
punya akses ke internet cepat di semua
yang menggunakan servis Eduroam.
Dengan menggunakan jaringan internet
kampus, kamu dapat mengunduh jurnaljurnal ilmiah. Untuk mengakses koneksi
jaringan internet kampus, kamu dapat
membaca petunjuk pada tautan:
https://weblogin.inholland.nl/Citrix/XenApp/a
uth/login.aspx

Waktu pertama kali datang ke Inholland, kamu
juga diberikan login name dan password. Alamat
emailmu
nantinya
adalah
studentnumber@student.inholland.nl.
Untuk
membuka emailmu, buka:
https://webmail.inholland.nl/CookieAuth.dll?GetLogo
n?curl=Z2F&reason=0&formdir=3
lalu isikan username/login name dan password.
Segala informasi dari Inholland dikirimkan lewat
email ini, maka harus selalu rajin cek email. Login
name dan password ini dipakai juga buat koneksi
internet di seluruh dunia yang nama WiFi hotspot
aksesnya eduroam. Untuk tersambung ke VPN,
pakai juga login dan password ini.

Careers &
Counselling
Inholland
Hogeschool
juga
menyediakan jasa konsultasi
bagi mahasiswa terkait masa
studi (cara manajemen waktu,
stress relief, cara memilih mata
kuliah dengan tepat), rencana
selesai studi seperti mencari
pekerjaan di Belanda, hingga
konsultasi
psikologis
yang
mungkin kamu butuhkan saat
kamu stuck atau mulai merasa
depresi.
Info
selengkapnya
dapat kamu temukan di:

MijnInholland App
Aplikasi MijnInholland dapat
diunggah di Apple Store atau
Google
Playstore.
Melalui
aplikasi ini, kamu dapat
melihat timetable atau jadwal
kuliah sesuai course yang
kamu ambil, jadwal ujian,
hingga hasil studi/nilaimu, lho!

https://www.inholland.nl/inhollandcom/i
nholland-locations/delft/studentcounselling/
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MOMI
Modern Mitigation Policy & Act

Apa itu MOMI?

Divisi Pendidikan dan Kajian PPI Delft
membuat pedoman akademik atas
dasar diterapkannya Modern Migration
Policy & Act (Wet Modern Migratiebeleid
Momi) yang bisa kamu temukan di
Pedoman Advokasi – Bab 3
(http://www.ppidelft.net/panduan/pandu
an-akademik/). MOMI adalah undangundang yang dibuat terkait
keberadaan para warga negara asing
di Belanda. Dengan kata lain,
peraturan ini berada pada level negara
(Belanda). Oleh karena itu, semua
perguruan tinggi di Belanda mengacu
pada peraturan ini.

Lalu, apa
hubungannya
dengan
akademik?

Pada intinya, residence permit (surat
izin tinggal) seorang mahasiswa
dapat dicabut jika setelah satu
tahun kuliah, mahasiswa tersebut
tidak dapat lulus dengan jumlah
minimal ECTS sama dengan 50
persen. Sebagai contoh, untuk
program master, seorang
mahasiswa harus menyelesaikan
120 ECTS selama 2 tahun. Artinya,
dalam 1 tahun, seorang mahasiswa
harus menyelesaikan sebanyak 60
ECTS. Dengan kondisi ini, cut off
terkait residence permit adalah 50
persen dari beban normal ECTS di
satu tahun tersebut, yaitu 30 ECTS.
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PENUTUP
Kami berharap semoga dengan adanya petunjuk
akademik ini, kita semua mampu menyelesaikan
studi kita dengan baik. Semangat!
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