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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESS RELEASE
KLARIFIKASI PPI ESTONIA TERKAIT INFORMASI PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN DI ESTONIA
PADA SEMINAR “MENJADI BAGIAN DALAM MASYARAKAT DUNIA” PADA TANGGAL 1 JULI
2018
Terkait dengan beredarnya informasi mengenai hasil seminar “Menjadi Bagian Dalam
Masyarakat Dunia” tentang pendidikan dan kehidupan di Estonia yang diberikan oleh sdr. SENKY
ARSITA selaku NARASUMBER yang diadakan oleh grup beasiswa Instagram
‘pemburubeasiswas2’ pada tanggal 1 Juli 2018, PPI Estonia menyampaikan penjelasan sebagai
berikut:
1. Informasi bahwa Estonia adalah negara atheis adalah TIDAK BENAR.
Estonia adalah negara sekuler di mana kebebasan beragama dijunjung tinggi termasuk hak
untuk tidak beragama juga dilindungi oleh pemerintah. Beragama adalah hak masingmasing individu dan banyak tempat ibadah untuk berbagai agama tersebar di Estonia.
2. Informasi mengenai biaya kuliah gratis/bebas biaya.
Banyak program kuliah, baik yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Estonia
dibebaskan biaya kuliah oleh pemerintah Estonia. Sebagai tambahan, ada tunjangan biaya
hidup dari pemerintah untuk mahasiswa internasional yang berprestasi. Semua instansi
pendidikan di Estonia menyediakan program belajar bahasa Estonia secara intensif baik
berbayar dan tidak berbayar bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin mengikuti pembelajaran dalam bahasa Estonia.
3. Informasi tidak adanya kebutuhan TOEFL/IELTS adalah TIDAK BENAR.
Semua program atau jurusan berbahasa Inggris membutuhkan kualifikasi bahasa Inggris
yang dibuktikan dengan nilai TOEFL/IELTS. Standar minimum nilai yang dibutuhkan diatur
oleh dari masing - masing program studi di universitas. Informasi selengkapnya bisa dilihat
langsung melalui situs studyinestonia.ee dan estonia.dreamapply.com.
Oleh karena itu, terkait dengan informasi yang beredar yang dapat menyurutkan minat
pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi ke Estonia, PPI Estonia menanggapi hal ini secara
serius dan telah mengambil langkah-langkah tegas dengan membuat surat pernyataan ini dan
mengimbau pihak-pihak terkait untuk berhati-hati memilih narasumber. Narasumber sendiri tidak
pernah menjalani perkuliahan di Estonia sebagai mahasiswa penuh waktu sehingga tidak memiliki
kompetensi untuk menjawab pertanyaan terkait studi di Estonia.
Kami juga mengimbau untuk para calon mahasiswa yang ingin mengetahui cara dan
proses yang benar dalam mencari informasi PENDIDIKAN di Estonia untuk selalu mengecek portal
resmi dari Republik Estonia di studyinestonia.ee dan estonia.dreamapply.com.
Informasi lebih lanjut hubungi:
PPI Estonia
e-mail: ppiestonia@gmail.com
Facebook: PPI Estonia
Instagram: @ppiestonia

