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BAB II 
 

SISTEM PENDIDIKAN TINGGI 
 
 
1. Pendidikan Dasar dan Menengah 

Secara umum sistem pendidikan di Perancis telah 

dimantapkan kembali dengan falsafah pendidikan baru sejak 

lebih dari 25 tahun yang lalu. Pada tingkat pendidikan tinggi, 

materi pendidikan melampaui kerangka institusional atau inter-

disiplineritas. Dengan menelusuri jalur-jalur utama yang dapat 

membantu memahami cara kerja sistem tersebut maka 

kekayaan ilmu lahir dan interpretasi berbagai bidang ilmu dapat 

dilakukan melalui sistem pendidikan. Dengan demikian perlu 

panduan untuk kelancaran pelaksanaannya, adanya 

pertukaran dan pembaharuan. 

Sebelum melangkah kepada bahasan mengenai pendidikan 

tinggi ada baiknya kita simak dahulu pendidikan pra-perguruan 

tinggi yaitu pendidikan sejak usia pra-sekolah, pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah. 

1.1. Pendidikan Dasar 

Sejak tahun 1967, semua anak di Perancis dikenakan 

wajib belajar sampai dengan umur 16 tahun. Seperti di 

negara-negara lain, sekolah di Perancis dimulai dari 

tingkat Taman Kanak-kanak (TK) / Ecole Maternelle 

sebagai tingkat pra-sekolah. Seorang anak yang sudah 

berumur 2 tahun dengan ditambah syarat-syarat tertentu 
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sudah boleh masuk TK, walaupun pada umumnya anak-

anak masuk TK berumur antara 3 sampai 4 tahun. 

Pendidikan pra sekolah dibagi menjadi 3 tingkat: kecil, 

sedang dan besar. Pada tahap ini anak-anak 

diperkenalkan cara hidup berkelompok, keterampilan 

sederhana dan pengenalan huruf-huruf serta angka. 

Pendidikan dasar dimulai pada usia 6 tahun dan selama 5 

tahun: Jenjang Persiapan (CPI), Dasar 1 (CE1), Dasar 2 

(CE2), Menengah (CM1) dan Menengah 2 (CM2). Tujuan 

utama pendidikan dasar ini adalah untuk mengajarkan 

pada anak-anak kehidupan bermasyarakat memberikan 

kemampuan membaca dan berhitung dengan persiapan 

untuk melanjutkan ke pendidikan menengah ( Iycees dan 

Colleges). 

Pendidikan ini berkewajiban menggabungkan kepentingan 

dasar pendidikan dan kesenangan , atau bermain suatu 

pendekatan yang terbukti berhasil pada anak-anak. 

Dewasa ini hampir 100% anak yang berumur 6 tahun 

sudah memasuki bangku sekolah dasar. Anak-anak 

sekolah di TK dan SD negeri dibebaskan dari 

pembayaran, dan memperoleh buku-buku pelajaran 

secara gratis. 

1.2. Pendidikan Menengah Pertama 

Pada pendidikan menengah tingkat pertama, anak-anak 

belajar selama 4 tahun dan pada akhir Sekolah Lanjutan 
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Pertama (SLP = College) anak-anak dijuruskan ke salah 

satu jurusan Sekolah Lanjutan Atas (SLA = Lycee) yaitu 

ke pendidikan jangka panjang atau pendek. Pada sekolah 

menengah pertama umum atau kejuruan (tertentu) di 

sekolah negeri tidak dipungut biaya, dan sampai tingkat 

SLP inipun buku-buku pelajaran diberikan secara gratis. 

1.3. Pendidikan Menengah Atas 

Tingkat pendidikan menengah atas ditempuh selama 3 

tahun yaitu : kelas 2, 1 dan terminal dengan tetap 

mempertahankan pendidikan fundamental yang relatif 

homogen pada semua jurusan. Sejak tahun pertama 

terdapat 3 jurusan utama, yaitu : Sastra, Ilmu 

Pengetahuan Alam serta Sains dan Teknik Industri/Sains 

Teknik, dan Teknik Ekonomi. 

Pada akhir SLA, murid-murid yang lulus mendapat ijazah 

Baccaloreat. Ijazah pendidikan menengah atas dapat 

digunakan untuk masuk universitas atau masuk kelas 

persiapan pada sekolah tinggi.  

Sebagai perbandingan, pada Tabel 1 diperlihatkan sistem 

pendidikan dasar dan menengah di Perancis dan di 

Indonesia. Sekolah profesional seperti halnya sekolah-

sekolah kejuruan menengah di kita, memberikan 

pendidikan profesional setelah tamat kelas 3. Pelajaran 

yang diberikan adalah pendidikan praktek dan teori 

selama 2 sampai 3 tahun. Setelah lulus diberikan sertifikat 
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keterampilan profesional (CAP) dan Diploma Teknik 

Tinggi (BTS). Biasanya pada tahun kedua diberikan  

pelajaran teori dan praktek di sekolah serta praktek kerja 

di perusahaan. 
SISTEM PERANCIS SISTEM INDONESIA 

Umur  
Rata-rata 

 
Tingkat 

 
Kelas 

 
Kelas 

 
Tingkat 

Umur 
Rata-rata 

 
18 thn 

 
L 

 
Terminal 

 
3 

 
 

 
18 thn 

 Y   S  
17 thn C 1 ere 2 M 17 thn 

 E   A  
16 thn E 2 eme 1  16 thn 

 
15 thn 

 
C 

 
3 eme 

 
3 

 
 

 
15 thn 

 O   S  
14 thn L 4 eme 2 M 14 thn 

 L   P  
13 thn E 5 eme 1  13 thn 

 G     
12 thn E 6 eme 6 S 12 thn 

    E  
11 thn ECOL

E 
Cycle Moyen 2 (CM 

2) 
5 K 

O 
11 thn 

  7 eme  L  
10 thn P 

R 
Cycle Moyen 1 (CM 

1) 
4 A 

H 
10 thn 

 I 8 eme    
9 thn M 

A 
I 

Cycle Elementer 2 
(CE 2) 

3 D 
A 
S 

9 thn 

 R 9 eme  A  
8 thn E Cycle Elementer 1 

(CE 1) 
2 R 8 thn 

  10 eme    
7 thn  Cycle Preparatoire 

(CP) 
1  7 thn 

  11 eme    
6 thn ECOLE Grands 03  6 thn 

    Taman  
5 thn MATER- 

NELLE 
Moyens 02 Kanak-

kanak 
5 thn 

4 thn  Petits 01  4 thn 
 

Tabel 1 :  Perbandingan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di   
                Perancis dan di Indonesia 
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2. Sistem Pendidikan Tinggi 

2.1. Sistem Pendidikan Tinggi 
Sejak tahun 1968 ditetapkan tiga azas yang mendasari 

organisasi pendidikan tinggi di Perancis yaitu :  

§ Otonomi universitas di bidang keuangan, administrasi 

dan ilmu pendidikan. 

§ Partisipasi mahasiswa, pengajar dan civitas 

akademika pada segala kegiatan pemilihan (Dewan 

UER, Dewan Universitas). 

§ Multidisiplinaritas sehingga dapat menghindari 

spesialisasi yang sempit. 

Menurut pembagian administratif, Perancis dibagi dalam 

wilayah-wilayah akademik. Jumlah wilayah untuk seluruh 

Perancis ada 24. Misalnya akademi Paris mencakup 

perguruan tinggi di Paris dan sekitarnya. Jadi berbeda 

dengan pengertian akademi dalam bahasa Indonesia. 

Dari undang-undang yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 

1984 diadakan penyempurnaan (reorganisasi) pendidikan 

dari siklus pertama sampai siklus ketiga yang bertujuan : 

§ Perbaikan prestasi pendidikan tinggi 

§ Penganekaragaman dan profesionalisasi pend.  tinggi 

§ Penyesuaian pendidikan tinggi pada keadaan nyata di 

luar perguruan tinggi (perindustrian, dan pusat-pusat 

penelitian). 

§ Membentuk ikatan dengan lingkungan ekonomi dan 

sosial. 
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Perbaikan tersebut bertujuan untuk menjadikan 

pendidikan di Universitas lebih praktis tanpa 

menghilangkan fungsi kulturalnya. Pada tahun 1992 dan 

berikutnya tahun 1997 telah diadakan pembaharuan 

kembali pada sistem pendidikan tinggi di Perancis ini 

khususnya untuk menata ulang profesionalisme di setiap 

bidang pendidikan serta memungkinkan keserasian 

sistem dengan sistem di negara anggota Uni Eropa dan 

keterbukaan bagi masyarakat Uni Eropa. 

Perbaikan siklus pertama bertujuan memberikan 

kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk 

dapat memilih dengan tetap mempertahankan pelajaran 

klasik yang diimbangi dengan usaha, lebih membuka diri 

pada masalah teknologi, ekonomi dan sosial tanpa 

menghilangkan fungsi kulturalnya. Siklus ketiga 

merupakan formasi penelitian perseorangan atau dalam 

kelompok kerja yang bersifat multidisiplin. 

Organisasi pendidikan di universitas pada dasarnya 

hampir sama namun untuk Fakultas Kedokteran, Farmasi, 

Sekolah Tinggi (Grandes Ecoles) berbeda dengan 

organisasi pada fakultas sains. Hal tersebut juga akan 

sangat berbeda jika dibandingkan dengan sistem 

pendidikan di Indonesia. Sedang program Institute 

Universite de Technologie (IUT) sederajat dengan 

program D1, D2, D3 atau politeknik di Indonesia. 
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2.2. Organisasi Umum Pendidikan di Universitas 
Pendidikan tinggi meliputi 3 siklus berturut-turut : 

Siklus pertama : 
Waktu : 2 tahun - Diploma yang diperlukan  : Baccalaureat  

(SLA). Diploma yang diperoleh setelah menyelesaikan 

pendidikan di siklus pertama ini dapat merupakan salah 

satu dari: 

• Diploma Studi Umum Universitas (DEUG) - Bac + 2 

tahun. 

• Diploma Studi  Sains dan Teknik Universitas (DEUST) 

- Bac + 2 tahun. 

• Diploma Universitas (DU) - Bac + 2 tahun. 

• Diploma Universitas Teknologi (DUT) - Bac + 2 tahun. 

DEUG merupakan siklus formasi umum dan berorientasi 

pluridisipliner. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa 

selama 2 tahun menempuh DEUG maupun DEUST tidak 

diperkenankan mendaftar lebih dari 3 kali atau 6 kali 

pendaftaran semester, kecuali jika ada pengecualian 

(sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16-7-1984). 

Siklus Kedua : 

Siklus kedua merupakan pendidikan untuk memperoleh 

gelar Ingenieur dan Magister dalam waktu 2 atau 3 tahun 

Diploma yang diperlukan : DEUG. 

DEUG memberikan kesempatan untuk memilih di antara 

kemungkinan pendidikan di siklus kedua antara lain : 
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*   Formasi fundamental, profesional dan/atau spesialisasi 

untuk :  

Diploma : 

-  Licence dan Maitrise 

DEUG + 1 tahun         Licence atau Bac + 3 tahun 

Licence + 1 tahun         Maitrise atau Bac + 4 tahun 

Untuk Licence dan Maitrise ini, bidang keahlian yang 

dimiliki adalah sama dengan bidang keahlian di 

DEUG. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa 

Licence dan Maitrise merupakan lanjutan dari DEUG. 

*  Pendidikan yang bertujuan keahlian dirancang dalam 

suatu paket 2 tahun yang tidak dapat dipisah untuk 

mendapatkan Diploma : 

• Maitrise de Sciences et Techniques MST (Sains dan 

Teknik): Bac + 4 tahun 

• Maitrise de Sciences de Gestion MSG (Ilmu 

Manajemen): Bac + 4 tahun 

• Maitrise de Methodes Informatiques Appliquees a la 

Gestion MIAGE (metode informatika yang diterapkan 

pada manajemen) Bac + 4 tahun 

* Pendidikan menuju gelar Insinyur yang dirancang dalam 

paket 3 tahun (atau menurut skema MST + 1 tahun; 

DEUG + 3 tahun; atau Bac +  5 tahun). 

* Pendidikan universiter yang dirancang dalam paket 3 

tahun yang tidak dapat dipisah untuk mendapatkan  

Magister (DEUG atau DUT + 3 tahun  =  Magister atau 

Bac + 5 tahun. 
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* Pendidikan universitas untuk memperoleh gelar Mastaires 

(atau Master pada umumnya seperti yang terdapat pada 

sistem pendidikan eropa dan amerika pada umumnya) 

dalam rangka menyesuaikan dengan sistem pendidikan di 

Eropa pada umumnya dan dibuka sejak tahun 1999. 

Magister yang dapat diambil pada tahun ajaran 1985, 

merupakan pendidikan dalam jangka waktu 3 tahun 

terbuka bagi mereka yang mempunyai DEUG atau DUT, 

dengan menunjukkan diplomanya, demikian juga bagi 

mahasiswa sekolah tinggi (Grandes Ecoles), merupakan 

diploma yang diberikan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional. Diploma ini meliputi suatu pendidikan tingkat 

tinggi, sangat multidisipliner, dengan tujuan profesional, 

tetapi merupakan diploma universitas, bukan diploma 

nasional. Pemegang diploma Mastaires memiliki level yang 

sama dengan pemegang diploma DEA atau DESS pada 

siklus ketiga.  

Siklus ketiga 
Siklus ketiga merupakan pendidikan untuk memperoleh 

gelar magister dan doktor dalam waktu 1 sampai 5 tahun. 

Diploma yang diperlukan adalah Maitrise. Dengan ijazah 

Maitrise memungkinkan seseorang untuk dapat memilih 

antara 2 jalur, yaitu  : 
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*   Jalur Diploma Studi Tinggi Spesialisasi (DESS), suatu 

bentuk pendidikan dengan tujuan keahlian dalam waktu 

1 tahun. 

Maitrise + 1 tahun             DESS atau Bac + 5 tahun. 

*  Jalur Doktorat yang pada tahun pertamanya diperkuat 

dengan Diploma Studi lanjut (DEA). 

Maitrise + 1 tahun                    DEA atau Bac +  5 tahun 

DEA + 2 sampai 4 tahun                Doktorat atau Bac + 

7 tahun sampai 9 tahun. 

Insinyur + DEA (1 tahun) + 2 sampai  4 tahun                              

Doktorat atau Bac + 8 - 10 tahun  

Untuk lebih jelasnya mengenai skema pendidikan tinggi di 

Perancis berdasarkan jurusan (filliere), pada lampiran C. 

 

2.3. Siklus pendidikan bidang sains, hukum, sastra, 
ekonomi dan teknik 
Agar dapat mendaftarkan diri di perguruan tinggi 

syaratnya ialah lulus Sekolah Menengah Atas. 
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Gambar 1: Skema Organisasi Umum Studi di Universitas bidang-

bidang : Hukum, Ekonomi, Sastra dan Seni, Ilmu Sosial, 

Sains dan Inginieur 

 
Pemegang ijazah SLA (Bac) dapat mendaftar di 

universitas atau sekolah kerekayasaan dengan atau 

melalui ujian khusus universitas yang diadakan untuk 

calon dengan sifat dan kriteria tertentu, misalnya untuk 

masuk ke pendidikan kerekayasaan, para calon harus 

melalui seleksi yang ketat. Banyak pendidikan 

kerekayasaan yang mempunyai reputasi tinggi, disebut 

Grand Ecole. 
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Pendidikan Siklus Pertama (1er cycle) 

Penerimaan mahasiswa baru biasanya dilakukan pada 

bulan Juli. Penerimaan mahasiswa baru ini didasarkan 

pada nilai kelulusan Bacaloreat atau lewat ujian masuk 

untuk sekolah yang penerimaan mahasiswanya terbatas. 

Kegiatan pendidikan tinggi diatur berdasarkan siklus. 

Pada siklus pertama pendidikan ditujukan agar 

mahasiswa dapat berorientasi dan siap untuk melanjutkan 

ke siklus kedua atau bekerja di masyarakat setelah 

mendapatkan keahlian tertentu. Pendidikan siklus 

pertama ini dibagi dalam beberapa jenis pendidikan 

antara lain : 

a.  DEUG - Diplome d’Etude Universitaire Generalise atau 

Diploma Studi Umum Universitas. 

 DEUG terbagi menjadi 9 (sembilan) jalur kelompok 

studi antara lain Bahasa & Sastra, Ilmu Sosial & 

Kemanusiaan, Ilmu Agama, Seni & Budaya, Sains dan 

Teknologi, Hukum, Ekonomi, Olah Raga, dan 

Administrasi, Ekonomi dan Sosial. Pada tahun 1999 

dibuka jalur pendidikan DEUG baru dengan 

menggabungkan beberapa disiplin yaitu bidang Sastra 

& Sejarah Seni, Sastra & Bahasa Inggris, Bahasa 

Perancis & Informatika, dan Kesehatan. Ijazah DEUG 

didapatkan setelah belajar selama dua tahun di 

Universitas termasuk masa orientasi inisial. Masa 

orientasi tersebut bertujuan untuk mengurangi 

mahasiswa mengambil kuliah asal-asalan, dan 
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membantu mahasiswa memilih jurusan adalah 

merupakan kewajiban universitas. Masa orientasi 

berjalan selama satu semester dimana mahasiswa 

memilih sekurangnya dua bidang ilmu yang 

memungkinkan  mengembangkan kemampuan serta 

pengetahuannya mencakup penelitian serta 

pemakaian konsep dan metode ilmiah dengan 

kombinasi ; MP (matematika, fisika), PC (fisika, kimia), 

CB (kimia, biologi), BG (biologi, geologi) tergantung 

jurusan apa yang diminati mahasiswa. 

b.  DEUST - Diplome d’Etude Universitaire de Sciences et 

Technique atau Diploma Universitas Sains dan Teknik. 

Tujuan pendidikan ini adalah memberikan pendidikan 

keahlian profesional dalam 2 tahun; pemegang 

diploma ini langsung dapat bekerja atau dapat juga 

meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi (siklus 2). 

 Pendidikan metode ilmiah, penguasaan bahasa dan 

perolehan keahlian profesional merupakan poros 

pendidikan utama. DEUST dibentuk untuk menerima 

mahasiswa yang tidak mau atau tidak dapat 

meneruskan studi jangka panjang. Pendidikan yang 

serupa adalah Diploma d’Universite (DU) dan Diploma 

Universitaire de Technologie (DUT). 

 Ijazah DEUST dikeluarkan oleh Institut Universitas 

Teknologi (IUT), semacam politeknik yang bertujuan 

memberikan pendidikan profesional. 
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 Jika DEUG merupakan pendidikan umum dengan 

orientasi kepada multidisiplin, DEUST dan DUT 

merupakan pendidikan profesional. Para mahasiswa 

mengikuti program ini maksimal 6 semester dan 

selanjutnya kalau tidak mampu harus mengundurkan 

diri. DEUST , DU, dan DUT merupakan suatu formasi  

pra-profesional singkat untuk bekerja. Namun 

demikian bagi pemegang diploma-diploma ini masih 

dapat meneruskan studi ke berbagai disiplin ilmu 

dengan beberapa syarat tambahan yang harus 

dipenuhi. 

 Pendidikan Siklus Kedua (2em cycles) 
Siklus kedua ditekankan pada pendidikan inisiasi 

penelitian ilmiah dan pendidikan profesional. Untuk 

pendidikan inisiasi penelitian ilmiah, bidang keahlian yang 

disediakan sesuai dengan bidang keahlian DEUG. Satu 

tahun setelah siklus pertama bagi yang berhasil akan 

diberi ijazah Licence dan satu tahun sesudah itu dapat 

memperoleh ijazah Maitrise. Dengan demikian Licences 

dan Maitrises merupakan lanjutan dari DEUG untuk 

memperoleh gelar selevel dengan sarjana di Indonesia.  

Selain melanjutkan pada pendidikan untuk memperoleh 

gelar Licences dan Maitrises, para pemegang diploma 

DEUG juga diperkenankan untuk melanjutkan pada 

Maitrises dengan spesialisasi tertentu seperti Maitrises 

bidang Sains dan Teknik (MST), Maitrises dalam bidang 



 

 37

managemen (MSG), dan Matrises dalam bidang 

informatik yang diterapkan untuk managemen (MIAGE). 

Bentuk MST bermacam-macam dan ada MST yang 

mengutamakan ekonomi dan sosial atau sastra. 

Pada siklus kedua ini selain Licences dan Maitrises yang 

sesuai dengan bidang studi di DEUG, juga ada 

pendidikan untuk mendapatkan Diploma Ingenieur dan 

Magistere serta Mastaires. Namun ketiga jalur pendidikan 

ini harus ditempuh minimal dalam 3 (tiga) tahun setelah 

DEUG. Oleh karena itu para pemegang diploma 

Mastaires akan memperoleh level penghargaan ijazah 

yang setingkat dengan pemegang diploma DEA dan 

DESS pada siklus pendidikan ketiga (3e cycle). 

Sedangkan untuk jalur Ingenieur merupakan pendidikan 

3(tiga) tahun setelah DEUG yang tak terpisahkan dan 

ditempuh secara berturut-turut. Dengan demikian total 

pendidikan Insinyur ini adalah 5 tahun setelah Bac, gelar 

untuk lulusan tersebut adalah Ingenieur. Program 

pendidikan meliputi pelajaran teori, praktek di 

laboratorium atau industri yang bertujuan untuk 

menghasilkan tenaga profesional yang berkemampuan 

tinggi.  

Siklus Ketiga (3em   Cycles) 

Untuk dapat meneruskan studi ke program doktorat, para 

lulusan Maitrises terlebih dahulu harus menyelesaikan 

tingkat-tingkat master yang disebut dengan DEA (Diplome 
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d’Etude Approfondie) atau DESS (Diplome d’Etudes 

Superieurs Specialises). Jenjang program DEA umumnya 

bukan merupakan program akhir, tetapi lebih merupakan 

syarat untuk meneruskan ke jenjang doktorat. 

Seperti halnya pada tingkat Sarjana (S1) atau Maitrise 

yang diwajibkan untuk menulis skripsi, pada tingkat DEA 

dan Doktorat diharuskan menuliskan tesis dari hasil 

penelitiannya. Pada program DEA/DESS, selama 

mengikuti program ini mahasiswa diharuskan mengikuti 

kuliah beberapa mata ajaran dalam bentuk paket bidang 

keahlian (tronc commun dan spesialisasi). Jumlah mata 

kuliah tiap program DEA berbeda-beda tergantung dari 

kepentingannya dan umumnya berkisar antara 5 sampai 

dengan 12 mata kuliah. Semua mata kuliah - mata kuliah 

tersebut umumnya diuji secara tertulis dan kadang-

kadang ada yang lisan. Angka penilaian berkisar antara 0 

hingga 20, dan mahasiswa dinyatakan lulus apabila 

sekurang-kurangnya mendapatkan angka 11 (sebelas). 

Jika belum cukup diberi kesempatan satu kali mengulang. 

Waktu perkuliahan dimulai pada bulan Oktober dan 

berakhir pada bulan Juni. Jadi sistem yang digunakan 

bukan sistem semester, dan ujian biasanya dilakukan 

pada bulan Mei-Juni. Pengulangan ujian bagi yang tidak 

lulus dilakukan pada bulan September. 

Untuk program DEA ini, mahasiswa diharuskan 

melakukan penelitian antara 3 sampai dengan 6 bulan di 
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laboratorium atau di lapangan. Hasil penelitian tersebut 

ditulis berupa skripsi dan diuji oleh dewan penguji 

minimum 3 orang Profesor. 

Dalam ujian tersebut mahasiswa bisa lulus atau tidak 

tergantung dari hasil tulisannya dan kemampuan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Demikian pula pada program DESS.  Namun pada 

program DESS jumlah materi kuliahnya lebih banyak dan 

mengarah ke terapan mengingat program ini merupakan 

program akhir. Setelah lulus DEA dan dipertimbangkan 

berdasarkan nilai yang didapat, mahasiswa tersebut 

diijinkan meneruskan pendidikan ke tingkat Doktorat. 

Sejak tahun 1988 berdasarkan Lembaran Negara 23 

November 1988, hanya ada satu jenis program Doktor di 

perguruan tinggi Perancis. Jadi tidak ada lagi Doktor 

Insinyur, Doktor Siklus Ketiga dan Doktor Negara. Untuk 

penyelesaian Doktor diperlukan waktu antara 2 sampai 

dengan 4 tahun, sesudah DEA. 

Dalam program Doktor biasanya sudah tidak ada 

perkuliahan formal lagi dan seluruh waktu dan perhatian 

dicurahkan pada penelitian. Hasil penelitian selanjutnya 

menjadi bahan pembuatan tesis pada akhir program. 

Tesis tersebut harus dipresentasikan dan dipertahankan 

di depan sejumlah juri (penguji). 
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Komposisi penguji adalah sebagai berikut : 

Presiden penguji merangkap rapporter, anggota penguji  

(minimum 2 orang) dan supervisor (direktur penelitian). 

Supervisor tidak boleh menjadi presiden penguji dan 

rapporter. Tesis ditulis dalam bahasa Perancis, sedang 

biaya percetakan dan penggandaan tesis ditanggung 

sepenuhnya oleh CROUS. 

Pada  masa penyelesaian program Doktor, mahasiswa 

biasanya dipacu dan diberi kesempatan untuk menulis di 

jurnal ilmiah, mengikuti symposium, seminar atau 

konferensi. 

Biaya pertemuan ilmiah seperti transport, hotel dan 

makan ditanggung oleh CROUS atau pemberi beasiswa 

sejauh mendapat rekomendasi dari profesor pembimbing, 

sedang biaya pendaftaran ditanggung oleh mahasiswa 

yang bersangkutan atau laboratorium. 

2.4. Bidang Kesehatan (Kedokteran) 
Bidang kesehatan meliputi Kedokteran Umum, 

Kedokteran Gigi, Biologi Manusia dan Farmasi. 

Berdasarkan artikel 356 (1) Peraturan Kesehatan 

Masyarakat, tidak seorangpun boleh berpraktek di 

Perancis: 

• bila tidak berkewarganegaraan Masyarakat Ekonomi 

Eropa (MEE), 
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• bila tidak memiliki ijazah negara Doktor Medicine 

(Diplome d’Etude de Docteur en Medicine) Perancis, 

atau diploma lain yang diberikan oleh negara-negara 

anggota atau yang terkena dalam daftar yang 

dikeluarkan oleh MEE. 

Mahasiswa asing yang ingin mendaftarkan diri pada 

tingkat pertama jumlahnya dibatasi yaitu maksimum 50% 

dari total mahasiswa. 

Siklus Pertama (PCEM) 
Siklus ini terdiri atas 2 tahun setelah Bac untuk 

pengetahuan dasar tanpa latihan rumah sakit. 

Penerimaan pada siklus dua hanya dilakukan melalui 

ujian saringan kompetitif, karena jumlah mahasiswa yang 

diterima per tahunnya ditetapkan oeh Menteri Kesehatan 

dan Menteri Pendidikan (kelulusan rata-rata per tahun 

maksimum 10%). Lama pengajaran maksimum dalam 

program PCEM ini adalah 3 tahun dan hanya boleh 

mengulang satu kali. 

Siklus Kedua (DCEM) 
Siklus ini terdiri atas 4 tahun setelah  PCEM ditambah 

latihan kerja rumah sakit : 

• tahun pertama merupakan tahun pendidikan medis,  

• tiga tahun berikutnya diperuntukkan pengajaran 

patologi dan terapi. 
Pelajaran yang diberikan menyangkut teori (kuliah), 

praktek (laboratorium) dan klinik (latihan rumah sakit). 
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Siklus Ketiga (setelah tahun ke-4) 

• Internal selama 1 tahun di rumah sakit (tahun 1983 

diganti dengan residen rumah sakit selama 2 tahun) 

• Ujian klinis yang diambil tidak lebih cepat dari 10 kali 

masa internal sesuai dengan urutan medis, bedah, 

kebidanan dll. 

• Presentasi tesis di hadapan juri yang ditunjuk oleh 

Rektor universitas, yang memberi gelar Diplome d’Etat 

de Docteur en Medicine. 

Sertifikat spesialisasi memungkinkan untuk mendapatkan 

gelar Dokter Spesialis. Gelar ini diperoleh pada akhir dari 

siklus tambahan setelah siklus ujian kompetitif yang 

memungkinkan seseorang menjalani studi spesialisasi. 

Asisten Asing 
Mahasiswa asing yang mempunyai gelar Dokter di 

negaranya, dapat memperoleh kualifikasi asisten asing 

dengan syarat-syarat tertentu, setelah 9 bulan 

dipekerjakan tanpa bayaran di rumah sakit Perancis dan 

telah terdaftar secara baik di universitas. 

Maitrise   dalam Ilmu Kedokteran  
Calon harus memenuhi persyaratan berikut: 

• Telah menyelesaikan kerja klinik laboratorium 

universitas Perancis selama 5 tahun (tahap ini dapat 

diperpendek dengan persyaratan tertentu). 

• Memiliki CES (Certificat d’Etudes Specalisees) dalam 

bidang yang sesuai dengan pekerjaan wajib di atas. 
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Gelar Maitrise dalam ilmu medis adalah sangat langka 

dan banyak memerlukan persyaratan tertentu bagi 

mahasiswa asing. 

Pada bidang Biologi Manusia, untuk mendapatkan 

Diplome d’Etude et des Recherches en Biologie 

Humaines (DEBRH) mahasiswa harus sudah 

menyelesaikan:  

• Maitrise   biologi manusia 

• AEA (Attestation d’Etudes Approfondies) 

• Berhasil memprasarankan kertas kerja pada akhir 

kerja laboratoriumnya selama 2 tahun, dengan 

disetujui oleh Profesor yang bertanggung jawab dalam 

diploma studi dan penelitian biologi manusia. 

Gelar Dokter negara dalam bidang manusia (program 

Doktor) diberikan setelah presentasi tesis atau 

kelompok/gabungan beberapa pekerja. 

Pada bidang kedokteran gigi (odontologi), pada tahun 

pertama dilakukan seleksi untuk dapat masuk ke tahun 

kedua. Sedang Diplome d’Etat de Docteur en Chirurgie 

Dentaire  diberikan setelah studi 5 tahun dan lulus ujian 

akhir tahun kelima serta dapat mempertahankan tesisnya. 

Bagi calon yang 4 kali gagal pada ujian tahun kedua akan 

dikeluarkan. Pendidikan doktorat dalam bidang 

kedokteran gigi memakan waktu 7 sampai 10 tahun 

setelah Baccaloreat, dan memberikan 2 tipe diploma : 
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a) Diplome d’Etudes et des Recherches en Sciences 

Odontologi  (DERSO) --------- Bac + 7 tahun 

b) Doctor en Chirurgie ----------- Bac + 10 tahun 

Untuk memahami lebih jelas sistem pendidikan bidang 

kedokteran ini dapat dilihat pada skema 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bac atau yang sederajat dengan Bac atau lulus examen special 
d’entree A l’universite 

 
Skema 2 : Organisasi Pendidikan Kedokteran, Biologi manusia dan 

Kedokteran Gigi 
 

 
PCEM 2 

 

  
DCEM  1 

 
DCEM 2 

 
DCEM 3 

 
DCEM 4 

Klinik 
Praktek 
Intern 

selek-
si 

Redak 
si 
Tesis 

CBS 
dalam 
1,2,3 
atau 
4 thn 

Inter-
nal 3  
atau 
5 th 

 Seleksi menurut 
 Pengkelasan 

 
PCEM 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maitrise dalam 
Biologi Manusia  
(3 sertifikat 
pendidikan tinggi) 
 
 
Siklus pelengkap 
studi & riset untuk 
mahasiswa kedok- 
teran, farmasi, 
kedokteran gigi, 
sains, kedokteran 
hewan, & 
keteknikan. 

 Tahun ke 2 
Odontologi 

   
Tahun ke 3 

 
Tahun ke 4 

Diplome d’Etat de 
Docteur an 
Chirurgie Dentaire  
Tahun ke 5 

 CES 
group A 

DERSO 
(dlm 2 

th) 

Doc 3e 
Cycle 
Odonto 

 

 

 

Seleksi  menurut 
pengkelasan 

Tahun  
 
 
Diplome d’Etude
et de Recherche 
on Biologie 
Humaine 
DERBH 
2 Thn 

Doctorat d’Etat 
dalam 

Biologi Manuasia 
Doctorat d’Etude 
dalam  Kedokteran gigi 

spesialis 

umum
m Tesis 

s 
I 
k 
l 
u 
s 
 
I 

s 
I 
k 
l 
u 
s 
 

II 

 
 

s 
I 
k 
l 
u 
s 
 
 

III 



 

 45

2.5. Bidang Farmasi 
 

Pada bidang farmasi sebenarnya hampir sama dengan 

sistem sains dan sastra; hanya pada tahun pertama 

terdapat ujian masuk (seleksi masuk). Untuk lengkapnya 

sistem pendidikan bidang farmasi ini dapat dilihat pada 

skema 3. 

• Tahun pertama terbuka untuk semua pemegang Bac 

(seri C dan D) 

• Kenaikan dari tahun pertama ke tahun kedua 

dilakukan melalui ujian saringan kompetitif. 

• Pada tahun ke lima diikuti 2 kali kerja latihan : 

∗ 6 minggu bekerja di luar tahun universitas, dapat 

dilakukan dimana saja 

∗ 13 minggu bekerja dalam waktu tahun kelima 

Pada tahun kelima ini mahasiswa dapat menentukan 

pilihannya di antara 3 bidang yang ditawarkan : apotik, 

biologi atau industri. Pada tahun kelima mahasiswa 

berhak menerima diploma negara dalam farmasi (Diploma 

d’Etat de Docteur en Pharmacie).............Bac + 5 tahun. 

Adapun tingkat pendidikan siklus ketiga adalah sebagai 

berikut: 

- DESS (untuk bekerja) ..................................  Bac + 6 th 

- DEA (untuk melanjutkan ke Doktor) .............  Bac + 6 th 

- Doctor  ..........................................….........…  Bac + 8 th 
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Skema 3: Organisasi Pendidikan Farmasi 
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terdapat pula ecole lain yang sangat terkenal dan 

bergengsi seperti Ecole Normale Superieure, Ecole des 

Sciences Politiques, Ecole des Chartres dan Ecole 

Nationale d’Administration (ENA). Pendidikan ingenieur 

selain di universitas dapat  ditempuh juga melalui jalur : 

Grandes Ecoles INSA. Grandes ecoles menerapkan 

sistem yang berbeda dengan universitas, baik dalam 

cara-cara menerima mahasiswa maupun dalam cara 

membentuk ingenieur. 

Untuk menjadi seorang ingenieur dapat ditempuh dengan: 

1) Melalui sistem normal yaitu pendidikan dari tingkat 

persiapan sampai dengan menjadi ingenieur. 

2) Melalui penataran (formation continue) bagi pemegang 

DUT atau BTS dan sejenisnya yang dinilai sepadan. 

Hal ini tidak akan dicantumkan mengingat 

kemungkinan yang sangat kecil adanya mahasiswa 

Indonesia yang ingin menjadi insinyur melalui 

formation continue. 

Tidak semua sekolah tinggi menyelenggarakan 

pendidikan spesialisasi dan doktorat. Sebagian besar 

hanya menyelenggarakan pendidikan ingenieur umum 

(ingenieur general). 

Adapun cara penerimaan adalah sebagai berikut : 

1) Saringan masuk melalui tanda lulus (Bac., DEUG, 

tingkat CPEG, dan sebagainya). Kadang-kadang 

dapat dikenakan peraturan khas dari sekolah yang 

bersangkutan. 
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2) Saringan melalui CPGE 

3) Saringan nasional atau regional setelah DEUG atau 

sejak Bac 

4) Saringan umum menurut beberapa peraturan 

5) Saringan masuk untuk pemegang DUT/BTS/DEST 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4: Organisasi Pendidikan Ingenieur di Sekolah Tinggi 
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1.4.7. Institute Universitaires De Technologie 
IUT dengan program pendidikan dua tahun, merupakan 

lembaga pendidikan untuk menghasilkan tenaga teknisi 

profesional dengan kemampuan dan ketrampilan yang baik. 

Untuk  pendidikan para teknisi yang sesuai untuk kebutuhan 

industri masa datang, dipersiapkan program pendidikan 

dengan jangka waktu selama empat tahun (Formation 

Complementaire), dan lulusan IUT memperoleh ijazah DUT 

(Diplome Universitaire de Technologie). 

Ada tiga jalur yang dapat diikuti untuk mempersiapkan DUT : 

1) Dua tahun sesudah lulus SMTA 

2) Satu tahun untuk pemegang ijazah DEUG 

3) Satu, dua, tiga dan empat tahun, dalam rangka 

pendidikan berkesinambungan.  

Pada tahun 1993 terdapat 67 IUT yang menawarkan 

298 bidang keahlian, yaitu : 

156 bidang keahlian sektor industri 

141 bidang keahlian sektor tersier (jasa) 

1 bidang eksperimental dengan ciri permodelan, 

organisasi dan manajemen produksi. 

Organisasi pendidikan di IUT diperlihatkan secara  

skematik pada skema 5. 
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Skema 6 : Organisasi Pendidikan di IUT 
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BAB III 

KEGIATAN AKADEMIK 
 

1. Syarat Penerimaan Program Pasca Sarjana bagi Mahasiswa 
Asing 

Program pascasarjana di Perancis untuk mahasiswa asing 

diijinkan kalau dianggap latar belakang pendidikan di negeri 

asalnya sudah memenuhi persyaratan atau setingkat Maitrise 

dan Enginorat (program ingenieur tambahan 1 tahun setelah 

Maitrise). 

Semua dokumen yang diperlukan (termasuk daftar nilai dan  

formulir isian dari kedutaan) dikirimkan ke universitas kira-kira 

pada bulan Juli. Semua dokumen tersebut diperiksa di 

universitas oleh Tim Panitia Penilaian untuk menentukan 

apakah calon karyasiswa dapat diterima langsung pada 

program DEA atau harus melalui tahun persiapan dulu (L’annee 

preparatoire) atau DESS selama 1 tahun. Karyasiswa asing 

yang diterima di program DEA langsung bisa mengikuti kuliah 

pada waktunya. 

Semua persyaratan masuk ke pascasarjana dikirim ke 

beberapa lembaga untuk diteliti. Pada universitas terdapat pula 
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komisi penerimaan mahasiswa, dan untuk program doktor 

ditangani langsung  oleh para guru besar di universitas (komisi 

saintifik). Pada dasarnya penerimaan di universitas merupakan 

wewenang penuh dari komisi saintifik di universitas. Adapun 

persyaratan yang diperlukan untuk penerimaan di pascasarjana 

antara lain : 

• Ijazah (fotocopi) 

• Transkrip akademik 

• Surat kenal lahir/akte kelahiran 

• Pasfoto 

• Surat keterangan diterima di laboratorium tertentu 

• Surat Penanggung Dana 

• Abstrak publikasi bagi yang pernah mempublikasikan karya 

ilmiah (termasuk laporan penelitian dan tesis) 

Di Perancis sering terjadi suatu program DEA atau doktorat 

diselenggarakan oleh universitas/institusi dengan dukungan 

beberapa laboratorium baik dalam universitas atau di luar 

universitas. Dengan demikian pada program tersebut tidak 

dikenal program Pasca Sarjana tetapi hanya ada penanggung 

jawab program. Jumlah mahasiswa yang diterima tergantung 

kepada jumlah laboratorium pendukung yang tidak selalu di 
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bawah Kementerian Pendidikan, tetapi dapat di bawah 

Kementerian Pertanian, Pusat Penelitian Nasional, dan lain-lain. 

Jadi jika seorang calon mahasiswa sudah mendapatkan surat 

keterangan (attestation) dari seorang direktur riset (kepala lab) 

untuk dapat bekerja pada laboratorium tersebut maka ia dapat 

mendaftarkan diri di universitas mana saja yang mempunyai 

kerja sama dengan laboratorium tersebut. 

2. Komisi/Panitia Pembimbing 

Komisi/panitia pembimbing biasanya terdiri dari Direktur 

Laboratorium sebagai pembimbing utama, selanjutnya 

pembimbing kedua dan ketiga ditentukan oleh pembimbing 

utama. Pembimbing kedua atau ketiga bisa berasal dari tempat 

lain di luar universitas atau dari pusat-pusat riset nasional 

(CNRS). 

Pembimbingan terhadap mahasiswa dilakukan secara terus 

menerus dari mulai persiapan penelitian sampai selesai 

pembuatan draft dan siap untuk dipresentasikan di depan juri. 

3. Beasiswa 

Mahasiswa/karyasiswa yang akan belajar ke Perancis bisa 

mendapatkan beasiswa dari pemerintah Perancis atau dari 

sumber lain.  
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4. Kegiatan di dalam Kelas dan di Luar Kelas (Penelitian) 

Kegiatan di dalam kelas untuk mahasiswa pasca sarjana adalah 

mengikuti perkuliahan dari seluruh mata ajaran yang diwajibkan 

pada program DEA tertentu. Biasanya tiap-tiap DEA terdapat 

perkuliahan yang bersifat umum dan ada pula mata pelajaran 

yang khusus (specialise). Mata pelajaran khusus tersebut 

diwajibkan diambil oleh mahasiswa yang nantinya ditempatkan 

pada laboratorium tertentu. Jadi jelas di sini bahwa program 

DEA tersebut diservis atau ditunjang oleh lebih dari satu 

laboratorium. 

Penelitian dilakukan di laboratorium yang berada di dalam 

kampus bagi subyek yang tidak memerlukan kegiatan di 

lapangan. Penelitian di luar universitas dapat dilakukan di 

pusat-pusat penelitian nasional (CNRS) atau lembaga yang 

bernaung pada satu departemen tertentu contohnya pada 

Institute Nasional Research Agronomique ((INRA) dan ENSA 

(Ecole National Superieur Agronomique) berada di bawah 

Departemen Pertanian. 

5. Penggunaan Bahasa 

Semua program perkuliahan, ujian-ujian tertulis, penulisan hasil 

penelitian, presentasi tesis harus dengan bahasa Perancis. 

Oleh sebab itu semua karyasiswa asing diwajibkan mengikuti 
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program pendidikan bahasa Perancis selama 6 - 10 bulan 

sebelum mengikuti perkuliahan formal. 

6. Pusat Perpustakaan Universitas 

Perpustakaan universitas biasanya seperti pada perguruan 

tinggi lainnya dikelola oleh pusat pengelolaan perpustakaan 

universitas (bibliotheque). Bibliotheque bisa digunakan oleh 

semua mahasiswa dari tingkat pertama sampai program doktor 

dengan mengajukan permohonan mendapatkan kartu 

perpustakaan. Dengan kartu tersebut mahasiswa bisa 

meminjam untuk dibaca ditempat atau dibawa ke rumah. Di 

beberapa universitas, perpustakaan pusat dilengkapi dengan 

Bank Data (Bangue de donnee). Dalam hal ini mahasiswa 

dapat mengkonsultasikan dan mencari dokumentasi yang 

diperlukan dengan sistem jarak jauh dengan biaya konsultasi 

diperhitungkan pada jumlah lembar yang didapat. 

Selain dari pada itu ada perpustakaan khusus yaitu 

perpustakaan di laboratorium yang dikelola secara langsung 

oleh kepala laboratorium, koleksinya terbatas dan hanya untuk 

kepentingan anggota/orang-orang yang bekerja di tempat 

tersebut. 
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7. Pusat Penelitian 

Pusat penelitian berupa lapangan biasanya berada di luar 

kampus dan merupakan kelengkapan dari kegiatan universitas. 

Pusat penelitian ini digunakan untuk kepentingan penelitian dan 

pengembangan di universitas tersebut. 

Pusat penelitian di luar universitas misalnya pusat-pusat 

penelitian dari Departemen Pertanian (INRA = Instituute 

Nationale de Recherches Agronomique) seperti LIPI di negara 

kita dengan mudah digunakan untuk kepentingan universitas. 

Laboratorium merupakan suatu unit kegiatan di universitas yang 

mengembangkan suatu cabang ilmu/spesialisasi tertentu. 

Laboratorium dikepalai oleh seorang Profesor yang disebut 

Direktur Laboratorium. Dalam hal-hal tertentu Direktur 

Laboratorium cukup luas wewenangnya, terutama yang 

menyangkut urusan dengan mahasiswa asing. 

Laboratorium di Universitas dipergunakan untuk penelitian-

penelitian staf dan mahasiswa asing yang ditempatkan atau 

didaftarkan di laboratorium tersebut. Jadi di laboratorium 

tersebut terdapat kegiatan penelitian, analisis data atau 

penulisan tesis. Fasilitas yang ada berupa alat-alat 

penelitian/elektronik tempat percobaan dan fasilitas komputer. 
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BAB IV 

PENGENALAN NEGARA DAN BUDAYA PERANCIS 
 

1. Geografi dan Iklim 

Negara Perancis yang berpenduduk sekitar 55 juta jiwa, 

mempunyai luas sekitar 551.000 km2. Di sebelah  utara  

berbatasan dengan Belgia, Luxemburg dan Jerman, di sebelah  

timur berbatasan dengan Jerman, Swiss dan Italia ; di sebelah 

selatan berbatasan dengan Laut Tengah (Mediterania) dan 

Spanyol ; dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra 

Atlantik. 

Letak Perancis, di antara 42o dan 51o lintang utara, karena itu 

negara ini mempunyai empat musin, yaitu ; musim panas, (antara 

bulan Juli - September), musin gugur (antara bulan Oktober - 

Desember), musim dingin (antara bulan Januari - Maret) dan 

musim semi (antara bulan April - Juni). Di bagian selatan, 

iklimnya dipengaruhi iklim Laut Tengah, pada musim dingin tidak 

begitu dingin, tetapi pada musim panas sangat panas sekali. Di 

bagian barat, iklimnya dipengaruhi iklim laut sehingga pada 

musim panas udaranya agak dingin, tetapi di musin dingin 

udaranya tidak begitu dingin. Di bagian tengah iklimnya berupa 

iklim pegunungan. Musim dingin di daerah ini lebih panjang dari 
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pada daerah lainnya dan udaranya sangat dingin sekali, 

sedangkan pada musim panas banyak turun hujan dan udaranya 

sangat sejuk. Di bagian utara, iklimnya adalah iklim darat. Pada 

musim dingin udaranya sangat dingin, dan di musim panas 

banyak turun hujan. 

2. Sejarah Singkat Perancis 

Sebelum tahun 1789, Perancis berada di bawah kekuasaan 

monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Pada waktu itu 

masyarakatnya terbagi dalam tiga golongan yaitu, golongan 

bangsawan, rohaniawan dan golongan ketiga (golongan 

menengah). Golongan bangsawan mempunyai hak-hak yang 

istimewa. Pada tahun 1789, terjadi revolusi yang dipimpin oleh 

golongan menengah yang ditandai dengan pembatalan hak-hak 

istimewa kaum bangsawan, dan pernyataan hak azasi manusia. 

Setelah mengalami berbagai peralihan, pada tahun 1815, 

Perancis dikuasai oleh rejim otoriter yang dipimpin oleh Napoleon 

Bonaparte. Pada tahun 1802, Napoleon Bonaparte 

memproklamirkan dirinya menjadi kaisar Perancis, dan sistem 

pemerintahan Perancis yang sudah mejadi republik, kembali 

menjadi sistem monarki. Kekaisaran ini runtuh pada tahun 1815 

setelah kemenangan Inggris di Waterloo. Penggantinya tetap 

meneruskan sistem pemerintahan monarki, dan baru 
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diproklamirkan kembali menjadi Republik pada tahun 1848. 

Karena itu periode setelah 1848 dinamakan Republik Perancis 

Kedua. 

Pada abad ke 19, terjadi revolusi industri yang dimulai dengan 

industri tekstil, kemudian industri berat dan pemakaian mesin 

uap. Hingga tahun 1871, Perancis menjadi negara industri besar 

nomor dua di dunia setelah Inggris. Pada jaman ini dimulai 

pembangunan jalan-jalan kereta api guna melancarkan 

pemasaran dan pengembangan pertanian. Industrialisasi ini 

mengakibatkan lahirnya sebuah proletarist buruh dan munculnya 

gerakan-gerakan sosialis. 

Pada tahun 1870, Perancis kalah perang dari bangsa Prusia 

(Jerman) dan sejak saat itu Perancis memproklamirkan diri 

menjadi Republik Perancis Ketiga. Pada waktu pemerintahan 

Republik Ketiga ini, Perancis mewujudkan sekularisasi 

masyarakatnya yaitu dengan memisahkan gereja dengan negara 

dan mengadakan pendidikan cuma-cuma serta mengadakan 

wajib belajar bagi anak-anak yang berumur 13 tahun. Pada saat 

ini pula, Perancis melaksanakan ekspansi kolonial besar-besaran 

ke Afrika. Pemerintahan Republik Ketiga ini berakhir pada tahun 

1940 setelah kalah perang dengan Jerman. 
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Sejak tahun 1945, Perancis telah mengalami dua kali sistem 

pemerintahan yaitu sistem parlementer (Republik Perancis 

Keempat, 1946-1958) dan sistem presidensial (Republik Perancis 

Kelima, 1958 - sekarang) yang didirikan oleh Jendral De Gaulle. 

3. Sistem Pemerintahan 

Sistem pemerintahan Perancis sekarang berdasarkan Undang-

undang Dasar Republik Kelima yang diterima dengan referendum 

rakyat pada tanggal 23 September 1958 dan diubah pada tanggal 

18 Mei 1960, 28 Oktober 1963 dan 29 Oktober 1974. Undang-

undang dasar tersebut menegaskan kembali hak-hak perorangan 

tanpa memandang ras maupun agama sebagaimana tercantum 

dalam pernyataan hak-hak azasi manusia dan warga negara 

tahun  1789. Undang-undang dasar tersebut menegaskan 

kembali suara dan hak menduduki jabatan dalam pemerintahan 

parlementer, dengan suatu badan eksekutif yang kuat. 

Fungsi kepala negara dipegang oleh presiden yang dipilih 7 

tahun sekali dalam suatu pemilihan umum yang sangat 

demokratis. Presiden menjadi pengemban Undang-Undang 

Dasar dan juga mengepalai Angkatan Bersenjata. Presiden 

diperbolehkan untuk mengambil tindakan kecuali dalam keadaan 

darurat, presiden juga mempunyai wewenang membubarkan 

parlemen. 
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Fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri 

yang mengepalai kabinet atau dewan menteri. Perdana Menteri 

ini diangkat oleh Presiden dan mempunyai wewenang untuk 

menentukan politik yang harus dilaksanakan. Perdana Menteri 

dapat mengajukan usul-usul pemerintah, dan dia juga yang harus 

bertanggung jawab apabila usul itu diterima. 

Negara Perancis dibagi dalam 96 departemen (tidak termasuk 

departemen di seberang lautan seperti Guadeloupe, Martinique, 

Guyana Perancis, Reuinion dan Saint-Piere Marquelon), setiap 

departemen dikepalai oleh seorang kepala daerah yang disebut  

Prefet. Tiap departemen dibagi lagi dalam arrondissement-

arrondissement yang dikepalai oleh Sous-prefet. Dan 

arrondissement dibagi lagi dalam commune yang dikepalai oleh 

maire. 

4. Perindustrian dan Pertanian 

Industri di Perancis mempekerjakan sekitar 33% dari penduduk 

yang aktif dan 40% dari pendapatan nasional kotor berasal dari 

sektor industri. Industri menjamin tiga perempat dari nilai ekspor 

dan menempatkan Perancis pada urutan kelima di antara negara-

negara industri terbesar di dunia. 
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Sejak tahun 1950, telah dijalankan tiga kebijaksanaan di bidang 

industri yaitu, desentralisasi hingga tahun 1970, pembaharuan 

untuk menghadapi persaingan di dalam Masyarakat Ekonomi 

Eropa yang dilakukan sejak tahun 1958, dan penyesuaian 

dengan keadaan baru dan pengembangan kembali industri sejak 

tahun 1974. Beberapa cabang industri dapat menarik keuntungan 

dari politik industri tersebut, tetapi untuk kegiatan industri 

tradisional, politik industri tersebut mengakibatkan suatu 

kemunduran dan menyebabkan timbulnya pengangguran di 

daerah-daerah industri lama. 

Akibat adanya persaingan dari negara-negara industri baru 

seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan lainnya, maka sejak 

tahun 1970, industri di Perancis mengalami penurunan. 

Akibatnya, banyak industri-industri yang gulung tikar atau paling 

sedikit berkurang produksinya seperti industri fotografi, sepeda 

motor, industri tekstil, perkapalan, pertambangan, kulit dan 

sepatu, industri kimia dasar, industri kertas dan juga industri 

mobil. 

Meskipun dalam industri lain Perancis mengalami penurunan 

akibat banyaknya persaingan, namun dalam industri 

penerbangan, perkeretaapian, perlengkapan sipil dan 

perlengkapan militer, Perancis tetap berjaya dan tampil sebagai 
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pengekspor pertama. Untuk mempertahankan industri pesawat 

terbangnya, Perancis mengembangkan hasil produksinya pada 

tingkat teknik yang tinggi dan beberapa diantaranya bekerjasama 

dengan negara-negara Eropa lainnya, seperti pesawat Concorde 

yang dikembangkan bersama-sama Inggris, pesawat Airbus yang 

dikembangkan bersama-sama beberapa negara Eropa. Produksi 

pesawat terbang lainnya adalah : Dauphin, Ecureil, Super Puma 

(helikopter), Mirage (pesawat tempur) dan lainnya. 

Pendapatan Perancis dari bidang pertanian sangat kecil sekali 

yaitu sekitar 6% dari pendapatan nasional Bruto. Hal ini 

menunjukkan bahwa Perancis tetap sebagai negara industri yang 

hidup dari hasil industrinya ditambah penghasilan dari bidang 

jasa. Meskipun hasil pertanian Perancis hanya menghasilkan 

devisa yang kecil, namun karena lahan pertaniannya yang luas, 

maka jumlah dan nilai produksinya sangat tinggi sehingga hasil 

pertanian Perancis menduduki tempat pertama di Eropa. 

Produksi pertanian Perancis ini menghasilkan sepertiga dari 

seluruh produksi pertanian Masyarakat Ekonomi Eropa. Hasil 

pertanian yang utama berasal dari produksi anggurnya (paling 

tinggi di dunia) dan keju Perancis juga sangat termashur di 

mancanegara. 
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Dalam tiga puluh tahun, jumlah petani hanya tinggal sepertiganya 

yaitu sekitar 10% dari penduduk Perancis yang aktif. 

Dibandingkan dengan tahun limapuluhan (pada saat itu jumlah 

petani Perancis semakin merosot. Selain para petaninya sudah 

tua dan anak-anak mudanya tidak mau menjadi petani, sebab 

lain dari merosotnya hasil pertanian Perancis adalah karena 

lahan pertaniannya menjadi sempit. 

Untuk menghidupkan kembali pertanian Perancis, maka dibentuk 

sindikat-sindikat yang menghimpun petani untuk menyesuaikan 

usaha-usahanya dengan perekonomian modern. Selain itu juga 

teknik-teknik pertanian terus dikembangkan untuk memperoleh 

hasil yang tinggi. Hal tersebut ditangani melalui koperasi 

pertanian (cooperative agricole) 

5. Sistem Angkutan 

 Jenis angkutan utama di Perancis terdiri dari angkutan dengan 

mobil, kereta api dan pesawat udara. Untuk angkutan dengan 

mobil tersedia jaringan jalan yang terdiri dari : 

• Jalan bebas hambatan dengan dua jalur (autoroute/jalan tol) 

• Jalan utama (jalan nasional) 

• Jalan sekunder (jalan departemen) 

• jalan antar desa 
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Sejak tahun 1981, usaha pengembangan dan penambahan 

jaringan jalan raya ini semakin ditingkatkan dengan cara 

menambah anggaran belanja untuk jalan raya. Perhatian khusus 

diberikan pada jaringan jalan untuk daerah-daerah yang jauh dari 

Paris. Hal ini terutama untuk mengakhiri keterpencilan daerah-

daerah di sebelah barat dan daerah pegunungan bagian tengah 

Perancis. Sistem perkereta-apian di Perancis, merupakan salah 

satu yang terbaik di dunia. Dewasa ini, sebagian besar 

infrastruktur perkeretaapian telah dipermodern. Sistem jaringan 

listrik untuk kereta api semakin ditingkatkan, pada tahun 1980, 

jaringan listrik untuk kereta api telah melebihi 10.000 km. 

Demikian juga stasiun kereta api banyak yang telah dipermodern. 

Pada tahun 1981, telah berfungsi jalur kereta api cepat TGV 

(Train a Grande Vitesse). Dewasa ini sudah banyak kota-kota 

besar yang sudah dilalui oleh TGV. Dengan adanya kereta api 

cepat ini, perjalanan dari satu kota ke kota lainnya yang 

berjauhan semakin lancar. 

Pada tahun 1982, sekitar 714 juta penumpang telah diangkut 

oleh kereta api. Untuk menghindari ledakan penumpang, dan 

mengatur supaya arus penumpang merata setiap tahun, maka 

Perusahaan Kereta Api Perancis (SCNF) menerbitkan kalender 

periodik yang berwarna biru, putih dan merah. Karcis dengan 



 

 66

potongan tarif hanya berlaku untuk periode biru dan putih. Pada 

musim liburan, mahasiswa yang berusia dibawah 26 tahun 

mendapat potongan 40%. Setiap hari terdapat sekitar 10.000 

kereta api yang menjelajahi seluruh Perancis. Selain angkutan 

orang, kereta api juga merupakan alat angkutan utama untuk 

barang. Pada tahun 1982, telah diangkut muatan barang sekitar 

184 juta ton. 

Selain mobil dan kereta api, pesawat udara juga merupakan alat 

angkut yang populer di Perancis. Hampir semua ibukota prefet 

mempunyai lapangan terbang. Angkutan dengan pesawat 

terbang dalam negeri, dikelola oleh beberapa perusahaan 

penerbangan. Setiap perusahaan penerbangan ini sudah 

mempunyai jalurnya masing-masing. 

6. Hubungan Antar Mahasiswa di Kampus dan Sikap 
Kebebasan Mahasiswa 

Seperti umumnya mahasiswa di barat, hubungan antar 

mahasiswa di kampus didasarkan atas kepentingannya. Kita bisa 

mengenal secara baik-baik dan bisa menanyakan sesuatu yang 

tidak kita mengerti. Respek terhadap mahasiswa asing tidak 

negatif tetapi juga tidak istimewa. Hal yang sangat sensitif untuk 

dibicarakan adalah masalah agama, politik, dan uang. 
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7. Poliklinik  

Setiap mahasiswa bisa mendapatkan asuransi yang iurannya 

relatif murah yaitu untuk Mutuelle Nationale des Etudiants de 

France (MNEF). Kartu asuransi tersebut bisa dipakai berobat 

pada tempat pengobatan yang dikelola langsung oleh MNEF, 

atau rumah sakit yang ditunjuk oleh MNEF. Di samping itu MNEF 

memberikan konsultasi dan bantuan hukum jika terdapat 

permasalahan penting. 

8. Restoran Universitas (Resto. U.) 

Restoran universitas merupakan komponen penting 

keberadaannya di Perancis. Restoran universitas adalah tempat 

makan mahasiswa yang dikelola khusus dengan harga kira-kira 

satu pertiganya daripada harga di luar dengan menu yaang 

sama. Rupanya restoran ini mendapatkan subsidi dari 

pemerintah sehingga sangat menolong mahasiswa, dan biasanya 

letak restoran berada di dalam kampus yang disebut Cite 

Universitee. Daya tampung restoran biasanya cukup besar 

disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di universitas tersebut 

sehingga kurang lebih dapat menampung ribuan mahasiswa. 

Mereka makan dengan sistem swalayan (libre service). Kupon 

untuk makan bisa dibeli untuk waktu satu bulan. Menunya cukup 

memenuhi gizi terdiri dari pembuka, menu utama, dan 
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desert/buah (daging dan roti). Pada restoran universitas tertentu 

terdapat jalur tambahan yang disebut brasserie.  Pada jalur ini 

harga relatif lebih mahal dengan menu yang lebih  lengkap. 

9. Fasilitas Olahraga 

Fasilitas olahraga yang biasanya disediakan untuk berbagai 

kegiatan antara lain kolam renang, tempat tenis, stadion sampai 

untuk senam, main bola dan sebagainya. Bagi mahasiswa yang 

berminat mengikuti kegiatan salah satu cabang olahraga bisa 

mendaftarkan diri pada loket-loket yang disediakan. 

Fasilitas bank dan kantor pos biasanya tidak ditemukan di dalam 

kampus tetapi terletak di luar. Penggunaan bank terutama untuk 

kepentingan pembuatan giro, transfer uang dan buku cek. Buku 

cek atau kartu kredit bisa digunakan untuk belanja di super 

market atau pembayaran lainnya. Kantor pos dan kantor telepon 

selalu menjadi satu (berada dalam satu tempat).  

10. Tempat Tinggal 

Pada tahun 1982, lebih dari separuh jumlah orang Perancis 

memiliki tempat tinggal sendiri baik berupa apartemen, maupun 

rumah-rumah sendiri. Perkembangan pemilikan rumah ini hampir 

tidak berkurang meskipun usia pernikahan mundur dan bunga 

pinjaman uang dari bank naik pada tahun-tahun terakhir. 
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Perkembangan pemilikan rumah ini lebih besar di daerah 

pinggiran kota daripada di dalam kota. 

Di kota-kota besar, Dewan kota dan Dewan Perwakilan Daerah 

membentuk kantor-kantor perumahan dengan sewa murah yang 

disebut Habitation a Loyer Modere (HLM). Kantor perumahan ini 

membangun gedung-gedung yang diperuntukkan bagi keluarga 

yang kurang pantas perumahannya. Untuk mendapatkan tempat 

di HLM, biasanya harus mengajukan permohonan ke Balai Kota. 

Untuk menyewa apartemen di suatu perumahan, dapat langsung 

ke pemiliknya, atau melalui agen perumahan. Jika melalui agen, 

biasanya agen tersebut meminta tanggungan sebesar satu bulan 

uang sewa dan kadangkala meminta lagi uang jaminan yang 

besarnya satu bulan sewa lagi. 

11. Makanan 

Makanan pokok orang Perancis adalah roti, yang paling disukai 

adalah roti panjang yang disebut baqette. Konsumsi roti orang-

orang Perancis makin hari semakin berkurang, sebagai contoh, 

pada tahun 1950 konsumsi roti orang Perancis adalah sekitar 300 

gram per orang per hari, tetapi di tahun 1972 menjadi sekitar 167 

gram per orang per hari. Berkurangnya konsumsi roti ini 

disebabkan adanya makanan lain. 
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Orang Perancis merupakan konsumen daging terbesar dalam 

Masyarakat Ekonomi Eropa. Lebih dari sepertiga pengeluaran 

rumah tangga, adalah untuk membeli daging, selain konsumen 

terbesar daging, orang Perancis juga banyak memakan keju. 

Setiap tahun, konsumsi keju naik terus, sebagai contoh, pada 

tahun 1965, konsumsi keju hanya 1,4 kg per orang per tahun, 

pada tahun 1972, konsumsi ini naik menjadi 13 kg per orang per 

tahun. 

Dalam hal minuman, kaum remaja banyak meminum soda tonik 

dan anak-anak banyak meminum sari buah asli atau sari buah 

tiruan sedangkan orang tuanya banyak minum-minuman yang 

mengandung alkohol. Konsumsi bermacam-macam minuman ini 

berlipat ganda dalam waktu lima tahun terakhir ini. 

12. Dokumen Formal yang harus disiapkan 

Dalam rangka memasuki kehidupan di Perancis baik sebagai 

mahasiswa maupun masyarakat Perancis maka harus disiapkan 

dokumen berikut : 

• Ijazah SMA dan sarjana yang sudah diterjemahkan dalam 

bahasa Perancis oleh Kedutaan Perancis atau KBRI 

• Transkrip Ijazah sarjana 

• Akte kelahiran 
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• Paspor 

• Akte nikah bagi yang berkeluarga 

• Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 20 - 25 lembar  

• Abstrak publikasi, laporan penelitian dan skripsi 

• Curiculum vitae 

Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa atau 

karyasiswa setibanya di Perancis : 

a. Melaporkan diri ke KBRI Paris untuk wilayah Perancis Utara 

atau ke Konsulat Indonesia di Marseille untuk wilayah 

Perancis Selatan (Nice, Marseille, Montpellier, Perpignan, 

Toulouse, Bourdeaux) dan mengisi formulir yang disediakan 

oleh petugas. Hal ini sangat penting untuk  memonitor warga 

negara Indonesia yang tinggal di Perancis. 

b. Menghubungi kantor CNOUS atau CROUS untuk 

mendapatkan keterangan tentang : 

• Kartu CROUS, pada kartu ini disebutkan dengan jelas 

apakah seorang mahasiswa akan mendapatkan 

kemudahan-kemudahan tertentu, biasanya bagi yang 

berusia di atas 35 tahun tidak mendapatkan fasilitas 

reduksi. 

• Surat keterangan beasiswa dan besarnya beasiswa 

• Tempat belajar tahun pertama (program bahasa) 
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c. Menghubungi lembaga bahasa yang ditunjuk oleh CROUS 

d. Mengurus kartu penduduk (Carte de Sejour) di kantor polisi 

(Hotel de Police)  dengan beberapa persyaratan antara lain : 

• Paspor dan fotocopi  

• Pasfoto ukuran 3 x 4,  4 buah 

• Kartu mahasiswa 

• Surat keterangan berbeasiswa 

• Akte nikah bagi yang berkeluarga 

• Perangko fiskal (timbre fiscal) 

• 2 buah amplop berperangko dan beralamat. 

Jika persyaratan tersebut telah dipenuhi maka akan mendapat 

kartu penduduk sementara yang berlaku maksimum 3 bulan. 

Kartu penduduk tersebut dapat digunakan untuk mengurus ijin 

keluar dari Perancis (exit permit) dan visa ke negara lain. 

e. Mengurus kartu langganan bis atau kereta api bawah tanah 

(metro) bagi yang bertempat tinggal agak jauh dari tempat 

belajar. 

f. Lakukan orientasi kota dimana anda berada. 
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13. Masalah  Kerja  Sambilan 

Di Perancis, pada dasarnya mahasiswa asing tidak 

diperkenankan melakukan kerja sambilan terutama bagi 

pemegang beasiswa pemerintah Perancis, karena setiap pekerja 

harus diasuransikan dan dikenakan pajak penghasilan. Di 

samping itu, hal tersebut diatur demikian dalam rangka 

perlindungan pekerja Perancis dan peningkatan kualitas lulusan 

mahasiswa asing. Beasiswa yang diterima dianggap cukup 

walaupun jumlah tersebut masih jauh di bawah upah minimum 

bagi pekerja Perancis (SMIC). Bagi keluarga (istri) yang 

kebetulan mempunyai waktu luang juga kecil kesempatan untuk 

bekerja karena keadaan tersebut di atas. 

14. Karyasiswa Wanita 

Jumlah kayasiswa wanita Indonesia di Perancis jumlahnya 

sangat sedikit, kurang lebih 5%. Bidang yang diambil sastra, 

hukum, sains, teknik atau ekonomi. Sebagian besar karyasiswa 

laki-laki mengambil bidang sains, teknik, kedokteran dan farmasi, 

sedang mahasiswa yang datang dengan biaya sendiri rata-rata 

mengambil kursus kecantikan, mode dan bahasa. 

Di Perancis tidak ada perbedaan pandangan antara laki-laki dan 

perempuan dalam segala kesempatan. Mereka mempunyai hak 
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yang sama. Namun dalam hal servis wanita pada prinsipnya 

sering didahulukan, dalam arti sebagai rasa penghormatan.  

Keamanan untuk wanita lebih baik daripada di Indonesia.  

15. Pemeliharaan Kesehatan  

Pada dasarnya semua karyasiswa dan keluarga yang dibawa 

harus diasuransikan. Karyasiswa mendapat asuransi kesehatan 

dari CROUS pada MNEF (Mutuelle Nationale des Etudints de 

France)  dengan golongan C (integrale).  Asuransi tersebut 

diperbaharui setiap tahun pada tahun ajaran baru. Pada asuransi 

ini (C), jika karyasiswa mendapatkan musibah atau sakit semua 

biaya perawatan, pengobatan dan konsultasi dibayar seluruhnya 

oleh MNEF dan Securite Social. 

Bagi keluarga yang dibawa dan tidak mendapatkan beasiswa 

dapat mengajukan untuk mendapatkan Securite Social dengan 

mengisi formulir yang disediakan. 

Mengingat pemeliharaan kesehatan merupakan hal yang penting 

maka daripada sakit, karyasiswa lebih baik sering berkonsultasi 

dengan dokter, berpakaian hangat dan makan yang cukup serta 

sering berolahraga. 

Pada setiap fakultas terdapat poliklinik (perawat) yang 

menangani masalah-masalah yang urgent (penting) seperti 
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kecelakaan laboratorium, periksa darah, pemeriksaan kesehatan 

dan konsultasi. Dokter hanya datang pada hari tertentu, sedang 

hari-hari lain ditangani oleh seorang mantri kesehatan ( infermier 

atau infermiere). 

16. Waktu Senggang 

Jumlah jam kerja orang  Perancis adalah 39 jam per minggu, 

dengan dua hari libur yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. 

Selain mendapat libur dua hari seminggu, juga dalam setahun 

orang Perancis mendapat cuti selama 4 minggu. Selain itu juga 

dalam setahunnya terdapat beberapa hari libur diantaranya : 

a. Hari raya keagamaan yang berasal dari tradisi Katolik 
1) Hari raya Paskah - bulan Maret atau April (hari Senin) 

2) Hari kenaikan Isa Almasih 

3) Pantekosta - dalam bulan Mei atau Juni (hari Senin) 

4) Santa Maria diangkat ke surga  -  15 Agustus 

5) Hari semua orang kudus  -  1 Nopember 

6) Hari Natal  -  25 Desember  

b. Hari Raya Nasional 
1) Tahun Baru - 1 Januari 

2) Hari buruh  -  1 Mei 

3) Hari Nasional Perancis  -  14 Juli 
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4) Gencatan senjata tahun 1918 - 11 Nopember 

5) Gencatan senjata tahun 1945 - 8 Mei  

Dalam mengisi hari-hari liburnya, dulu orang-orang  Perancis 

lebih senang berlibur ke luar kota, tetapi kini mereka lebih senang 

mencari hiburan di luar rumah atau tingggal di rumah sendiri. 

Akibatnya perlengkapan hiburan di rumah-rumah orang Perancis 

semakin banyak seperti piringan hitam, kaset, video dan juga 

buku-buku. Selain itu, nonton televisi juga merupakan acara 

untuk mengisi waktu senggangnya, setiap harinya hampir 68% 

orang Perancis menonton televisi. Tontonan lain selain bioskop 

yang digemari orang-orang Perancis adalah menonton 

pertandingan olahraga, mengunjungi musik hal, teater, konser 

musik pop, musik rock dan musik jazz. 

Kegiatan lain yang disenangi oleh orang-orang Perancis dalam 

mengisi waktu senggangnya adalah diantaranya pergi menonton 

pameran, atau menerima tamu undangan. Sedangkan 

masyarakat yang tinggal di pedesaan menyenangi olahraga 

bersepeda.  

17. Agama 

Secara tradisional Perancis merupakan negara Katolik yang 

banyak Katedralnya, hampir 90% orang Perancis telah dibaptis, 
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meskipun demikian pada umumnya hanya  satu dari lima orang 

Perancis yang taat beribadah. 

Orang Protestan jumlahnya hanya sekitar 1,5% saja dan terbagi 

atas berbagai gereja. Yang  paling besar adalah pengikut Gereja 

Reformasi Perancis. Gerakan protestanisme dulu menyebar ke 

seluruh Perancis, tetapi perang agama pada abad ke XVI dan 

pembunuhan anti-protestan yang menandai berakhirnya 

pemerintahan raja  Louis XIV, menyebabkan berkurangnya 

pengaruh Protestan. Pada tahun 1906, gereja Protestan 

bergabung menjadi Federation Protestane de France. 

Agama Islam merupakan agama kedua terbesar di Perancis, 

lebih dari 2 juta penduduk Perancis beragama Islam, dan 

sebagian besar berasal dari negara-negara di Afrika Utara. 

Ulama Islam di Perancis disebut Grand Mufti (ulama besar). 

18. Keluarga dan Perkawinan 

Keluarga Perancis sangat beraneka ragam, tetapi jiwanya dan 

fungsinya sama. Sebuah keluarga di Perancis berfungsi sebagai 

teman hidup anak-anak selama 18 - 25 tahun pertama mereka. 

Setelah itu mereka keluar dari lingkungan keluarga untuk hidup 

sendiri atau membentuk keluarga baru dan setelah itu hubungan 

menjadi renggang. 
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Usia perkawinan orang orang Perancis dewasa ini adalah 24 

tahun untuk laki-laki dan 22 tahun untuk wanita. Pada waktu dulu 

usia perkawinan ini lebih tua, yaitu 29 tahun untuk laki-laki dan 25 

tahun untuk wanita. Pada tahun 1970-an, lebih dari setengah 

pengantin baru di Perancis menyatakan bahwa mereka pergi 

mendaftarkan ke kantor catatan sipil hanya untuk mudahnya saja, 

atau hanya untuk memenuhi formalitas.  

19. Laporan Kedatangan  

Setiba karyasiswa di Perancis harus segera melaporkan diri ke 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, mengisi formulir 

yang telah disediakan, menunjukkan paspor serta menyerahkan 

pasfoto 

Alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) DI Paris 

adalah : 

Ambassade d’Indonesie 47-49 rue Cortambert 
75016 Paris, France 

Telepon (331) 45030760 
Faksimile 45045032 



 

 79

RUJUKAN 

 

1. Higher Education in France, Bureall D/action Linguistique/ 

CEDUST Jakarta. 

2. Les Universies Franceaise Seciences De l’Eqeuier : Electronique, 

Electro technique, Automatique, Mecanique Broch. SUP 85 - 

1234. 

3. Pedoman menempuh pendidikan Tinggi di Perancis Edisi I. 

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis (LIPI 1984 - 1985). 

49 Rul Cortambert 750 lb. Paris, France. 249 p. 

4. Pedoman Penyelenggaraan Persiapan Studi Karyasiswa ke 

Perancis 1988. Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Proyek 

Persiapan Pelaksanaan Beasiswa Luar Negeri. 



 

 80

LAMPIRAN   A 
 

DAFTAR UNIVERSITAS-UNIVERSITAS DI PERANCIS 
 

 
Nama Universitas 

 
Bidang Studi 

 
Alamat 

Alx - Marseille I • Sastra & 
humaniora 

• MIPA 

1, Place Victor Hugo  
13331 Marseille Cedex 
03 

Alx - Merseille II • Ekonomi 
• MIPA 
• Geografi 
• Teknik 
• Pendidikan 
• Olah raga 

Jardin Emille Duclaux 58, 
bd Charles Livon 13007 
Marseille 

Amien • Hukum 
• Ekonomi 
• Sastra & 

humaniora 
• Farmasi 
• Kedokteran 

rue Solomon Mahlangu 
80025 Amien Cedex 

Angers • Kedokteran 
• Farmasi 
• MIPA 
• Teknik 
• Ekonomi  
• Sastra & 

humaniora 

30, rue des Arenes 
BP 532 
49035 Angers 

Besancon • Hukum 
• Ekonomi  
• Sastra & 

humaniora 
• MIPA 
• Teknik 
• Kedokteran 

30 av de I’observatoire 
25030 Besancon 

Bordeaux II • Sosiologi 
• Physologi 
• Kedokteran 

146, rue leo Saignant 
33076 Boerdeux Cedex 

Brest • kedokteran 
• farmasi 
• MIPA 
• Teknik 

rue des Archives BP 137 
29269 Brest Cedex 



 

 81

• sastra & humaniora 
• hukum 
• ekonomi 

Caen • hukum 
• ekonomi 
• sastra & humaniora 
• MIPA 
• Teknik 
• Farmasi 
• Kedokteran 

Esplanade de la Paix 14032 
Caen Cedex 

Chambery • hukum 
• MIPA 
• teknik 
• humaniora & sosial 

Domaine Universitaire 
de Jacob Bellecombette 
BP 143 
73011 Chambery Cedex 

Clermont-Ferrand II • sastra & humaniora 
• MIPA 
• teknik 

34 av, Carnot 
BP 185 
63006 Clermont-Ferrand 

Dijon • hukum 
• politik 
• ekonomi & manajemen 
• sastra & humaniora 
• MIPA 
• teknik  
• kedokteran 
• farmasi 

Campus Universitaire de 
Montmuzard 
BP 138 
21104 Dijon Cedex 

Grenoble I • kedokteran 
• MIPA 
• farmasi 
• geografi 
• teknik 
• pendidikan 
• oleh raga 

Domaine Universitaire de 
saint Martin d’Heres  
BP 53 centre de tri 
38041 Grenoble Cedex 

Grenoble II • ekonomi 
• hukum & politik 
• sastra & humaniora 
• teknik 

Domaine Universitaire de 
Saint Martin d’Heres 
P 47 X 
38040 Grenoble Cedex 

Grenoble III • bahasa & sastra Domaine Universitaire de 
saint Martin d’Heres 
BP 25 X 
38040 Drenoble Cedex 

Le Mans 
(Universite du Maine) 

• hukum 
• ekonomi 

route de Laval 
BP 535 
72017 Le Mans 
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• sastra & humaniora 
• MIPA 
• teknik 

Lille I • hukum  
• sosiologi 
• MIPA 
• pertanian 

Cite Scientifique 
59655 Villeneuve d’Ascq 

Lille II • hukum 
• politik & sosial 
• kedokteran 
• teknik 

42, rue Paul Duez 
59000 Lille 

Lille III • sastra 
• bahasa 
• humaniora 
• teknik 

Domaine Universitaire 
literature et juridique 
Port du Bols 
59653 Villeneuve d’Ascq 

Limoges • hukum 
• ekonomi 
• sastra & humaniora 
• farmasi 
• MIPA 
• teknik 

Allee Andre Maurois 
87 Limoges Cedex 

Lyon I 
(Claude Bernard) 

• kedokteran 
• MIPA 
• teknik 

86, rue Parteur 
69365 Lyon Cedex 2 
 

Lyon II • Sastra & humaniora 86, rue Pasteur 
69365 Lyon Cedex 2 

Lyon III 
(Jean Moulin) 

• Hukum 
• Sastra & humaniora 

1, rue Universite 69224 Lyon 
Cedex BP 155 
 

Metz • Sastra & humaniora 
• MIPA 
• teknik 

ile du Saulcy 
BP 1017 
57012 Metz Cedex 

Montpellier I • hukum 
• ekonomi 
• farmasi 
• kedokteran 

5, bd Henri IV 
BP 1017 
34006 Montpllier Cedex 

Montpellier II 
(Universite des Sciences et 
Techniques du Languedoc)

• sain murni 
• teknik 

place Eugene Bataillon 
34060 Montpllier 

Montpellier III 
(Paul valery) 

• sastra 
• bahasa 
• humaniora 

route de Mende BP 5043 
34032  Montpellier Cedex 
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Mulhouse • sastra & humaniora 
• MIPA 
• teknik 

61, rue Albert Camus 
68093 Mulhouse Cedex 

Nantes • hukum 
• ekonomi 
• sastra 
• farmasi 
• kedokteran 
• MIPA 
• teknik 

1, quai de Tourvilla 
BP 1026 
44035 Nantes Cedex 

Nice • ekonomi 
• hukum 
• humaniora 
• kedokteran 
• MIPA 
• teknik 

Parc Valrose 
06034 Nice Cedex 

Nancy I • MIPAA 
• teknik 
• kedokteran 
• farmasi 
• IUT 

Rue Jaque Callot 
BP.239 
54506 Vandoeuvre, Les 
Nancy 
Les Nancy Cedex 

Nancy II • hukum 
• ekonomi & manjemen 
• sastra & humaniora 
• geografi 
• politik 
• bahasa 

Place Carnot 
54500 Nancy 

INFL • agronomi (ENSAIA) 
• kehutanan 
(ENGREF) 
• teknik  (ENSEM) 
• kimia (ENSIC) 
• geologi (ENSIG) 
• Industri kayu (ESTIB) 
• pertambangan 
• (CESEMIN) 

Bould. Brabois 
54506 Vandoevre 
Les Nancy Cedex. 

Paris I • hukum & politik 
• ekonomi 
• administrasi 
• seni rupa 
• humaniora 
• arkeolog 

12, plac du Phanteon 
75231 Parsis Cedex 05 
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Paris II • hukum & politik 
• ekonomi 
• administrasi 

12, place du Phantheon 
75231 Paris Cedex 

Paris III 
(Rene Nouvelle) 

• bahasa 
• sastra 

12,  place del Sorbone 
75231 Paris Cedex 05 

Paris IV 
(Paris Sorbone) 

• sastra & seni 
• bahasa 

1, rue Victore Cousein  
75230 Paris Cedex 05 

Paris V 
(Rene Descartes) 

• kedokteran 
• farmasi 
• humaniora 
• hukum 
• teknik 

12, rue del’Ecole de medicine
65270 Paris Cedex 

Paris VI 
(Piere et Marie Curie) 

• MIPA 
• kedokteran 

4, place Jussieu 
75221 Paris Cedex 05 

Paris VII • kedokteran 
• kedokteran gigi 
• MIPA 
• sastra & humaniora 

2, place Jussieu 
75221 Paris Cedex  

Paris VIII 
(Vienciennes-st-Denis) 

• humaniora yang 
berhubungan dengan 
pendidikan MIPA & teknik

2, rue de la Liberte  
93526 Saint Denis 
Cedex 

Paris IX • manajemen 
• ekonomi 
• informatik 
• matematika terapan 

place du Marechal de Lattre 
de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16 

Paris X 
(Nanterre) 

• hukum 
• ekonomi 
• sastra & humaniora 
• bahasa  
• teknik 

200, av. de la Republique  
92001 Nanterre Cedex 

Paris XI 
(Paris Sud) 

• MIPA 
• kedokteran 
• farmasi 
• hukum 
• ekonomoi 
• teknik 

15, rues Georges Clemenceau 
91405 Orsay Cedex 

Paris XII 
(Val de marne) 

• kedokteran 
• MIPA 
• teknik 
• hukum 
• ekonomi 
• humaniora 

av.du General de Gaulle 
94010 Creteil Cedex 
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Paris XIII 
(Paris Nord) 

• MIPA 
• hukum  
• ekonomi 
• kedokteran 
• humaniora 
• teknik 

Villa Lawrence 
68, rue Montpensler 
BP 576 
64010 Pau Cedex 

Perpignan • MIPA 
• teknik 
• humaniora & sosial 

av. de la Villeneuve 
66205 Perpignan 

Poiters  • hukum 
• ekonomi 
• sastra & humaniora 
• MIPA 
• kedokteran 
• farmasi 
• teknik 

15, rue de Blossac  
86034 Poister Cedex 

Reims • hukum 
• ekonomi 
• sastra & humaniora 
• kedokteran 
• farmasi 
• teknik 

23, rue Boulard 
51100 Reims 

Rennes I • hukum 
• ekonomi 
• kedokteran 
• MIPA 
• teknik 

2, rue du Thabor 
35000 Rennes 

Rennes II 
(Haut - Bretegne) 

• sastra & humaniora 
• teknik 

6 av.Geston Berger 
35043 Rennes Cedex 

Roouen • hukum 
• ekonoomi 
• sastra & humaniora 
• kedokteran 
• farmasi 
• MIPA 
• teknik 

rue Thomas Becket 
76130 Mont Saint Aignan 

Saint - Etienne • hukum 
• ekonomi 
• sastra & humaniora 
• kedokteran 
• MIPA 
• teknik 

34, rue Francis Buller 
42023 Saint-Etienne Cedex 
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Strasbourg I 
(Louis Pasteur) 

• kedokteran 
• MIPA 
• humaniora 
• ekonomi 

4, rue Blaise Pascal 
67070 Strasbourg Cedex 

Strasbourg II • sastra & humaniora 
• teknik 

22, rue Rene Descartes 
67084  Strasbourg Cedex 

Strasbourg III • ekonomi 
• jurnalistik & teknik informasi
• teknik 

place d’Athenes 
67084 Strasbourg edex 

Toulouse I 
(Universite des Sciences 
Sociales) 

• ekonomi 
• hukum 

place Anatole France 
31042 Toulouse Cedex 

Toulouse II 
(Universite de Toulous le 
Mirail) 

• sastra & humaniora 
• teknik 

109 bis, rue Vauquelon 
31058 Toulouse Cedex 

Toulouse III 
(Universite Paul Sabatier)

• MIPA 
• kedokteran 
• teknik 

118, rute de Narbonne 
310162 Toulouse Cedex 

Toulon et Var • hukum 
• ekonomi 
• MIPA 
• teknik 

Chateau Saint Michel 
83130 La Garde 

Tours • hukum 
• ekonomi 
• sastra & humaniora 
• kedokteran 
• farmasi 
• MIPA 
• teknik 

3, rue des Lanneurs 
37041 Tours Cedex 

Valenciennes • hukum & sosial 
• humaniora & seni 
• Sains terapan 
• teknik 

Le mont Houy 
59326 Vallenciennes 
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LAMPIRAN  B 
 

BIDANG-BIDANG PENDIDIKAN PASCASARJANA 
DI PERGURUAN TINGGI PERANCIS 

 

Bidang-bidang pendidikan yang akan diuraikan, kami golongkan 

berdasarkan acuan dari Kementrian Pendidikan Nasional Perancis. Bidang-

bidang ini dikelompokkan menjadi 10 bagian : 

 

I. Pendidikan kesehatan : kedokteran, farmasi, odontologi, paramedikal 

II. Pendidikan Sains : ilmu kedihupan (sciences de la vie) dan ilmu bumi 

(sciences de la terre) 

III. Pendidikan ekonomi dan manajemen (gestion) 

IV. Pendidikan bahasa hidup (langues vivantes) 

V. Pendidikan kesusateraan dan kesenian  

VI. Pendidikan filsafat, sosiologi dan psikologi ( sciences humines) 

VII. Pendidikan sejarah dan geografi (sciences humanies) 

VIII. Pendidikan ilmu hukum dan politik 

IX. Pendidikan ilmu teknik (sciences de l’ingenieur) 

 

Uraian akan didahului dengan bidang pendidikan, kemudian diikuti oleh 

perguruan tinggi (baik universitas, institut atau sekolah tinggi teknik) yang 

mengasuh bidang tersebut. Bidang penddikan tidak diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia, karena seringkali terjemahannya tidak dikenal secara 

umum. 
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I. Pendidikan Kedokteran, Farmasi dan Odontologi 
 

No
 

Bidang 
 

Program 
 

Tempat 
 
1 

 
Kedokteran/medicine 

 
Deuxiene cycle d’etudes medicales 
(DCEM) 
 
 
 
Praktek dan tesis --- Bac + 7 th 
 
Spesialisasi          --- Bac + 11 th 

 
Universitas yang memberikan 
Diplome d’Etat de Docteur n 
Medicine : 
Aix Marceille II-Amiens-angers-
Besancon-Bordeaux II- Brest-Caen-
Clermont Ferrand I-Dijon-Grenoble-
Lille II  
Limoges-Lyon I-Montpellier I-Nancy 
I-Nantes-Nice-Paris V-VI-VII-VIII-XI-
XII-XIII-Poitiers-Rennes I-Reims-
Rouen-Saint Etienne-Strasbourg I-
Toulouse III-Tours. 

 
2. 

 
Kedokteran Gigi / 
Odontologi 

 
Doctoral        ---- Bac + 7 - 10 th 

 
Universitas yang memberikan 
Diplome d’Etat de Docteur en 
Chirurgie Dentaire : 
Aix Maseille II-Bordeaux II-Brest-
Clermont Ferrand I-Lille II-Lyon I-
Montpellier I-Nancy I-Nantes-
Reims-Paris V-VII-Rennes I-
Strasbourg I-Toulouse IIII. 

 
3. 

 
Biologie Humaine 

 
Matrise de Biologie Humaine 
(Bac + 7 th) 
Diplome d’Etudes et des Racherches 
en Biologie Humaine/DERBH 
(Bac + 9 th) 

 
 
 

 
4. 

 
Pendidikan Farmasi 

 
Doctoral     ----- Bac+ 6 - 10 th 

 
- 3 option : officine, biologie, 

industrie 
Aix Marseille II-Bordeaux II-Brest-
Lille II-Lyon I-Clermont 
Ferrand I-Montpellier I-Nancy I-
Nantes-Paris V-XI-Reims-Rennes 
I-Strasbourg I-Tours-Toulouse III 

- 2 option o officine dan biologie 
Amiens-Angers-Besancon-
Limoges-Poitiers-Rouen 
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II. PENDIDIKAN MATEMATIKA, INFORMATIKA, FISIKA DAN KIMIA 
 
1. Pendidikan Doktoral 
 
Siklus ketiga 

 
 
No 

 
Bidang (1) 

 
Program (2) 

 
Tempat (3) 

1.  DEA dan doctorat 
Mathematiques 

Caen-Clermont Ferrand I-Dijon-
Montpellier I-Nantes-Nice-Poitiers-
Rennes I-Strasbourg I-Tours dan 
Angers-Besancon-Limoges-Orleans-
Reims-Valenciennes I 

 
2. 

 
Mathematiques pures/ 
matematika murni 

 
DEA et Doctorat 
Aix Marseilles I dan  
II-Bordeaux II- 
 
 
Doctorat 

 
Aix Marseille I dan II-Bordeaux I-
Granoble I-Lille I-Grenoble I 
Lyon I-Nancy I-Toulouse III-Paris VI-
VII dan XIII-XI 
Chambery 

 
3. 

 
Mathematiques 
appliqees/matematika 
Terapan 

 
DEA et Doctorat 

 
Aix Marseille I-Grenoble I dan INP de 
Grenoble-Lille I- Saint Etienne-dan 
ECL-Metz-Pau-Rouen Toulouse III-
Parris VII 

4. Analyse numerique DEA et Doctorat Paris VI-XI 
  Doctorat Paris XIII 
  

Statistiques 
 
DEA et Doctorat 

 
Paris VI-XI dan XII 

  
Probabilities 

 
DEA et Doctorat 

 
Paris VI 

  
Mathematiques et 
automatiques 

 
DEA et Doctorat 

 
Paris XI dan ENS des Mines de Paris 

  
Analyse et application 

 
DEA et Doctorat 

 
Orleans dan Tour 

  
Analyse numerique et 
mecanique 

 
DEA et Doctorat 

 
Rennes I dan INSA de Rennes 

 Informatique  DEA et Doctorat Clermont Ferrand II-Grenoble I, INP 
Grenoble dan ENS des Mines de 
Saint Etienne Lille I-Nice-Nancy I dan 
INPL-Rennes I-Toulouse II-ENS de 
l’aeronoutique et de l’espace dan 
INP de Toulouse-Saint Etienne Paris 
VII-IX-XI 

  Doctorat Bordeaux I-Montpellier I-Nantes-
Poitiers-Paris VI 
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Informatique : 
Langages et programmation

 
DEA et Dooctorat 

 
Paris VI 

  
Informatique : 
traitment algoritheique 

 
DEA et Doctorat 

 
Paris VI dan ENSTA 

  
Informatique et mathematique

 
DEA et Doctorat 

 
Aix Marseilles II 

  
Conception de systemes 
d’information specialises 

 
DEA et Doctorat 

 
Lyon I-Lyon II 

  
Systemes Informatiques 

 
DEA et Doctorat 

 
Paris VI dan ENS de Telecommunication

  
Traitment de l’information

 
DEA et Doctorat 

 
Rannes I-Paris VII 

  
Recherche opera 

 
DEA er Doctorat 

 
Grenoble I dan INPS-Paris VI-IX 

  
Didactique des mathematiques

 
DEA et Doctorat 

 
Bordeaux I-Aix Marseille II-
Strasbourg I 

  Doctorat Paris VII-CNAM 
  

Mathematiques appliquees er 
science sociales 

 
DEA et Doctorat 

 
Grenoble II-Paris V dan EHESS-
Paris IXm ENS dan Mines de Paris 
(hanya DEA) dan EN de la statistique 
et de l’administration economique. 

  
Traitment graphique traitment 
d’images 

 
DEA et Doctorat ur ren  
Chirurgiq 

 
Strasbourg I dan Multhouse 

  
Physique 

 
DEA et Doctorat 

 
Bordeaux I-Clermont Ferrand II-Nice-
Strasbourg I dan Mulhouse 

  Doctorat Lyon- I-Reims 
  

Physique nucleaire 
 
DEA et Doctorat 

 
Grenoble I-Chambery-Strasbourg I-
Paris VII-VI dan XI 

   
Doctorat 

 
Clermont Ferrand II-Lyon I-Nantas 

  
Physique theoritique 

 
DEA et Doctorat 

 
Aix Marseille I-II dan Nica Montpellier 
II-Paris XI-VI dan VII 

  
Physique atonique et 
moleculaire 

 
DEA et Doctorat 

 
Paris VI-XI-XIII 

  Doctorat Lyon I 
 Physique nucleaire et  

atomique 
 
DA et Doctorat 

 
Lyon I 

 Physique de la matiere  
et du rayonnement 

 
DEA et Doctorat 

 
Caen-Grenoble I-Lille I 

  
Physique radiologique 

 
DEA et Doctorat 

 
Toulouse III 
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 Physique des gaz et  
des plasmas 

DEA et Doctorat Grenoble I-Nancy I-Orleans-
Toulouse III-Paris II dan VI 

  
Physique des liquides 

 
DEA et Doctorat 

 
Paris VI-VII-XI-XIII dan ESPCI 

  
Physique des solides 

 
DEA et Doctorat 

 
Montpeller I-Toulouse III-INSA-Parris 
XI-VII-VI-XIII dan ENS des 
Telecommunication 

  Doctorat Strasbourg I 
  

Sciences des materiaux 
 
DEA et Doctorat 

 
Aix Marseille III dan II-Besancon-
Bordeaux I Caen-Compiegne-Dijon-
Grenoble I-Lille I-Limoges-Lyon I-
Saint Etenne, INSA dan Ecola de 
Lyon-Montpellier II Nancy I-INP 
Lorraine-Nantes dan Le Mans-
Poitiers Rennes I dan INSA Rouen-
INP de Toulouse-Paris VI-VII-XI-XIII 
dan ESCPI 

  
Chimie 

 
DEA et Doctorat 

 
Clermont Ferrand II-Le Mans- 
Rennes I-Reims-Strasbourg I 

  Doctorat Nice 
  

Chimie phisique 
 
DEA et Doctorat 

 
Aix Marsille I dan II-Bordeaux I-Dijon-Lyon I
Mulhouse-Pau- 
Paris VI-XI 

  
Spectrochimie 

 
DEA et Doctorat 

 
Lille I-Paris VI 

   
Doctorat 

 
Paris XIII 

  
Chimie Moleculaire 

 
DEA er Doctorat 

 
Aix Marsille I-Grenoble I dan  
INPS-Nancy I0Nantes-Nice- 
Toulouse III 

   
Doctorat 

 
Mets 

  
Chimie Organique 

 
DEA et Doctorat 

 
Aix Marseille III Bordeaux I-Lille I-
Lyon I dan INSA Montpellier II-
Mulhouse-Strasbourg I-Rouan, Caen 
dan INSCIR-Paris VI-VII-XI. 

   
Doctorat 

 
Orleans 

  
Chimie Minerale 

 
DEA et Doctorat 

 
Paris VI 

  
Physico-Chimie  
macro-moleculaire 

 
DEA et Doctorat 

Strasbourg I-Paris VI-XIII dan  
ESCPI 
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Lampiran C: Skema Pendidikan Tinggi di Perancis
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