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PREFACE	

	

Hola	allemaal!	

Selamat	sudah	resmi	menjadi	bagian	dari	Wageningen!	Sebagai	seorang	mahasiswa	baru	yang	baru	
pertama	 kali	 merantau	 jauh	 dari	 tanah	 air	 pasti	 banyak	 kekhawatiran.	 Apa	 saja	 yang	 harus	
dipersiapkan?	 Bagaimana	 cara	membeli	 kebutuhan	 di	Wageningen?	 Dimana?	 Booklet	 ini	 memuat	
tentang	beberapa	hal	dasar	 seperti	barang	bawaan,	 teknis	penjemputan,	 toko-toko	di	Wageningen	
dan	lain	sebagainnya.	Tentu	saja	masih	banyak	kekurangan	dalam	booklet	ini	apabila	ada	penjelasan	
yang	 kurang	 jelas	 dan	 ingin	 ditanyakan,	 teman-teman	 bisa	 langsung	 tanya	 ke	 PPIW	 atau	 senior	
lainnya	di	Wageningen.	

	

Welcome	to	Wageningen	University	and	enjoy	your	life	here!	

	

	

	

	

	

	

cheers,	

Internal	PPIW	

	 	



ADMINISTRASI	

	

1. PELAPORAN	DIRI	

Sesuai	dengan	Undang-undang	no.23	tahun	2006	tentang	Administrasi	Kependudukan,	setiap	Warga	
Negara	 Indonesia	 (WNI)	 yang	 berada	 di	 luar	 negeri	 wajib	 melaporkan	 keberadaan,	 kepindahan,	
perubahan	alamat,	status	izin	tinggal,	serta	kejadian	penting	lainnya	(seperti	kelahiran,	perkawinan,	
perceraian,	maupun	kematian)	kepada	pemerintah	setempat	dan/atau	Perwakilan	RI	yang	meliputi	
tempat	tinggalnya	(Ps.	4	UU	no.23/2006).	

Untuk	itu	setiap	Warga	Negara	Indonesia	(WNI)	yang	berada	di	luar	negeri	sangat	diharapkan	untuk	
melaporkan	 keberadaan	 dirinya	 kepada	 Perwakilan	 RI	 setempat	 apabila	 akan	 tinggal	 lebih	 dari	 5	
(lima)	hari	di	negara	yang	dikunjungi.	

Lapor	diri	pada	Perwakilan	RI	setempat	sangat	besar	manfaatnya.	Tentunya	sangat	diharapkan	agar	
setiap	WNI	yang	berada	di	 luar	negeri	menjaga	dirinya	masing-masing	dan	senantiasa	dijauhi	dari	
kesulitan	 dan	 berbagai	 hambatan.	 Namun,	 apabila	 terjadi	 hal	 yang	 tidak	 diharapkan	 pada	 diri	
seorang	 WNI,	 maka	 tentunya	 akan	 jauh	 lebih	 mudah	 bagi	 Perwakilan	 RI	 (dalam	 hal	 ini	 Bagian	
Konsuler)	setempat	untuk	membantunya	 jika	WNI	 tersebut	sudah	mendaftarkan/melaporkan	data	
dirinya	 di	 Perwakilan	 RI.	 Proses	 dan	 prosedur	 untuk	 lapor	 diri	 sangat	 mudah,	 cepat	 dan	 tidak	
dipungut	bayaran	apapun.	

	
Prosedur	

1. Mengisi	formulir	pendaftaran	diri	(wajib	diprint/dicetak)	
2. Paspor	asli	yang	masih	berlaku	(masa	berlaku	minimal	6	bulan);	
3. Pas	 foto	 pemohon	 1	 (satu)	 lembar	 berwarna,	 berukuran	 4x6	 cm;	 (Tempel	 pasfoto	pada	

formulir	serta	ditandatangani)	
4. Siapkan	lampiran	berupa	salinan/	foto	kopi	salah	satu	dari	dokumen	berikut	ini:	

o Kartu	Identitas		
o Surat	Bukti	Domisili		

5. Proses	 lapor	 diri	 dapat	 dilakukan	 di	 kedutaan	 besar	 Republik	 Indonesia	 di	 Deen	 Haag	
(Alamat:	Tobias	Asserlaan	8,	2517KC	Den	Haag,	Belanda)	

6. Proses	pendaftaran	diri	di	KBRI	tidak	dikenai	biaya.	

2. CASH	PASSPORT	

Cash	pasport	adalah	salah	satu	bentuk	solusi	dari	wageningen	university	yang	bekerja	sama	dengan	
GWK	Travelex	 untuk	membantu	mahasiswa	 yang	 baru	 datang	 agar	memiliki	 uang	 pegangan	 non-
tunai	berupa	mastercard	prabayar.		

Cash	 paspoort	 tersebut	 menyediakan	 living	 allowence	 bulan	 pertama	 (September)	 untuk	
memudahkan	para	mahasiswa	saat	ingin	membeli	beberapa	kebutuhan	awal	ketika	pertama	kali	tiba	
di	 Belanda,	misalnya	 untuk	 pembayaran	 sewa	 kamar	 atau	mengambil	 uang	 tunai	 di	 ATM.	 Hal	 ini	
sangat	penting,	mengingat	bank	account	yang	disediakan	oleh	pihak	kampus	baru	dapat	digunakan	
maksimal	1-2	minggu	setelah	kedatangan.	



Namun	 juga	 mesti	 diingat	 bahwa	 GWK	 Travelex	 mungkin	 mengenakan	 biaya	 tambahan	 untuk	
penggunakan	 kartu	 ini.	 Untuk	 lebih	 lengkap	 mengenai	 cost	 yang	 diterapkan	 bisa	 mengunjungi	
langsung	web	GWK	Travelex	(http://www.cashpassport.com/1/en/nl)		

Pengambilan	cash	passport	dapat	dilakukan	dibeberapa	tempat	berikut	:	

1. Bandara	 Schiphol,	 Amsterdam:	GWK	 Travelex	 Schiphol	 Plaza	 Kedatangan	 3	 (buka:	
Senin-minggu	06.00-22.00)	
	

2. Train	station	Arnhem:		

kantor	GWK	Travelex	di	Arnhem	Stationsplein	164	(Arnhem	Central	station).	Jam	buka:	
Senin-Jumat	09.00-19.00,	Sabtu	09.00-18.00,	Minggu	10.00-17.00.	

Beberapa	hal	Penting:		

ü Pengambilan	cash	passport	tidak	dapat	diwakilkan		
ü Cash	passport	hanya	dapat	diberikan	oleh	petugas	Travelex	GWK	setelah	menunjukan	passport	

dan	email	yang	valid.		
ü Jangan	 menarik	 semua	 uang	 tunai	 saat	 tiba,	 mengingat	 ada	 beberapa	 transaksi	 yang	

memerlukan	 proses	 transfer,	 selama	 belum	 memilik	 bank	 account	 misalnya	 mengisi	 e-wallet	
wur	card	untuk	print	beberapa	dokumen.		

ü Cash	Passport	adalah	solusi	sementara,	karena	Living	allowance	selanjutnya	akan	ditransfer	ke	
rekening	 bank	 Belanda	 kamu.	 Jangan	 lupa	 untuk	 segera	 memberikan	 nomor	 rekening	 bank	
Belanda	kamu	segera	setelah	bank	account	kamu	selesai.		

Jika	kamu	tidak	lagi	ingin	menggunakan	Cash	Passport,	maka	kamu	dapat	mentransfer	jumlah	uang	
yang	 tersisa	 ke	 bank	 account	 kamu	 yang	 di	 Belanda	melalui	 ATM	 yang	 berlogo	MasterCard.	Atau	
dapat	juga	datang	langsung	ke	salah	satu	cabang	GWK	Travelex	yang	terdapat	di	Belanda. 	 	



BARANG	BAWAAN	

		

Sebagai	mahasiswa	baru	pasti	banyak	sekali	barang	yang	ingin	dibawa	tapi	terbatas	bagasi.	Sebenarnya	
tidak	 sulit	 untuk	 menemukan	 toko	 atau	 perlengkapan	 di	 Desa	 Wageningen	 ini.	 Oleh	 karena	 itu	 kami	
menyarankan	 supaya	 teman-teman	 membawa	 barang	 yang	 sekiranya	 penting	 saja.	 Berikut	 ini	 adalah	
beberapa	list	barang	yang	direkomendasikan	untuk	dibawa:	

1. Pakaian	
Jaket	 tipis,	 celana	 jeans,	 T-shirt,	 jilbab,	 sandal	 jepit,	 sepatu,	 baju	 casual,	 baju	 batik,	 kaos	 kaki,	
sweater,	handuk,	celana	olahraga,	jas	hujan	

2. Perlengkapan	elektronik	
Laptop,	hard	disk,	flash	disk,	router,	rice	cooker,	headphone/headset,	powerbank	

3. Perlengkapan	kuliah	
Ransel,	tas,	kalkulator,	perlengkapan	alat	tulis,	buku,	recorder	(optional,	karena	beberapa	kuliah	
ada	rekamannya.	Kalau	thesis	mungkin	diperlukan),	kamus	

4. Kosmetik	dan	toileteries	
Odol,	 sikat	 gigi,	 sabun,	 shampo,	 body	 lotion,	 lipgoss,	 skin	 care	 (yang	 tidak	 bisa	 ditemukan	 di	
Belanda),	facial	foam,	pembalut	

5. Dokumen	
Paspor,	akta	legaliser,	pas	photo,	materai	6000	dan	dokumen	penting	lainnya	

6. Obat-obatan	
Tolak	angin,	obat	maag,	minyak	kayu	putih,	fresh	care,	dan	obat-obatan	lain	yang	sekiranya	sulit	
di	 temukan	 di	 Belanda,	 obat	 pribadi	 dan	 copy	 resep	 (konsultasikan	 juga	 dengan	 dokter	 di	
Indonesia)	

7. Perlengkapan	Ibadah	
8. Bumbu	masakan	instant	(cukup	penting)	

Makanan	awet	misalnya	rendang,	kentang,	tempe	kering	dkk	
9. Perlengkapan	dapur	

Kotak	makan,	botol	minum,	piring,	gelas,	 sendok,	garpu	(1	set	 cukup,	karena	semua	bisa	dibeli	
ataupun	dapat	gratisan	di	sini^^)	

10. Dompet	dan	uang	cash	secukupnya	
Untuk	uang	cash,	ada	pilihan	lain	yang	bisa	dipakai	yaitu	cash	passport	

11. Barang	yang	tidak	ada	di	Belanda	(opsional	bagi	yang	tidak	bisa	hidup	tanpa	barang-barang	ini)	
Guling,	lampu	putih,	gayung,	foto	keluarga	

Keterangan:	

1. List	 barang	 diatas	 merupakan	 rekomendasi	 secara	 umum,	 sehingga	 teman-teman	 silahkan	
membawa	 lebih	 atau	memperkirakan	 sendiri	 kebutuhannya.	 Namun	 pertimbangkanlah	 jumlah	
bawaanya	karena	tim	penjemput	bukanlah	porter	dan	teman-teman	harus	membawa	semuanya	
sendiri.	

2. Perhatikan	pula	barang-barang	yang	tidak	diperbolehkan	dalam	penerbangan	internasional	dan	
maksimal	 barang	 bawaan	 misalnya	 cairan	 100ml	 di	 cabin	 dll.	 Selengkapnya	 untuk	 garuda	
indonesia	 bisa	 dilihat	 disini	 https://www.garuda-indonesia.com/uk/en/garuda-indonesia-
experience/on-ground/baggage/index.page?#	

3. Untuk	poin	no	8	dan	beberapa	barang	lainnya	perhatikan	pula	aturannya.	Selengkapnya	bisa	di	
cek	 di	
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/
abroad_and_customs/luggage/from_a_non_eu_country/travelling_from_outside_eu	



4. Karena	teman-teman	datang	pada	akhir	musim	panas,	hindari	beli	perlengkapan	musim	dingin	di	
Indonesia,	 lebih	 baik	 membelinya	 di	 Belanda	 atau	 menunggu	 hibahan	 atau	 secondhand	 dari	
senior,	jika	mau	bawa	beberapa	silahkan,	tapi	akan	lebih	mudah	dan	murah	di	sini.	

5. Hindari	bawa	baju	banyak	 juga,	biasanya	akan	ada	banyak	yang	memberikan	hibahan	dan	atau	
teman-teman	bisa	berbelanja	disini.	

6. Untuk	 teman-teman	 yang	 memilih	 kamar	 self-contained,	 nantinya	 harus	 beli	 perlengkapan	
memasak	seperti	panci,	kulkas,	kompor	dsb.	Sedangkan	untuk	yang	memilih	kamar	shared,	tidak	
perlu	karena	sudah	tersedia	di	dapurnya.	

7. Di	 minggu-minggu	 pertama,	 teman-teman	 mahasiswa	 baru	 akan	 diajak	 untuk	 keliling	 desa	
Wageningen	untuk	diarahkan	ke	beberapa	toko	tempat	biasanya	kami	berbelanja	

	 	



TEKNIS	PENJEMPUTAN	

PPIW	 menyediakan	 jasa	 penjemputan	 dari	 bandara	 Schipol	 menuju	 ke	 gedung	 Forum	 Wageningen	
University	dan	atau	housing	masing-masing	dengan	menggunakan	kereta	dan	bis.	Para	mahasiswa	baru	
yang	 ingin	dijemput,	diharapkan	untuk	mengisi	 formulir	yang	berisi	 tentang	perkiraan	kedatangan	dan	
informasi	lainnya.	Formulir	ini	beserta	detail	teknis	penjemputan	akan	dirilis	di	akhir	bulan	Juli.	

Secara	umum	poin-poin	teknis	penjemputan	adalah	sebagai	berikut:	

1. Para	mahasiswa	baru	dikenakan	biaya	yang	terdiri	dari	pembelian	group	ticket	atau	tiket	kereta,	
tiket	 bis	 dan	 juga	 subsidi	 bagi	 para	 penjemput.	 Setiap	 penjemput	 bertanggung	 jawab	 pada	 4	
orang	 mahasiswa	 baru.	 Jika	 dalam	 1	 kloter	 penjemputan	 minimal	 terdapat	 4	 mahasiswa	
maka	biaya	 yang	dikenakan	per	 orang	 adalah	16	 euro,	 sementara	 apabila	kurang	dari	 4,	 biaya	
yang	dikenakan	adalah	22	euro	(lebih	mahal	karena	group	ticket	tidak	berlaku	jika	penumpang	
kurang	dari	4)	

2. Pembelian	group	ticket	dan	tiket	bus	akan	langsung	dibelikan	oleh	PPIW	
3. Para	 mahasiswa	 baru	 diharapkan	 membawa	 uang	 cash	 untuk	 pembiayaan	 tersebut	 dan	 bisa	

dibayarkan	secara	langsung	dengan	uang	cash	saat	kedatangan	di	Schipol	
4. Tim	 penjemput	 bukanlah	 porter,	 sehingga	 para	 mahasiswa	 baru	 harus	 membawa	 barangnya	

masing-masing,	untuk	itu	hindari	membawa	banyak	tentengan	(seperti	tentengan	yang	lebih	dari	
2	tas/koper).	

5. Meeting	 point	 antara	 tim	 penjemput	 dengan	 mahasiswa	 baru	 adalah	 meeting	 point	 Schipol	
(kubus	merah	putih)	seperti	berikut:	

		

		

	

		

	 	



TOKO-TOKO	PENTING	

JUMBO	WAGENINGEN	

	

Jumbo	merupakan	tempat	menjual	kebutuhan	sehari-hari.	Lokasi	 tempat	 ini	sangat	mudah	dicapai	oleh	
mahasiswa	secara	keseluruhan	terutama	bagi	mahasiswa	yang	tinggal	di	bornsesteeg	dan	dijkgraaf.		

Jenis-jenis	 barang	 sehari-hari	 yang	 bisa	 ditemukan	 di	 jumbo	 adalah	 makanan	 pokok	 seperti	 kentang,	
beras	dan	pasta.	Tempat	ini	juga	menjual	ikan,	telur,	tempe	dan	tahu.	Sayang	nya	tempat	ini	tidak	menjual	
daging	sapi	dan	ayam	halal	(kadang-kadang	ada	yang	halal).	Selain	makanan	pokok,	 tempat	 ini	menjual	
berbagai	sayur	mayur	dan	juga	cabai	dengan	level	kepedasan	yang	berbeda.	Untuk	snack	dan	minuman	
ada	 beberapa	 yang	 halal,	 jadi	 nanti	 tinggal	 di	 cek	 saja	 di	 bagian	 packaging	 nya	 yang	 berlabel	 E	 dan	
sesuaikan	dengan	aplikasi	di	HP	untuk	mengecek	ke-halalan	nya.	Toko	 ini	 juga	menjual	 barang	barang	
yang	 berasal	 dari	 negara	 asia	 seperti	 perlengkapan	 untuk	 membuat	 sushi,	 indomie	 dengan	 berbagai	
macam	 rasa.	 Kemudian,	 toko	 ini	 juga	menjual	 ice	 cream	dan	 berbagai	macam	 tipe	 kue	 dan	 roti.	 Selain	
bahan	makanan,	jumbo	juga	menjual	barang	kebutuhan	sehari	–	hari	seperti	kebutuhan	sanitary.		

Opening	hours:	senin-sabtu	(08.00-21.00)	dan	minggu		(12.00-21.00)	

Lokasi:	Tarthorst	1223,	6708	HZ	,	Wageningen,	0317397160	

	

ACTION	

	

Action	merupakan	salah	satu	tempat	favorite	untuk	mahasiswa	Indonesia	terutama	bagi	anak-	anak	baru.	
Toko	 ini	 terletak	di	 centrum	Wageningen	yang	memiliki	 jarak	yang	 lumayan	 jauh	dari	 student	housing	
seperti	 dijkgraaf,	 bornsesteg,	 hovestein	 dan	 asserpark.	 Rata-	 rata	 butuh	 waktu	 kurang	 lebih	 15	menit	
untuk	menuju	ke	tempat	ini.	Tempat	ini	menjual	berbagai	produk,	mulai	dari	peralatan	masak	dan	dapur,	



peralatan	 makan,	 perlengkapan	 perkuliahan	 (stationary),	 cemilan,	 kosmetik,	 kebutuhan	 sanitary,	
kebutuhan	kamar	seperti	selimut,	bantal	dan	alas	kasur,	sampai	untuk	kebutuhan	dekorasi	ruangan	dan	
peralatan	elektronik	seperti	lampu	tempat	ini	banyak	diminati	dikarenakan	kebutuhan	yang	dijual	sangat	
bervariasi	 dan	 harga	 yang	 terjangkau.	 Pada	 umumnya	 teman	 teman	 yang	 ingin	membeli	 perlengkapan	
(peralatan	)	sehari	–	hari	lebih	direkomendasikan	untuk	mengunjungi	Action.	

Opening	 hours	 :	 senin-kamis	 (08.30-20.00),	 jumat	 (08.30-21.00),	 sabtu	 (08.30-18.00)	 dan	 minggu		
(12.00-18.00)	

Lokasi:	Plantsoen	56,	6701AS	Wageningen,	0317-427391,	www.action.nl	

	

ZAM-ZAM		

	

Zam-zam	merupakan	toko	bahan	makanan	hal	yang	merupakan	tempat	favorit	bagi	mahasiswa	muslim.	
Toko	 ini	 berlokasi	 di	 centrum	 wageningen	 tepatnya	 di	 seberang	 bus	 station	 Wageningen.	 Kalau	
menggunakan	sepeda,	untuk	ke	toko	ini	membutuhkan	waktu	kurang	lebih	15	menit	dari	kampus.	Toko	
ini	 menjual	 bahan	 makanan	 apapun	 dan	 di	 jamin	 halal	 seperti	 daging	 sapi,	 daging	 ayam	 dan	 daging	
kambing	.	Di	toko	ini	kita	juga	bisa	menemukan	bahan	makanan	asia	terlebih	lagi	bisa	menemukan	bahan	
makanan	 dari	 Indonesia	 seperti	 saus	 ABC,	 kecap	 manis	 ABC,	 tepung	 bumbu	 KOBE,	 tepung	 bumbu		
bakwan,	bumbu	nasi	goreng	dan	goreng	pisang.	Selain	itu,	zam-zam	juga	menjual	berbagai	macam	sayur	
mayur	dan	buah	buahan	segar.		

Opening	hours	:	senin-kamis	(09.00-18.00),	jumat	(09.00-19.30)	dan	sabtu	(09.00-17.30)	

Lokasi:	Stadsbrink	20,	6701	AL	Wageningen	

	

	

	

	 	



LIDL	

	

Lidl	merupakan	 tempat	 belanja	 yang	menjual	 bahan	makanan	 dan	 kebutuhan	 sehari	 -hari.	 Tempat	 ini	
lebih	kurang	mirip	dengan	 Jumbo,	cuma	ada	beberapa	 item	di	 lidl	 tidak	bisa	di	 temukan	di	 jumbo,	vice	
versa.	Mostly,	harga	sayur	mayur	di	lidl	lebih	murah	di	banding	di	Jumbo.	kue	croissant	yang	di	jual	disini	
sangat	enak	dan	juga	murah.	Lokasi	nya	di	sebelah	zam	–	zam,	centrum	Wageningen.		

	

Opening	hours	:	senin-rabu,sabtu	(08.00-20.00),	kamis-jumat	(08.00-21.00)		

Lokasi:	Stadsbrink	4-10,	6701	AL	Wageningen	

	

TOKO	INDRANI		

	

Toko	 indrani	merupakan	 toko	popular	 terutama	bagi	mahasiswa	 Indonesia	 yang	 rindu	bahan	masakan	
Indonesia.	Toko	 ini	menyediakan	berbagai	macam	bahan	makanan	Indonesia	yang	kadang	tidak	bisa	di	
temukan	di	 toko	 lain	di	Wageningen.	 Sebagai	 contoh,	 toko	 ini	menjual	bumbu	gulai,	 rendang,	opor	dan	
lain	sebagai	nya.	Toko	ini	juga	menjual	berbagai	rempah-rempah	seperti	merica,	jahe,	lengkuas	dan	daun	
daun	seperti	daun	serai,	daun	pandan,	daun	limau	dan	daun	salam.	Berbagai	macam	tepung	juga	di	 jual	
disini	seperti	tepung	terigu,	beras,	ketan	dan	tapioca.	Yang	menarik	nya,	toko	ini	 juga	menjual	ikan	asin	
dan	ikan	teri.	Toko	ini	berlokasi	tepat	di	sebelah	action,	centrum	Wageningen.	

Opening	hours	:	senin	(12.00-18.00),	selasa-kamis	(09.30-18.00),	jumat	(09.30-21.00),	dan	sabtu	(09.30-
17.30)		

Lokasi:	Plantsoen	58,	6701	AS	Wageningen	

	

	

	 	



ALBERT	HEIJN		

	

Albert	Heijn	merupakan	toko	yang	hampir	mirip	dengan	Jumbo	dan	Lidl	yang	menjual	kebutuhan	sehari-
hari	dan	bahan	makanan.	Beda	nya	adalah	albert	heijn	menjual	dengan	harga	yang	lebih	mahal	dibanding	
dua	toko	sebelumnya.	Albert	heijn	berlokasi	di	belakang	bus	station	Wageningen,	centrum	Wageningen.	

Opening	hours	:	senin-sabtu	(08.00-22.00)	dan	minggu	(10.00-21.00)	

Lokasi:	Stadsbrink	375,	6707	AA	Wageningen	

	

ALDI		

	

Aldi	merupakan	 toko	yang	hampir	mirip	dengan	Albert	Heijn,	 Jumbo	dan	Lidl	yang	menjual	kebutuhan	
sehari-hari	 dan	 bahan	makanan.	 Aldi	merupakan	 toko	 yang	 sering	 dikunjungi	mahasiswa	 yang	 tinggal	
hoevestein	dan	asserpark	dan	harganya	relatif	lebih	murah	dibanding	AH	dan	Jumbo.	

Opening	hours	:	senin-jumat	(08.30-20.00)	dan	sabtu	(08.30-18.00)	

Lokasi:	Churchillweg	92,	6706	AD	Wageningen	

	

	

	

	 	



HOOGVLIET		

	

Hoogvliet	 merupakan	 toko	 yang	 hampir	 mirip	 dengan	 Albert	 Heijn,	 Jumbo	 dan	 Lidl	 yang	 menjual	
kebutuhan	sehari-hari	dan	bahan	makanan	spesialnya,	toko	ini	menjual	ayam	halal.	Hoogvliet	merupakan	
toko	yang	sering	di	kunjungi	mahasiswa	yang	tinggal	Harweeg.	

Opening	hours:	senin-sabtu	(08.00-21.00)	dan	minggu	(10.00-21.00)	

Lokasi:	De	Arc	3,	6702	EC	Wageningen	

	

EMMAUS	

	

Emmaus	merupakan	 toko	 yang	menjual	 barang	barang	bekas,	mulai	 dari	 peralatan	 kamar,	 ruang	 tamu	
sampai	 dapur	 seperti	 kulkas,	 microwave,	 sofa,	 dan	 meja	 belajar.	 Tempat	 ini	 sangat	 popular	 bagi	
mahasiswa	 baru	Wageningen	 khususnya	 bagi	 pelajar	 yang	menyewa	 kamar	 unfurnished.	 Emma	 house	
berloaksi	 di	 centrum	Wageningen.	 Barang-barang	 yang	 di	 beli	 di	 emmause	 bisa	 di	 delivery	 ke	 tempat	
mahasiswa	dengan	membuat	kesepakatan	terlebih	dahulu	dengan	penjual.	

Opening	hours	:	rabu	(10.00-14.00)	dan	sabtu	(12.00-16.00)	

Lokasi:	Herenstraat,	Vijzelstraat	9,	6701	DG	Wageningen	

Selain	 toko-toko	 diatas,	 setiap	 hari	 rabu	 dan	 sabtu,	 terdapat	 open	 market	 di	 centrum	 Wageningen.	
Layaknya	 pasar	 kaget	 yang	 ada	 di	 Indonesia,	 di	 tempat	 ini	 kita	 bisa	menemukan	 aneka	 sayuran	 segar,	
daging,	 keju,	 jajanan	 khas	 belanda	 hingga	 bunga	 dan	 pernak	 pernik	 lainnya.	 Harga	 di	 open	market	 ini	
relatif	sama	dengan	yang	ada	di	Jumbo	dan	biasanya	buka	dari	sekitar	pukul	09.00.	



TOKO	PENTING	DI	ARNHEM	

Berhubung	ada	beberapa	toko	penting	yang	tidak	ada	di	Wageningen,	biasanya	mahasiswa	Wageningen	
pergi	ke	wilayah	sebelah	Wageningen	(Arnhem)	untuk	membeli	kebutuhan	seperti	pakaian,	tas	dan	
aksesoris	lainnya.	Centrum	Arnhem	memiliki	toko-toko	yang	lebih	lengkap,	selain	2	toko	dibawah	ini,	di	
Arnhem	juga	terdapat	toko	lain	seperti	H&M,	zara,	body	shop	dll.	Untuk	ke	Arnhem	bisa	menggunakan	
bus	51	dan	352	dari	centrum	Wageningen	atau	menggunakan	kereta	dari	Ede-Wageningen.	

MEDIAMARKT	

	

Mediamarkt	merupakan	toko	yang	menjual	semua	perlatan	elektronik,	seperti	laptop,	kulkas,	hanphone,	
speaker,	headset	dan	aksesoris	elektronik	lainnya.	

Opening	hours	:	senin-jumat	(10.00-21.00),	sabtu	(10.00-19.00),	dan	minggu	(12.00-18.00)	

Lokasi:	Velperplein	13,	6811	AG	Arnhem	

	

PRIMARK	

	

Primark	merupakan	toko	yang	menjual	berbagai	kebutuhan	sandang	seperti	baju,	 jaket,	rok	dan	celana,	
make	up	dan	aksesoris.	Harga	yang	sangat	murah	di	banding	 toko	 lain,	membuat	 toko	 ini	sering	kali	di	
datangi	mahasiswa	dan	masyarakat	sekitar.		

Opening	hours	 :	senin	(11.00-18.30),	 selasa-rabu	dan	 jumat-sabtu	 (09.00-18.30),	 kamis	 (09.00-21.00),	
dan	minggu	(12.00-17.00)	

Lokasi:	Ketelstraat	45,	6811	CZ	Arnhem	

	 	



	

PENUTUP	

	

Jadi	sekian	dulu	tambahan	informasi	dari	kami	PPIW	yang	siap	bertemu	teman-teman	semua.	Selamat	
bersiap	 diri,	 ingat	 kita	 akan	 datang	 ke	Wageningen	membawa	 niat	masing-masing	 terutama	 untuk	
belajar,	jadi	persiapan	menjelang	belajar	di	lingkungan	internasional	lah	yang	paling	utama.	Semoga	
lancer	 persiapannya,	 selamat	 juga	menikmati	 segala	makanan	 enak	 dan	 suasana	 bersama	 keluarga	
dan	orang	terdekat	di	Indonesia.	

	

Bedankt	and	tot	van	August!	 	



	
	
	
	

_________________________________	
“And	then	I	realized	

adventures	are	the	best	way	
to	learn”	

---------------------------------------	
	


