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Mencari Tempat Tinggai di Jogjakarta 
Anda adalah seorangpeiajar ~ahasa lndonesia yang baru saja datang di kota Jogjakarta (tempat 
tercantik di dunia sebelum Washington DC menurutwidya). Nah, karena anda adalah pendatang baru 
yangakan tinggal di kota tersebut selama 1 tahun, anda harus mencari tempat tinggal, bukan? 
Ada beberapa pilihan tempat tinggal yang anda dapatkan, yaitu: Pondokan Daun, Rumah Jawa dan 
Wisma Jogja. Silahkan berbicara dengan pemilik masing-masing tempat tersebut dan pilihlah tempat 
yang anda inginkan. 

Pondokan Daun (Milik Tuan/ N'yonya Waljinah) 

Dekat Sekolah Dasar dengan 200 slswa siswi 

30 menit nalk taksi ICe Stasiun Tugu 
25 menit naik becak ke pertokoan 
2 kamar dalam 1 rumah 
1 kamar makan dan 1 ruang tamu 
Ada satu keluarga tinggal di pondokan 
tersebut, keluarga itu terdiri dari pasangan %- 15 
suami istri dan 1 anak berumur 2.5 tahun. 
Harga perbulan adalah Rp. 10,000.000,- 
belum termasuk biaya langganan listrik, 

ctba 
telepon, dan internet ~f 
Air panas, kopi/the/susu dan makan pagi 
disediakan setiap hari Senin-Jumat 

Rumah Jawa (MUik MasJMbak Adiseno) 
Tepat dibelakang kampus Universitas Gadjah 
Mada 
Dekat dengan tempat hiburan masyarakat 

, (museum, rumah makan, kraton Jogja) 
l5menlt jalan kaki ke pasar tradisional 
Harus metewati jalan kecil (gang) yang tidak 
dapat dllalui oleh kendaraan roda empat 
Dekat dengan pusat kebudayaan (tempat 

I 
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menari den melukis] .*- -* c+%zF-*J 
30 menit jalan kaki menuju tempat belajar 
Bahasa Indonesia 
1 jam dart Bandara udara Adisucipto 
10 menit naik bis menuju ke pertokoan ~ P k k k  p(3 S"kc 
2 Kamar dengan kamar mandi di tiap kamar . - 



Mesin cuci tersedia 
Tidak ada AC, tersedia telepon. 
Bangunan rumah menyerupai Joglo Jawa 
Harga perbulan Rp. 15.000.000,- 

Wisma Jogja (Milik Profesor Andre Suryoadi) 
30 menit dari Kampus Universitaz Gadjah 
Mada 
Terletak di dekat pegunungan Merapi 1 - Halaman yang luas dan banyak tumbuh- - 
tumbuhan 

Bangunan terdiri dari 2 lantai 
1. Lantai 1 terdiri dari ruang tamu, dapur kecil 

dan tempat makan 
2. Lantai 2 terdiri dari kamartidur, kamari 

mandi dan ruang belajar - ~ .. 
Perabot rumah dan perkakas rumah tangga 
tersedia 
Tidak memiliki AC namun terdapat pesawat 
telepon dan internet 
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Rumah modern 
Pemilik rumah adalah seorang dosen di 
Universitas Gadjah Mada - Harga perbulan Rp. 30.000.000,- -. . - .  , ,-><,.A*< .e. 
Memiliki garasi untuk 1 buah mot: >- . . 
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, dlngat111 Uang yang dlberlkan oleh beasiswa anda adalah $5000/bulan 
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