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THE ORIGIN

In 2014 is the beginning of our story. English Hut is 

a course that specializes in English and German 

learning. 

We differ our programs based on the student's 

needs. For English program, we offer academic 

preparation program such as:  TOEFL 

preparation, TOEIC preparation & IELTS 

preparation. In the field of life skill conversation 

class, and general English class might be the best 

choice to consider.  
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YOther than English, we proudly offer our unique 

one-and-only native speaker tutor for German 

program. Classes range from A1-2 preparation, 

B1-2 preparation, C1-2 preparation, general 

German, and conversation class. Most of our 

program are test preparation class. Therefore, 

we highly put value giving student tricks in 

teaching to ease them answering the question 

during their test takes place. 

Furthermore, we also provide our student with 

the agency. A trusted agancy who will help your 

needs to chase your dream. 



AVAILABLE 

CITIES

Kota terbesar ke3 di Bavaria & merupakan

salah satu kota pendidikan.

AUGSBURG

Dijuluki "Kota singa" dan merupakan kota

yang memiliki banyak sekali lembaga

penelitian & pengembangan.

BRAUNSCHWEIG

Kota di barat pegunungan Harz dan

terkenal oleh arsitek & universitas nya yang

mengagumkan.

CLAUSTHAL

Dijuluki "Kota Pengetahuan" dengan 3

kampus utamanya Technische Universitat

Damstadt, Hochschule Darmstadt, dan

Evangelische Hochschule Darmstadt.

DARMSTADT

Kota metropolitan kedua terbesar di

Jerman dengan kualitas hidup ke7 terbaik

di dunia.

FRANKFURT

Kota kecil yang sebagian besar

penduduknya siswa. Dia juga dikenal

sebagai kota universitas karena banyaknya

jumlah & bagusnya kualitas uni di kota ini.

GOTTINGEN

Ibukota Niedersachsen & merupakan salah

satu kota terpenting di Jerman karena

lengkapnya fasilitas di kota ini.

HANNOVER

Terkenal dengan universitas besarnya,

Johannes Gutenberg Universitat dan Mainz

Universitat.

MAINZ

Munich, kota terbesar di Bavaria. Kota ini

merupakan pusat keuangan & terkenal

akan kenyamanan hidup yang ditawarkan.

MUNCHEN

Merupakan bagian dari Frankfurt Rhein-

Main, sebuah wilayah metropolitan.

Terkenal dengan fasilitasnya yang lengkap

WIESBADEN



You can take care of yourself 

without the agency's help? 

are you sure



Untuk membuka Asuransi mengharuskan 

Anda mendaftar langsung ke kantor cabang 

Asuransi di Jerman, menginformasikan 

tujuan Anda membuat Asuransi, dan mengisi 

berbagai formulir untuk kelengkapan data. 

Kewajiban Mendaftar 
Asuransi Kesehatan

Biaya Asurasnsi : €80 dibawah 30th | diatas 30 th l: €130 p: €150  
Metode pembayaran : Autodebet dari rekening Bankkonto



Sebelum melakukan keberangkatan, warga 

negara asing harus memiliki asuransi 

perjalanan selama durasi tinggal mereka di 

Jerman, atau sampai memiliki asuransi 

kesehatan Jerman 

Kewajiban Mendaftar 
Asuransi Perjalanan

Biaya Asurasnsi : Rp. 150.000 / hari



Mencari tempat tinggal dimulai dengan tahap 

pencarian di google, pengumuman, koran, 

ataupun brosur. Kemudian dilanjutkan 

dengan cek lokasi. Dan ditutup dengan proses 

wawancara oleh warga Jerman pemilik 

hunian tersebut 

Mencari Hunian/ 
Tempat Tinggal 

Biaya hunian / tempat tinggal €400-€600 
Hotel : €20



Mencari kursus bahasa dimulai dengan tahap 

pencarian di internet. Namun, untuk 

pendaftaran online biasanya dikenakan biaya 

yang lebih mahal. Pendaftaran dilakukan 

dengan mengirim permohonan melalui email

berbahasa jerman ke lembaga kursus tsb.

Mencari Kursus Bahasa

Biaya kursus €500/1paket atau 20x meeting 



Persiapan Asuransi Kesehatan
Registrasi asuransi student dengan pihak asuransi Jerman.

Pencarian & Registrasi Kursus 
Bahasa
Pencarian kursus Bahasa Jerman yang sesuai

Pencarian Tempat Tinggal
Bantuan survey dan interview untuk pencarian tempat tinggal sementara di sekitar uni. 

Penjemputan Bandara
Penjemputan di Bandara Jerman oleh Buddy 

Pengenalan Lingkungan
Mengenal lingkungan (public place, transport, kebiasaan) pada masa transisi

Handout Informasi
Buku pedoman tentang informasi informasi penting 

Registrasi Imigrasi
Mendampingi melakukan proses imigrasi setempat

Pengenalan Komunitas Indonesia di Jerman
Komunitas sebagai sarana student untuk mencari teman, informasi, dan berbagi 
sense of belonging

Layanan Darurat
Pendampingan dan mengorganisir bantuan yang relevan (informasi utk orang 
tua, perawatan tempat tinggal, kunjungan ke rumah sakit, etc)

Konsultasi Pra-Keberangkatan
Konsultasi tentang universitas, cara cara pendaftaran, dll

Tiket Pesawat
Pencarian tiket pesawat murah untuk tanggal tertentu

Informasi Awal & Handout
Informasi tentang pemesanan tiket pesawat, informasi visa, informasi studi, nomor telp dan
alamat penting.

BASIC 
PACKAGE€2000



Komunikasi dengan Buddy terpilih yang dilakukan via skype untuk membahas hal hal 
terknis maupun bertanya seputar Jerman

Pengenalan Buddy via Skype - €59.99

Informasi seperti kursus bahasa, persiapan sertifikat, pertemuan dengan Buddy dll

Informasi  Pra-Keberangkatan via Skype - €59.99

Membantu mencari informasi dan proses registrasi untuk Studienkolleg yang wajib untuk 
calon mahasiswa S1 di Jerman

Pencarian & Registrasi Studienkolleg - €299.99

Membantu mencari informasi dan proses registrasi untuk masuk universitas yang 
diingingkan/ sesuai dengan jurusan yang diinginkan

Pencarian & Registrasi Uni di Jerman - €299.99
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Informasi, saran, dan pengecekan tempat tinggal sementara, bantun menemukan tempat 
tinggal permanen, hingga penandatanganan kontrak dengan penyewa

Pencarian Tempat Tinggal - €449.99

Handout tentang informasi penting seperti nomor telepon penting, alamat, serta lokasi

Informasi dalam Telekomunikasi - €34.99

Legalisir dokumen akan dibantu oleh staff agen. Buddy yang terpilih akan menyelesaikan 
proses legalitas dokumen student dari awal sampai akhir

Legalisasi Dokumen Resmi Indonesia di Jerman - €99.99

Student akan diberikan kesempatan bertanya mengenai hal hal seputar biaya kuliah, 
beasiswa, cara melakukan part time job, atau mendaftarkan diri untuk internship

Konsultasi: Studi, Beasiswa, Kerja Part Time/ Internship - €499.99

Monitoring perkembangan student akan selalu diinformasikan kepada Orang Tua

Diskusi Perkembangan Student dengan Orang Tua - €299.99



Seminar dibawakan oleh alumni uni Jerman dari Indonesia dan yang masih bekerja di 
Jerman (1x lulusan S1, 1x lulusan S2, 1x lulusan S3/ yang masih studi)

Seminar - €649.99

Dengan perbedaan sistem pendidikan, tips dan trik tentang pendidikan setempat akan 
sangat berguna

Sharing Informasi Tips & Trik untuk Studi - €349.99

Kami akan membantu proses pengajuan, pengurusan, hingga pengambilan paspor

Pembuatan & Pengambilan Paspor - €39.99

English 
Hut

S T U D Y  A G E N C Y

Agensi akan membantu membuatkan Sperrkonto sebagai salah satu syarat wajib bagi 
Student yang ingin pergi studi di Jerman

Pembuatan Blocked Account / Sperrkonto - €99.99

Kami akan membantu proses pengajuan, pengurusan, hingga pengambilan visa

Pembuatan & Pengambilan Visa - €299.99

Membantu penerjemahan dokumen resmi Indonesia yang perlu diterjemahkan oleh 
penerjemah tersumpah sebagai dokumen legalitas studi di Jerman

Penerjemahan/ Legalisir Dokumen - €149.99

Informasi tentang table manner, dengan hidangan khas Jerman

Table Manner - €29.99

Informasi larangan, serta anjuran selama di Jerman (2x90 menit)

Culture Class 1 - €19.99

Informasi tentang budaya dan kebiasaan sehari hari di Jerman (3x90 menit)

Culture Class 2 - €29.99


