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Menjadi Pelajar
di Kota Ghent

Selamat!!! Teman-teman sudah semakin dekat

menjadi keluarga besar pelajar Indonesia

di Kota Ghent Belgia.

Sebagai bekal persiapan menuju Kota Ghent,

PPI Ghent menyusun panduan singkat mengenai apa

saja yang harus diketahui oleh teman-teman dalam

perjalanan menuju Kota Ghent serta proses adaptasi

saat kedatangan

Semoga bermanfaat…



Hal-hal Penting Sebelum Keberangkatan

• Prosedur standar, pastikan semua dokumen keimigrasian
tidak tertinggal. Ada baiknya menyediakan edisi cetak
LoA (Letter of Acceptance) maupun LoG (Letter of
Guarantee)/ Sponsor/ Rekening Bank, dan tiket pesawat
untuk mengantisipasi pemeriksaan acak di imigrasi
Belgia.

• Siapkan uang Euro secukupnya untuk keperluan
membeli tiket kereta menuju Ghent, membeli SIM CARD
Belgia, atau sekedar membeli makanan untuk hari-hari
pertama di Kota Ghent. (100 Euro cukup, pastikan
dalam pecahan kecil 10-20 Euro agar mudah dalam
bertransaksi)

• Tidak perlu membawa uang tunai berlebih karena ATM
Indonesia berlogo VISA atau Mastercard dapat
digunakan untuk menarik uang di ATM Belgia.

• Untuk mengantisipasi jika terjadi kasus bagasi tertinggal,
siapkan baju cadangan di tas kecil untuk 1-2 hari.



Housing

Stalhof Private

• Bagi yang sudah

mendaftar di student 

housing (Stalhof adalah

alamat student housing 

Ugent), maka pastikan

konfirmasi kamar

kalian, siapkan

identitas diri, dan email 

konfirmasi.

• Bagi yang belum

mendapat jatah

student housing, 

silahkan mencari

kamar di kot.be, 

immoweb, maupun

group facebook. 

Keterangan lebih detail 

dapat ditanyakan di 

WAG PPI Ghent.



Sesaat Setelah Keluar
Pintu Kedatangan

Bertanya kepada petugas adalah salah satu cara tercepat untuk 
memperoleh informasi. Jangan ragu mendatangi mereka jika ada 

pertanyaan terkait jalur kereta, fasilitas, dan informasi lain. Namun jika 
masih ragu atau malu, teman-teman dapat mengikuti petunjuk berikut:

• Setelah keluar pintu kedatangan bandara,
silahkan menuju loket kereta yang ada di lantai
dasar bandara. Kalian dapat menggunakan lift
maupun eskalator. Dari pintu kedatangan
kalian harus belok kanan sampai menemukan
arah panah menuju lantai dasar.

• Sebagai penanda, kalian akan menemukan
konter BASE (provider telekomunikasi). Pintu di
sebelah konter tersebut mengarah ke lift atau
elevator menuju loket kereta.



Menuju Kota Ghent dari

Kota Brussel
• Setelah menemukan loket kereta, belilah tiket menuju

Gent Sint Pieters harga sekitar 11.8 Eur (untuk <26 Tahun)
dan 16 Eur (untuk >26 Tahun dan sebaiknya siapkan
uang pas. Kemudian ikuti arah menuju peron
keberangkatan atau SPOOR (bahasa belanda).

• Jangan kaget ketika melihat papan petunjuk tertulis
Ghent, Gent, atau Gand. Semua menunjuk kota yang
sama, hanya sebutan berbeda dalam bahasa Inggris,
Belanda, dan Perancis.

• Untuk menuju kota Ghent dari bandara/ Kota Brussel
ada bermacam-macam kereta (TREIN) yang dapat
dipilih. Ada yang memiliki tujuan akhir kota Ghent;
biasanya ditulis Gent St Pieters/ Gand St Pierre. Ada pula
yang menuju kota lain seperti Oostende, Brugge,
Blankenberge, atau Knokke.



lanjutan

• Kereta di Belgia umumnya terdiri dari P Train (kereta saat peak
hours yang berjalan lambat dan penuh penumpang), L Train
(kereta lambat yang berhenti di setiap stasiun kecil), dan IC
Train (kereta cepat yang berhenti di stasiun besar).
Keterangan lebih detail dapat dilihat di papan penunjuk
kereta atau

https://www.belgiantrain.be/en

• Jika barang bawaan kalian cukup banyak, sebaiknya memilih
kereta IC Train karena berhenti lebih lama di peron, sehingga
kalian punya cukup waktu untuk menaikkan barang-barang
ke atas kereta. Selain itu perjalanan dengan IC Train lebih
cepat (35-40 menit).

• Letakkan barang bawaan di kompartemen yang disediakan
agar tidak merugikan penumpang lain. Jika koper terlalu
besar, letakkan koper di dekat pintu masuk dan carilah
tempat duduk yang memudahkan untuk mengawasinya.

• Jadwal keberangkatan kereta dari bandara setiap 30-40
menit, jadi pastikan tidak terlambat.

https://www.belgiantrain.be/en


lanjutan

• Pastikan duduk sesuai kelas tiket yang dibeli

(umumnya kelas 2). Kalian bebas memilih tempat

duduk selama tidak ada tulisan reservasi

(Gereserveerd) di kursi tersebut.

• Siapkan tiket selama perjalanan untuk ditunjukkan

pada petugas pemeriksaan.

• Jika ada oknum pengemis di atas kereta abaikan

saja atau tolak dengan sopan. (modus mereka

aalah membagikan selebaran yang isinya tulisan

meminta uang)

• Jika naik kereta dengan tujuan akhir selain kota

Ghent, pastikan tidak tertidur agar tidak terlewat

sampai kota berikutnya.



Menuju Student Housing (Stalhof) dari
Stasiun Gent Sint Pieters

• Silahkan menuju loket (LIJNWINKEL) atau mesin otomatis

penjualan tiket. Tiket untuk 60 menit perjalanan adalah 3 Eur.

Tiket di mesin otomatis dapat dibayar menggunakan koin

maupun uang kertas (sebaiknya pecahan 10 Eur). Namun

disarankan untuk langsung membeli tiket 10 trip agar lebih
murah apalagi dalam masa adaptasi.

• Rute menuju Student housing dapat dicek melalui Google

Maps: dari Gent-Sint-Pieters menuju Stalhof 6

• Setelah sampai di Kota Ghent,
silahkan menuju gerbang
utama untuk bertemu tim
penjemputan PPI Ghent.

• Namun, bagi yang belum
mendapat tim penjemputan
kalian dapat segera menuju
akomodasi masing-masing
menggunakan transportasi bus
DE LIJN



Jika membaca google maps masih membingungkan
atau belum memiliki paket data, maka

• Segeralah menuju perron 15 atau 16

• Pilihlah bus dengan nomor 76, 77, 78 (Perron 15) 

atau nomor 70, 71, 72 (perron 16) (jangan khawatir

dengan tulisan tujuan akhinya) yang penting turun

di halte HEUVELPOORT (Halte ke 4 setelah stasiun).

• Setelah turun di halte HEUVELPOORT, kalian harus

menyeberang ke arah DOMINO PIZZA.

• Perhatikan dengan benar rambu penyeberangan.

• Setelah di depan DOMINO PIZZA, ikuti jalan sampai

bertemu Swalayan AH, lalu belok kanan sampai

menemukan Home Vermeylen tempat registrasi

student housing.



Registrasi Student Housing
• Jika sudah masuk di gedung Home

Vermeylen, silahkan antri di loket untuk
mendaftarkan diri sesuai konfirmasi.

• Pastikan semua keterangan dan arahan
resepsionis diterima dengan baik (kunci,
kartu masuk, tata-tertib, dan peta).

• Jika sudah di kamar, cek dulu semua
kelengkapan dan isi formulir pemeriksaan.
Jika ada yang tidak berfungsi segera
laporkan agar tidak terjadi salah
administrasi di kemudian hari.

• Konsultasikan dengan baik cara koneksi
internet di loket (baik kabel maupun wifi).

• Keterangan lebih detail ada di email
konfirmasi housing masing-masing.

• Jika sampai di Kota Ghent saat weekend,
sebaiknya beli bekal yang cukup sampai
hari senin karena mayoritas toko tutup di
hari sabtu dan minggu.



Registrasi Mahasiswa Baru
• Pada hari pendaftaran, silahkan

pergi ke Kampus UFO di Sint-

Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

(sekitar 1 km dari Stalhof) dengan

membawa seluruh berkas yang

diminta oleh registrar office.

• Setelah masuk di lobby, silahkan ambil nomor antrian di mesin

lalu tunggu panggilan (di layar) untuk menemui petugas

pendaftaran di lantai 2.

• Pastikan kalian berpakaian dan berpenampilan rapi karena

foto untuk student ID akan dilakukan hari itu juga.

• Jika sudah terdaftar maka kalian akan menerima Student ID
dan tagihan pembayaran (berbeda-beda perlakuan untuk

setiap beasiswa). Jika ingin membayar tagihan langsung, maka

dapat menuju bank terdekat dari Kampus UFO; BPOST atau

ING.



Lapor ke Kantor Imigrasi, KBRI, dan Asuransi

• Untuk mendapatkan ID Card Belgia, maka teman-teman

yang tinggal di Stalhof harus melaporkan diri di Administratief

Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent dengan

membuat appoinment terlebih dahulu. Sedangkan yang

tinggal di wilayah lain dapat datang langsung di

Administratief Centrum masing-masing.

• Prosedur pelaporan dan pembuatan appoinment dapat
dilihat di web https://stad.gent/international-students

• Lakukan pelaporan segera karena proses ini membutuhkan

waktu relatif lama dan menentukan proses administrasi lain

seperti asuransi dan transportasi umum.

• Siapkan dokumen antara lain; certificate of enrollment

(didapat setelah registrasi ulang di UFO), LoG dari sponsor,

paspor, visa, pas foto berwarna background putih 3 lembar

(visa-size), dan kontrak housing.

https://stad.gent/international-students


Lanjutan

• Jangan lupa juga segera lapor diri ke KBRI sebagai
kewajiban warga negara demi kebaikan kita
semua.

• Lapor diri KBRI secara online dapat diakses melalui
https://www.kemlu.go.id/brussels/id/layanan-
konsuler/Pages/pelayananOnline.aspx

https://brussel.ekbri.id/index.php/menu/home

• Asuransi untuk mahasiswa biasanya akan mengikuti
aturan beasiswa masing-masing. Namun bagi yang
tidak terikat dengan aturan tersebut, asuransi yang
umum digunakan adalah Partena. Keterangan
lebih detail dapat diakses di http://www.partena-
ziekenfonds.be/

https://www.kemlu.go.id/brussels/id/layanan-konsuler/Pages/pelayananOnline.aspx
https://brussel.ekbri.id/index.php/menu/home
http://www.partena-ziekenfonds.be/


Adaptasi di Kota Ghent

• Kota Ghent terletak di wilayah Flanders Belgia, wilayah yang

menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa sehari-hari.

Pastikan mengenali kata-kata dasar bahasa Belanda untuk

keperluan praktis sehari-hari. Solden, Gratis, dan Korting adalah

kata-kata favorit bagi anggota PPI Ghent..

• Bulan september-oktober cuaca umumnya berkisar 15’-20’ C

dan memasuki musim gugur. Siapkan baju yang nyaman untuk

adaptasi.

• Kampus Ugent tersebar di segala penjuru kota (berbeda dengan

kampus di Indonesia yang satu komplek), maka menjelajah jalur

dari housing ke kampus adalah wajib.

• Cara terbaik untuk jelajah kota adalah dengan sepeda berbekal

paket data yang cukup. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas,

selalu berada di jalur khusus sepeda, dan biasakan diri terlebih

dahulu dengan sisi berkendara yang berlawanan dengan

Indonesia. PASTIKAN bersepeda dengan peralatan yang

lengkap, jika tidak ingin kena tilang. Namun jika ingin

menggunakan bis/ tram pastikan membeli abonemen bulanan

terlebih dahulu.



Transportasi di Kota Ghent dan Belgia

• Selain taksi, transportasi umum di Kota Ghent disediakan oleh
perusahaan De Lijn; tram dan bis.

• Kartu langganan dapat dibeli di LijnWinkel (di Stasiun Gent St
Pieters, Zuid, dan Korenmarkt).

• Tunjukkan paspor/ ID dan pilih jenis langganan yang
diinginkan; bulanan atau tahunan. Pelanggan asuransi
Partena dengan kategori khusus akan diberikan potongan
harga.

• Jika bis dan tram kurang menantang, maka sepeda menjadi
pilihan utama. Teman-teman dapat membeli sepeda baru di
berbagai toko, sepeda second di grup facebook atau
website second hand, maupun sewa di beberapa penyedia.

• Sedangkan transportasi ke luar Kota Ghent disediakan oleh
NMBS/SNCB.

• Perlu diingat, De Lijn hanya beroperasi di wilayah Flanders,
untuk wilayah Waloonia dan Brussels kartu langganan akan
tersedia terpisah.



Telekomunikasi dan Internet

• Kebutuhan alat-alat untuk
telekomunikasi dan internet dapat
dibeli di MediaMarkt, FNAC.

• Untuk SIM CARD, kalian dapat memilih
beberapa provider berikut; BASE,
Orange, Lyca, Ortel, Viking. Silahkan
memilih sesuai kebutuhan masing-
masing. Info detail dapat dicek di
masing-masing web.

• Bagi yang ingin lebih praktis,
sebaiknya membeli sim card BASE
saat di Bandara, sehingga perjalanan
menuju housing akan lebih mudah.
Jangan khawatir akan pergantian
provider, di Belgia kalian bisa ganti
provider dengan menggunakan
nomor yang sama.. Coba request
nomor cantik di konter, biasanya
boleh kok..



Belanja Asia

• Toko Asia: Suan Thai, Dun 

Huang, Thai Center

• Toko Halal: 

- Rabot Market (Rabot)

- Butchery: Slagerij Dogan, 

Slagerij Emre (Rabot)

• Restauran Halal: 

- The Noodle Bar (Overpoort)

- Chitir Chicken (Overpoort)

- Ketchup burger (Hoornstraat)



Tempat Belanja

Swalayan:

• AH Overpoort

• Del Haize Proxy Heuvelpoort

• Del Haize Waterspoortban

• Carrefour Express Overpoort

• Shopping Center Zuid

• Okay Voskenslaan

• Colruyt

• Kruidvat

Barang-barang secondhand:

• Rommelmarkt

• Grup Facebook

Barang Elektronik dan
Perlengkapan Umum:

• Mediamarkt

• FNAC

• HEMA

• ACTION

Pakaian:

• Primark

• Decathlon



Tempat Ibadah
Masjid 

• Rerum-Novarumplein 1, 9000 Gent

• Rietstraat 35, 9000 Gent

• Kazemattenstraat 80, 9000 Gent

• Langestraat 204, 9050 Gent

Gereja Katholik

• Sintbaaf (dutch): Minggu jam 11.00

Sint-baafplein, 9000 Gent

• Christus koningkerk (English): Minggu jam 11.30

Rerum-Novarumplein, 9000 Gent

• Sint-pietersabdij (dutch): Minggu jam 11.00

Sint-pieterplein, 9000 Gent

Gereja Protestan

• Every Nation Church (English)

Sint-Jansvest 28, 9000 Gent



Remeh tapi Penting…..
Beberapa saran berikut mungkin terlihat remeh bagi kita saat di 

Indonesia, namun sangat berguna dalam perjalanan dan saat

tiba di Kota Ghent.

• Bawalah obat pribadi yang khas Indonesia semacam tolak

angin, minyak kayu putih, koyo, mixagrip, antibiotik dalam

jumlah yang wajar. Karena dalam musim perubahan, obat 

batuk dan flu sangat disarankan untuk dibawa.

• Batik untuk acara resmi setidaknya 2 stel.

• Kacamata sebaiknya bawa serep untuk jaga-jaga jika terjadi

kerusakan, harga di sini mahal broer….

• Bawalah colokan listrik yang sesuai, 2 kaki + 1 lubang (lihat gambar)

• Rice cooker dapat dibeli di Ghent, jadi tidak perlu memenuhi

koper.

• Kalau sudah punya sepatu boot silahkan dibawa agar saat
winter tidak perlu beli di sini.



Selamat Belajar dan
Berpetualang di Kota Ghent
Hal-hal lain yang lebih detail dapat ditanyakan di WAG PPI atau lihat video 

tutorial yang kami sediakan di media sosial PPI Ghent ya…


