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II.  STUDI DI AUSTRALIA 
 

 
Sydney Opera House di kota Sydney, New South Wales 

 

 

Pada tahun 1992, Ditjen Pendidikan Tinggi melalui Bagian Proyek Persiapan 

Beasiswa Luar Negeri menerbitkan buku tentang Panduan Studi Pascasarjana di 

Australia dan Inggris. Buku panduan tersebut diperbaharui lima tahun 

kemudian, pada tahun 1997-1998. Dengan terus berkembangnya proses 

pendidikan di dunia, termasuk di Australia, dalam kurun waktu 3 tahun terjadi 

perubahan yang mendasar dalam memilih perguruan tinggi di negara Australia. 

Akan tetapi sistem pendidikan di Australia tidak mengalami perubahan yang 

substantif. Didasari atas pertimbangan tersebut, dirasakan perlu untuk 

memperbaharui panduan studi yang pernah diterbitkan Ditjen Pendidikan Tinggi 

tersebut. 
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Panduan studi yang disajikan akan diawali dengan sistem pendidikan di 

Australia, dilanjutkan dengan lembaga pendidikan tinggi yang terdapat di 

Australia serta struktur perguruan tinggi disana, dan berbagai hal yang berkaitan 

dengan proses pendidikan tinggi  

 

2.1.  Sistem Pendidikan Di Australia 

Pada dasarnya system pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi 4 

(empat) strata (tingkatan), yaitu : 

• Sekolah Dasar (Primary School) 

• Sekolah Menengah (Secondary or High School) 

• Pendidikan Kejuruan & Pelatihan (Vocational Education & 

Training) 

• Pendidikan Tinggi (University) 

 

Sebelum memasuki pendidikan tinggi di Australia, siswa tersebut haruslah 

menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah terlebih dahulu, 

seperti halnya dengan di Indonesia. Tetapi setelah menyelesaikan sekolah 

menengah, banyak pilihan bagi seorang siswa untuk melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.  Sistem pendidikan di Australia 

dapat di lihat pada Gambar 1.  di bawah ini. 

 

2.1.1.  Pendidikan Dasar 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesikan pendidikan dasar adalah 6 

– 7 tahun. Pada umumnya siswa memasuki pendidikan dasar pada umur 
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6 atau 7 tahun.  Berbeda dengan di Indonesia dimana siswa diharuskan 

menempuh ulangan-ulangan dan ulangan umum untuk dapat naik ke 

kelas berikutnya, siswa di sekolah dasar di Australia tidak mengenal 

ulangan. Mereka secara otomatis naik ke kelas berikutnya sejalan 

dengan pergantian tahun. Tahun pertama di sekolah dasar Australia 

disebut Year 1 dan seterusnya hingga Year 6.  Ada Negara Bagian 

Australia yang menetapkan lama pendidikan dasar adalah 6 tahun (New 

South Wales (NSW), Victoria (Vic), Tasmania (Tas), dan Australian 

Capital Territory (ACT). Tetapi ada juga yang menetapkan blama 

pendidikan dasarnya adalah 7 tahun (South Australia (SA), Northern 

Territory (NT), Queensland (Qld), dan Western Australia (WA) 

(Magabook 2000). 

      

2.1.2.  Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah atau dikenal sebagai Secondary Education  di 

Australia memerlukan waktu antara 5 sampai 6 tahun. Tahun pertama 

di pendidikan menengah disebut Year 7 dan seterusnya hingga Year 11. 

Jenjang pendidikan menengah berakhir pada Year 11. Untuk negara 

bagian yang menerapkan pendidikan dasarnya selama 7 tahun, maka 

pendidikan menengahnya memerlukan waktu selama 5 tahun saja 

(yaitu di negara bagian SA, NT, Qld, dan WA). Setelah tahun ke 11 ini, 

siswa dapat memilih ke arah mana jenjang pendidikan yang ia ingin 

tempuh. Jika seorang siswa berminat dalam bidang-bidang ilmu yang 

aplikatif, maka ia dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi 
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     Gambar 1.  Sistem  Pendidikan di Australia (Sumber : Magabook, 2000) 
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yang khusus disiapkan untuk itu. Lembaga pendidikan ini dikenal 

sebagai Vocational Education and Training (VET) atau  Colleges for 

Technical and Further Educaton  (TAFE). Lulusan dari TAFE pada 

umumnya akan menjadi tenaga teknisi. 

 

Jika siswa tersebut berminat ke bidang-bidang ilmu yang lebih bersifat 

teoritis. maka ia akan memasuki perguruan tinggi (universitas). Untuk 

dapat memasuki universitas, seorang siswa Australia harus menempuh 

Year 12 yang dikenal juga sebagai Matriculation Year. Dalam tahun 

terakhir dari pendidikan menengah ini, para siswa digembleng dengan 

intensif agar dapat lulus ujian negara dengan nilai yang memuaskan. 

Makin tinggi nilai yang diperoleh, makin mudah siswa tersebut 

memilih perguruan tinggi yang ia sukai. Seperti halnya di berbagai 

negara, paspor untuk dapat diterima di universitas favorit adalah nilai 

ujian Matriculation yang setinggi mungkin.  

 

Akan tetapi tidak semua yang mempunyai nilai baik dalam 

Matriculation Year dapat diterima langsung di perguruan tinggi yang 

diinginkannya. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan tempat  di 

perguruan tinggi bersangkutan untuk bidang-bidang ilmu tertentu 

(umumnya bidang ilmu yang popular dan “basah”). Bagi siswa yang 

mengalami kejadian ini, mereka tidak perlu berkecil hati karena dapat 

memasuki perguruan tinggi dengan menempuh VET atau TAFE 

terlebih dahulu (lihat Gambar 1). Pada umumnya, perguruan tinggi 

akan menerima lulusan VET atau TAFE yang akan melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Nilai kredit yang telah diperoleh dari VET 
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atau TAFE akan diperhitungkan dalam menentukan jenjang yang akan 

dimasukinya. 

 

2.1.3.  Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi di Australia dapat di bagi menjadi dua jenjang, yakni 

jenjang sarjana (dikenal sebagai undergraduate level) dan jenjang 

pascasarjana (dikenal sebagai postgraduate level  untuk memperoleh 

gelar Masters atau PhD). Jenjang sarjana dapat diselesaikan dalam 

waktu 3 tahun dan memperoleh gelar Bachelor, yakni Bachelor of Arts 

(BA) atau Bachelor of Science (Bsc) tergantung pada bidang ilmu yang 

ditempuh oleh mahasiswa/i tersebut. 

 

Jika mahasiswa/i tersebut berminat melanjutkan pendidikannya ke 

jenjang yang lebih tinggi (ke jenjang pascasarjana), maka ia perlu 

belajar lagi selama 1 (satu) tahun. Jenjang ini dikenal sebagai Honours 

Level, dan gelar yang diperolehnya akan menjadi BA (Hons) atau Bsc 

(Hons) sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. 

 

Tingkat kelulusan di jenjang Honours ini sangat menentukan bagi 

kelanjutan pendidikan sang mahasiswa di jenjang pascasarjana. Ada 

empat tingkat kelulusan pada jenjang Honours, yaitu First Class 

Honours (I) ; Upper Second Class Honours (II-A) ; Lower Second 

Class Honours (II-B) ; dan Third Class Honours (III).  

 

Banyak universitas di Australia menerima mahasiswa/i untuk program 

S3 (Doktor)  langsung dari jenjang Honours, jika ia mendapatkan 

Honours peringkat I atau II-A. Tetapi jika mahasiswa/i tersebut 
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mendapat peringkat II-B, ia diharuskan menempuh jenjang S2 

(Masters) terlebih dahulu. Sekarang, universitas di Australia cenderung 

menganjurkan para mahasiswa/i pascasarjana untuk menempuh jenjang 

S2 terlebih dahulu sebelum menempuh jenjang S3. Jika kemajuan yang 

dicapai oleh sang mahasiswa/i tersebut sangat baik pada tahap-tahap 

akhir di jenjang S2, maka ia diperkenankan untuk mengalihkan 

programnya ke jenjang S3. Bagi mahasiswa yang mendapat peringkat 

Honours III, ia tidak diperkenankan melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

 

Lama pendidikan untuk jenjang S2 adalah 1 sampai 2.5 tahun, 

sedangkan untuk jenjang S3 diperlukan waktu 3 sampai 3.5 tahun.   

 

Pendidikan tingkat S2 dapat dilakukan melalui tiga metoda, yaitu 

dengan mengikuti perkuliahan saja (dikenal sebagai Masters by 

Coursework) yang memerlukan waktu antara 12 - 18 bulan; atau 

melalui penelitian (Masters by Research) yang memerlukan waktu 

antara 1.5 - 2.5 tahun; atau kombinasi dari keduanya (Masters by 

Coursework & Research) yang memerlukan waktu sekitar 2 tahun. 

Sering calon mahasiswa/i pasca dari negara lain yang tidak mengenal 

sistem pendidikan di Australia agak bingung jika ditanya dengan cara 

apa ia akan menempuh jenjang S2nya. Jika calon mahasiswa/i S2 

tersebut di kemudian hari bermaksud untuk mengambil program S3, 

maka sang calon SANGAT DIANJURKAN UNTUK mengambil 

program Masters by Research atau Masters by Coursework and 

Research.   
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Perguruan tinggi di Australia tidak mau menerima mahasiswa program 

S3 jika orang tersebut memperoleh Masters by Coursework. Dasar 

pertimbangannya adalah karena semua program S3 di Australia 

ditempuh melalui penelitian (by Research). Sistem ini berbeda dengan 

sistem pendidikan di Amerika Serikat misalnya, dimana sebagian dari 

program S3 di Amerika harus mengikuti perkuliahan.  

 

Bagi kandidat S3 yang telah menyandang gelar S2 dari luar Australia, 

biasanya mereka harus memasuki program penyesuaian (lamanya 

berkisar antara 1 – 2 semester). Program tersebut disebut sebagai 

Qualifying Master Program. Program ini berlaku bagi penyandang S2 

baik dari Amerika, Canada, Inggris, dan juga dari Indonesia. Selama 

program ini, kandidat S3 akan mengambil mata-mata kuliah yang 

diperlukan untuk program S3 nya, dan yang belum diambil ketika 

menempuh program Mastersnya.  Setelah melewati program ini dengan 

baik, pada semester (tahun) berikutnya , kandidat tersebut langsung 

memasuki program S3nya. 

 

Meskipun dalam sistem Australia, program S3 adalah  penelitian (tidak 

ada kuliah), kandidat tersebut harus memberikan seminar tentang 

kemajuan penelitiannya setiap tahun di hadapan tim senat akademik 

sekolah/fakultas. Seminar tersebut dihadiri oleh staf maupun mahasiwa 

pasca sarjana lainnya. Pembimbing (supervisor) tidak termasuk dalam 

tim tersebut. Ia  hadir untuk mengevaluasi bagaimana mahasiswa/i 

yang dibimbingnya menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam 

seminar tersebut. Dari seminar tersebut, kandidat memperoleh masukan 

apakah metodanya sudah baik, atau perlu diperbaiki, dan saran2 
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akademik lainnya. Jika metoda yang ia gunakan ternyata salah (sangat 

jarang terjadi), maka terpaksa kandidat S3 tersebut harus mengulangi 

penelitiannya. Forum tersebut dapat digunakan oleh sang kandidat 

untuk meningkatkan kualitas atau memperoleh masukan dari makalah 

ilmiah yang ditulisnya sebelum dipublikasikan di suatu jurnal ilmiah 

yang terkait. 

 

2.2.  Lembaga Pendidikan Tinggi di Australia 

Lebih kurang 10 tahun yang lalu, di Australia dikenal tiga macam lembaga 

pendidikan tinggi yang memberikan gelar kesarjanaan. Kelompok pertama 

adalah CAE (Colleges of Advanced Education) dan Institute of Technology 

(IT). Kelompok kedua adalah TAFE (Technical and Further Education), dan 

kelompok ketiga adalah Perguruan tinggi/Universitas.  Saat ini Australia 

telah mengubah lembaga-lembaga pendidikan tingginya dengan 

merampingkan lembaga-lembaga yang ada menjadi dua kelompok, yaitu 

VET atau TAFE dan Perguruan Tinggi/Universitas.  

 

2.2.1.  TAFE (Technical and Further Education) 

TAFE merupakan lembaga pendidikan pemerintah yang memberikan 

para mahasiswanya pendidikan kejuruan atau Matriculation (bagi yang 

belum mengambilnya dan akan melanjutkan pendidikan ke universitas). 

Di TAFE, para mahasiswanya mendapat pendidikan dan pelatihan dari 

tingkat awal hingga tingkat lanjutan untuk menjadi orang-orang profesi, 

manager tingkat menengah, teknisi maupun tenaga terampil lainnya. 

Bidang-bidang ilmu yang diberikan di TAFE meliputi ilmu-ilmu 

terapan dan teknologi; kebidanan dan juru kesehatan; keuangan; 
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wiraswasta; akuntansi; business administration; marketing; 

administrasi kantor; ilmu sekretaris; perjalanan dan turisme; penata 

kecantikan dan rambut; maupun ilmu komputer. Banyak staf pengajar 

di TAFE adalah staf/pegawai di bidang industri yang mereka ajarkan. 

Hal ini mempercepat transfer keahlian dan pengetahuan yang terkini 

dari sector industri ke sektor pendidikan (Magabook 2000). 

 

Ada sekitar 1 juta mahasiswa Australia yang belajar di TAFE sekarang 

ini (IDP 1997). Jumlah ini merupakan sekitar 70 % dari seluruh 

mahasiswa Australia yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan 

tinggi. Untuk dapat mempertahankan kualitas pelatihannya dengan 

kemajuan-kemajuan mutakhir, TAFE menjalin kerjasama yang erat 

dengan sektor industri maupun masyarakat. 

 

Gelar yang diberikan oleh TAFE berjenjang dari yang setingkat Sarjana 

Muda, yaitu Advanced Diploma (setara dengan D3 di Indonesia); 

Diploma (setara dengan D2 di Indonesia); Certificate IV (setara dengan 

D1 di Indonesia); Certificate III (untuk pendidikan yang memakan 

waktu sekitar 20 minggu); dan Certificate II (untuk pendidikan yang 

memerlukan waktu sekitar 12 minggu); dan Certificate I  (untuk 

pendidikan yang memerlukan waktu antara 4 – 12 minggu).  

 

Strata Certificate I dan II, dapat ditempuh sebagai bagian dari 

pendidikan menengah atas atau Senior Secondary Education. Strata ini 

dapat diambil oleh orang dewasa yang belum mempunyai dan ingin 

mendapatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (Magabook 2000).  
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Jumlah TAFE di seluruh Australia ada sekitar 232 kampus, dengan 

distribusi 98 TAFE berada di ibu-ibu kota negara bagian, dan 132 

sisanya tersebar di banyak kota-kota kecil  di seluruh Australia. 

 

2.2.2.  Universitas 

Pendidikan di Universitas/Perguruan Tinggi lebih diarahkan kepada 

pemahaman teori dan falsafah dari ilmu-ilmu yang ditekuni oleh para 

mahasiswanya. Walaupun demikian, banyak universitas di Australia 

sekarang juga memberikan pendidikan di bidang-bidang yang bersifat 

terapan. 

 

Gelar yang diberikan oleh universitas bervariasi dari S3 (Doktor atau 

PhD) ; S2 (Masters) ; Graduate Diploma ; Graduate Certificate ; 

Bachelor Degree ; Advanced Diploma ; hingga Diploma . Penjelasan 

tentang  gelar Doctoral Degree (PhD), Masters Degree, maupun 

BachelorDegree telah disampaikan di atas, sehingga tidak perlu 

diulangi. Hanya empat gelar berikutnya yang akan dibahas berikut ini. 

 

Gelar Graduate Diploma (biasa juga disebut sebagai Postgraduate 

Diploma) diberikan pada lulusannya yang telah menempuh pendidikan 

penuh (full time) selama dua semester (satu tahun), setelah memperoleh 

gelar Bachelor Degree. Pada umumnya, pendidikan Graduate Diploma 

diarahkan pada pada bidang kejuruan (vocational) dengan tingkat 

keterampilan yang tinggi.  

 

Pendidikan pada jenjang Graduate Certificate  diarahkan pada 

peningkatan pengetahuan profesional dan keterampilan di tingkat S1 
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(undergraduate). Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan studi ini 

adalah sekitar 6 bulan (satu semester). Pendidikan ini dapat ditempuh 

setelah kandidatnya telah memperoleh Bachelor Degree. 

 

Gelar Advanced Diploma atau diberikan terutama bagi mahasiswa/i 

yang menekuni bidang-bidang kejuruan atau terapan, seperti Business, 

Science, Pendidikan (Education), atau Pertanian (Agriculture) (IDP 

1997). Waktu yang diperlukan untuk memperoleh gelar Advanced 

Diploma  berkisar antara 6 – 9 bulan, setelah kandidatnya memperoleh 

gelar Diploma. Jenjang Advanced Diploma ini juga diberikan oleh 

TAFE maupun VET. Nilai kredit yang diperoleh dari TAFE atau VET 

dapat diakreditasi ketika memasuki perguruan tinggi. 

 

 

Gelar Diploma diberikan kepada mahasiswa/i yang telah mengikuti 

pendidikan secara penuh (full time) di perguruan tinggi selama dua 

tahun. Seperti halnya Advanced Diploma, jenjang Diploma ini juga 

diberikan oleh TAFE maupun VET. Nilai kredit yang diperoleh dari 

TAFE atau VET dapat diperhitungkan ketika memasuki perguruan 

tinggi. 

 

 

2.3.  Struktur Universitas Australia 
 

Universitas atau perguruan tinggi di Australia didirikan berdasarkan 

keputusan Perlemen  (Act of Parliament) Negara Bagian atau Federal. 

Setelah berdiri, suatu universitas akan diawasi oleh suatu Dewan atau Senat 
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yang beranggotakan perwakilan dari universitas itu sendiri dan tokoh 

masyarakat. 

 

Pimpinan universitas di Australia dikenal dengan sebutan Vice-Chancellor ; 

President ; Principal ; atau Director. Secara umum dapat disebutkan bahwa 

jabatan penting ini berada pada seorang guru besar dengan kemampuan 

manajerial yang tinggi. 

 

Seperti di Indonesia,  perguruan tinggi di Australia terdiri dari beberapa 

fakultas. Tetapi  banyak universitas di Australia menamakan fakultasnya 

sebagai  School, sehingga Fakultas Ekonomi (misalnya) dikenal sebagai 

School of Economics di suatu universitas, atau  sama dengan Faculty of 

Ecomonics di universitas lain. Fakultas (School) itu sendiri terdiri dari 

beberapa Department, yang di Indonesia disebut Jurusan. Lalu masing-

masing Department tersebut membawahi beberapa Sub-Department , atau 

setara dengan Laboratorium di system perguruan tinggi Indonesia.  

Universitas, fakultas (School), atau Department di Australia sering 

membentuk suatu lembaga yang berkiprah pada suatu bidang keahlian 

tertentu, dimana para anggotanya terdiri dari para staf pengajar atau staf 

peneliti  dari bidang ilmu yang serumpun dari berbagai Department . Sebagai 

contoh : FIAMS (Flinders Institute for Atmospheric and Marine Sciences) 

dikelola bersama oleh Department of Meteorology and Oceanography, dari 

School of Earth Sciences, Flinders University of South Australia. Ada pula 

yang mengkhususkan diri pada bidang teknologi seperti Royal Melbourne 

Istitute of Technology (RMIT) yang tingkatannya setara Universitas 

(padanannya di Indonesia : IPB, ITB, ITS). RMIT ini begitu terkenal di 

seluruh Australia dan di sebagian dunia (paling tidak di negara-negara 
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persemakmuran), sehingga ketika ingin berubah statusnya menjadi 

universitas dengan tidak meninggalkan identitasnya yang harum, memilih 

nama yang unik yaitu :  RMIT University . 

 

Sub-Department (Bagian) sangat berperan dalam proses pendidikan di 

perguruan tinggi Australia. Bagian ini mengelola beberapa bidang studi yang 

saling terkait dan dipimpin oleh seorang Professor. Dalam sistem di 

Australia, hanya ada satu Profesor dalam satu Sub-Department (Bagian). 

Kedudukan profesor ini baru dapat diganti jika profesor yang bersangkutan 

pindah ke universitas lain, atau pensiun, atau tentu saja jika meninggal dunia. 

Di bawah profesor terdapat para Readers (setara dengan Associate Professor 

jika di Amerika Serikat). Salah satu dari para Readers inilah yang 

mempunyai hak menggantikan profesor pendahulunya. Akan tetapi untuk 

posisi ini, universitas di Australia selalu mengiklankannya di berbagai media 

dalam maupun luar negeri. Dari berbagai lamaran yang masuk, suatu panitia 

penilai dari universitas akan memilih siapa yang layak menjadi Professor di 

Sub-Department yang lowong itu. Sistem ini dipakai karena dianggap dapat 

meningkatkan atau paling tidak menjaga mutu akademik yang telah dicapai 

oleh Sub-Department tersebut.  

 

2.4.  Kalender Akademik 

Kalender akademik dari Universitas dan TAFE dimulai sejak awal bulan 

Maret (ada universitas yang mulai pada bulan Februari) dan berakhir pada 

bulan November (Desember awal). Pada umumnya satu tahun akademik 

terdiri dari dua semester, sedangkan satu semester terdiri dari 16 - 18 

minggu. Akan tetapi ada beberapa universitas yang masih menganut sistem 
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Caturwulan (Term), dimana masing-masing  Term terdiri dari 10 - 12 

minggu. 

 

Untuk para mahasiswa S1 atau Masters by Coursework, perkuliahan dimulai 

pada awal tahun akademik, yaitu mulai awal bulan Maret. Tetapi ada 

perguruan tinggi (tidak banyak) yang dapat menerima mahasiswa-mahasiswa 

ini pada semester genap (bulan Juli) untuk mata-mata kuliah tertentu. Untuk  

lembaga pendidikan bahasa Inggeris secara intensif di  ELICOS (English 

Language Intensive Course for Overseas Student) para calon mahasiswanya 

dapat mendaftarkan diri setiap bulan.   

 

Berbeda dengan para mahasiswa tersebut di atas, para mahasiswa S3 dan 

Masters by Research secara umumnya dapat memulai program mereka pada 

waktu yang berbeda dari yang telah baku, sesuai dengan hasil  kesepakatan 

antara dosen pembimbing dengan mahasiswanya. 

 

Waktu perkuliahan di perguruan-perguruan tinggi di Australia mengikuti hari 

kerja, Senin s/d Jumat. Perkuliahan diberikan dari jam 08:00 hingga 17:00. 

Tidak ada jam kuliah di malam hari di universitas. Tetapi di TAFE, jam 

kuliah di malam hari adalah umum. Mungkin karena sebagian besar 

mahasiswa TAFE adalah  para karyawan. 

 

Seperti halnya dengan di Indonesia, satu jam kuliah adalah 50 menit. Ada  

perbedaan dalam cara mengatur jadwal kuliah di Australia dibanding dengan 

di Indonesia. Di Indonesia satu mata kuliah berkredit 2, dilaksanakan dengan 

memberikan kuliah selama 2 jam kuliah (100 menit) dalam satu kali 
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pertemuan. Di Australia, waktu kuliah tersebut dipecah menjadi 2 kali 

pertemuan (masing-masing 50 menit).  

 

 

2.5.  Ujian Kesarjanaan 

Ujian akhir untuk mahasiswa S3 di Australia sangat berbeda dengan sistem 

yang berlaku di Indonesia. Di Australia seorang mahasiswa S3 diharuskan 

menulis disertasinya (laporan hasil penelitian yang dilakukan), dan setelah 

disetujui oleh dosen pembimbingnya dikirimkan ke Panitia Ujian tingkat 

universitas untuk didaftar. Disertasi tersebut kemudian dikirimkan ke para 

penguji luar (external examiners), pada umumnya 2 orang. Penguji pertama 

adalah pakar di bidang ilmu terkait dari  Australia tetapi dari lembaga  di luar 

universitas tempat mahasiswa tersebut belajar. Penguji ini dapat berasal dari 

universitas lain atau lembaga-lembaga penelitian. Penguji kedua adalah 

pakar di bidang terkait di luar negara Australia (pada umumnya dipilih dari 

negara-negara Amerika Serikat atau Eropa). 

 

Predikat kelulusan ditentukan dari komentar yang diberikan dari penguji luar 

tersebut. Lulus dengan predikat cum laude diberikan jika para penguji luar 

tersebut bahwa disertasi yang bersangkutan sangat baik, menemukan hal-hal 

baru yang penting, sehingga patut mendapatkan kredit excellent atau 

exceptional. Predikat berikutnya adalah lulus dengan sangat memuaskan, jika 

disertasinya tidak memerlukan perbaikan sama sekali. Hasil yang paling 

buruk adalah jika disertasi tersebut harus dirombak besar-besaran. Di 

Indonesia, hal ini setara dengan harus mengulangi ujian kesarjanaannya 

kembali. 
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Bagi jenjang Masters by Research, ujian akhirnya mirip dengan untuk S3. 

Hanya penguji pertamanya berasal dari fakultas lain dari universitas yang 

sama, dan penguji keduanya berasal dari universitas lain (atau lembaga 

penelitian) yang berada di Australia. Penentuan predikat kelulusan bagi 

Masters by Research   sama dengan untuk S3.  Untuk jenjang Masters by 

Coursework kelulusannya ditentukan oleh hasil-hasil dari ujian tulis yang 

ditempuh oleh sang mahasiswa yang bersangkutan. 

 

2.6.  Kualifikasi Penerimaan   

Untuk dapat diterima di suatu perguruan tinggi di Australia seorang calon 

mahasiswa (untuk S1 atau pasca sarjana) diharuskan memiliki dua 

persyaratan utama (selain biaya), yaitu kemampuan Bahasa Inggeris yang 

baik dan prestasi akademik yang memadai. 

 

2.6.1.  Kemampuan Bahasa Inggeris 

• Pada umumnya untuk dapat diterima di perguruan tinggi, kualifikasi 

bahasa Inggeris yang diperlukan adalah nilai TOEFL (Test of 

English as Foreign Language) sama dengan atau lebih tinggi dari 

550. Nilai ini setara dengan nilai IELTS (International English 

Language Testing System) 6.5 atau lebih. 

• Untuk dapat diterima di TAFE, diperlukan nilai IELTS antara 5.0 - 

6.0, atau setara dengan nilai TOEFL antara 500 - 550. 

• Nilai  IELTS atau TOEFL tidak diperlukan bagi para calon yang 

akan mengikuti pendidikan di ELICOS. 
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Informasi tentang IELTS dapat diperoleh dari Kedutaan Besar 

Australia di Jakarta ; atau dari kantor IDP (International 

Development Programme) di Jakarta, maupun dari kantor-kantor 

cabangnya yang berada di Bandung, Denpasar, Malang, Medan, 

Semarang, dan Surabaya. 

 

2.6.2.  Persyaratan Akademik  

• Bagi para calon mahasiswa S1 diperlukan nilai evaluasi belajar 

sekolah menengah setara dengan nilai dari tingkat Matriculation 

Australia. Jika persyaratan ini belum terpenuhi maka para calon 

mahasiswanya dianjurkan untuk menempuh Foundation 

Programme di Australia. Foundation Programme ini setingkat 

dengan Matriculation Year (Year 12) di sekolah menengah 

Australia. Bagi bidang-bidang yang populer, seperti Kedokteran 

atau Hukum, persyaratan akademik dari para calon haruslah lebih 

tinggi persyaratan minimum agar kesempatan untuk diterima 

menjadi lebih besar. 

• Bagi para calon mahasiswa pascasarjana jenjang S2, diharuskan 

mempunyai nilai yang baik pada jenjang S1nya. Bukti-bukti tentang 

kemampuan sang calon melaksanakan penelitian atau pengalaman-

pengalaman kerja di bidang yang akan ditekuni akan mempertinggi 

kemungkinan untuk dapat diterima. Ada bidang-bidang tertentu, 

terutama yang berorientasi pada profesionalisme seperti MBA, 

membutuhkan nilai-nilai yang diperoleh dari GMAT (Graduate 

Management Admission Test) atau GRE (Graduate Record 

Examination). 
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• Untuk program S3, calon mahasiwanya diharuskan mempunyai 

gelar BSc /BA dengan kategori  I atau II-A di bidang terkait ; atau 

sudah menyandang gelar Masters (by Research) atau yang setara ; 

atau mempunyai pengalaman profesional pada jenjang pascasarjana 

yang dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh dosen 

pembimbing pada jenjang sebelumnya (peristiwa yang langka). 

• Untuk program S3 yang memperoleh gelar S2 dari luar Australia, 

diharuskan mengikuti program Master Qualifying selama 1 hingga 2 

semester tergantung dari latar belakang akademiknya. Jika kandidat 

tersebut lulus dari masa penyesuaian tersebut, ia akan langsung 

masuk dalam program S3nya. 

• Bagi yang akan memasuki program pendidikan jenjang diploma 

diperlukan certificate (tanda bukti seperti rapor dan nilai 

EBTANAS) yang setara dengan Year 12 di Australia. 

• Para pelamar yang ingin memasuki program ELICOS akan dinilai 

secara individual (berdasarkan kasus per kasus). 

 

2.7. Biaya dan Beasiswa  

2.7.1.  Biaya Pendidikan 

Biaya yang diperlukan untuk dapat mengikuti pendidikan di perguruan 

tinggi di Australia meliputi : (1) Biaya perkuliahan (tuition fee), (2) 

Biaya kegiatan kemahasiswaan di kampus (Student Union), (3) Biaya 

hidup (akomodasi, makan, pakaian), (4) Biaya lainnya (seperti asuransi 

kesehatan dan visa belajar). 
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(1) Biaya perkuliahan (tuition fee atau SPP) beragam dari program studi 

satu dengan lainnya, dan dari universitas satu dengan lainnya.  Program 

studi yang menggunakan banyak bahan penelitian dan peralatan yang 

canggih (seperti kedokteran, kedokteran hewan, dan rekayasa) akan jauh 

lebih mahal dibanding dengan program studi yang hanya memerlukan 

kertas dan alat tulis saja (misalnya bidang hukum atau business 

administration).  

Secara umum dapat disebutkan bahwa biaya perkuliahan PER TAHUN 

untuk jenjang : (1) Bachelor Degree : berkisar antara 6.000 – 17.000 A$ 

           (2) Masters Degree : berkisar antara 12.000 – 20.000 A$ 

           (3) PhD Degree :  berkisar antara  14.000 – 29.000 A$ 

Saat keterangan ini ditulis (Mei 2001), 1 A$ = 0.52 US$  

 

(2) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar untuk kegiatan Student 

Union, yang besarnya beragam dari satu perguruan tinggi ke lainnya. 

Jumlah yang harus dibayarkan per tahun berkisar antara 150 – 250 A$. 

Dengan ini, setiap mahasiswa berhak menggunakan fasilitas dan 

mengikuti setiap kegiatan yang diadakan di kampus (seperti kolam 

renang, lapangan tenis, gynasium, dan lainnya). 

 

(3) Biaya hidup sangat bervariasi dari satu kota ke kota lainnya, dan 

tergantung dari jenis akomodasi yang ditempati dan kebiasaan makan 

dari masing-masing individu. Secara umum dapatlah dikatakan biaya 

hidup di kota Sydney di negara bagian New South Wales adalah yang 

paling mahal di seluruh Australia, yang disusul oleh kota Melbourne 

(negara bagian Victoria)  atau Bribane (negara bagian Queensland). 

Biaya hidup rerata untuk seorang mahasiswa per tahun berkisar antara 
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10.000 – 12.000 A$. Biaya ini adalah untuk sewa apartment, makan, 

transpor lokal, telepon, gas/listrik, peralatan tulis untuk kuliah, pakaian, 

dan rekreasi terbatas. Sebagai contoh, biaya sewa apartment /akomodasi 

berkisar antara 100 – 150 A$ per minggu (atau 5.200 – 7.800 A$ per 

tahun). 

 

(4) Biaya lain yang perlu dikeluarkan oleh seorang mahasiswa untuk 

belajar di Australia adalah  asuransi kesehatan, visa belajar, dan tiket 

pesawat pp dari Indonesia - Australia.  Asuransi kesehatan merupakan 

suatu keharusan bagi sang mahasiwa untuk mengambilnya, karena biaya 

pengobatan di Australia dapat menjadi sangat mahal bagi yang tidak 

mempunyai asuransi. Besarnya biaya asuransi untuk 12 bulan adalah 

274 A$ (untuk seorang mahasiswa), atau 548 A$ (untuk mahasiwa dan 

keluarganya). Di samping itu setiap tahun seorang mahasiwa diharuskan 

memperbaharui visa belajarnya, dan untuk memproses itu diharuskan 

membayar 290 A$. Biaya pesawat terbang dari Indonesia ke Australia 

pp beragam tergantung kota dan musimnya. Bagi mahasiwa yang 

mendapat beasiswa, hal ini tidak menjadi persoalan karena telah 

ditanggung oleh pihak sponsor. Akan tetapi mahasiwa tersebut tetap 

harus memikirkan biaya tersebut jika ingin membawa keluarganya ke 

Australia. 

 

 

2.7.2.  Beasiswa 

Pada umumnya beasiswa yang tersedia untuk belajar di perguruan tinggi 

Australia tersedia untuk program pascasarjana. Untuk program S1 

(undergraduate), beasiswa dari Australia dapat dikatakan tidak ada. 
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Beasiswa tersebut dapat diperoleh dari pemerintah Australia, pemerintah 

tempat mahasiwa berasal, atau dari organisasi / lembaga internasional 

lainnya.   

 

Beasiswa yang berasal dari pemerintah Australia biasanya disalurkan 

melalui badan pemerintah yang bernama AusAID (Australian Agency 

for International Development). Setiap tahun pemerintah Australia 

memberikan sekitar 360-an beasiswa untuk program S2 dan S3 untuk 

Indonesia. Dari segi jumlah, beasiswa tersebut merupakan yang terbesar 

yang diberikan suatu negara ke pada Indonesia  (negara lain hanya 

menyediakan sekitar 50 beasiswa setiap tahun).  Beasiswa tersebut 

diberikan kepada pegawai negeri sipil, dan sektor swasta, dengan 

perbandingan sebesar 2 banding 1, atau sebanyak 240 beasiswa untuk 

pegawai negeri swasta dan 120 beasiswa untuk sektor swasta. Yang 

dimaksud dengan sektor swasta  disini adalah staf perguruan tinggi 

swasta, pegawai perusahaan swasta, anggota LSM, dan  perorangan  Di 

samping itu persyaratan yang diberikan oleh AusAID adalah : (1) 

Jumlah penerima beasiswa harus 50 % laki2 dan 50 % perempuan (jadi 

dari 360 beasiswa, 180 calon harus laki2), (2) Jumlah PhD candidate 

maksimum adalah 25 % dari keseluruhan (sebesar 90 beasiswa dari 

360), (3) Calon beasiswa dari bagian timur Indonesia harus sebanyak 30 

% dari keseluruhan beasiswa (yang dimaksud bagian timur Indonesia 

adalah Kalimantan, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua). Bagi 

yang menerima beasiswa, kandidat tersebut akan menerima semua biaya 

seperti yang disebutkan di atas, termasuk biaya pesawat dari baandara 

internasional di Indonesia hingga tempat tujuan di Australia. Tetapi bagi 

keluarga kandidat, biaya pesawat tersebut harus ditanggung sendiri. 
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Keterangan tentang beasiswa ini dapat diperoleh dari Kedutaan Besar 

Australia di Jakarta, atau di pusat2 pelatihan bahasa Inggris IALF yang 

terdapat di Jakarta, Denpasar, dan Medan. Keterangan lebih rinci tentang 

beasiswa AusAID ini dapat diperoleh dengan menghubungi alamat e-

mail : InfoAusAID@ausaid.gov.au  

 

Selain beasiswa AusAID tersebut terdapat beasiswa lain (yang dapat 

dilamar oleh kandidat dari Indonesia) seperti  dari Bank Dunia (World 

Bank), Bank Pembangunan Asia (ADB), PBB, Rockefeller Foundation, 

Rotary International, dan organisasi lainnya. 

 

2.8.  Hal-hal yang Terkait Lainnya 

Pada bagian ini disajikan hal-hal yang dipandang  perlu untuk diketahui 

oleh para calon mahasiswa yang belum pernah belajar di luar negeri. Hal-

hal yang dimaksud meliputi metoda belajar, penggunaan bahasa, hubungan 

antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya, dan pemanfaatan berbagai 

fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan studi, pelaporan kedatangan. 

 

2.8.1.  Metoda Belajar 

Sistem belajar di Australia sangat berbeda dengan yang ditemui di 

tanah air kita. Dapat dikatakan bahwa seorang mahasiswa di Australia 

dituntut untuk dapat melakukan penelitian yang mandiri, terutama 

untuk program S3 atau Masters by Research.  Para mahasiswa disana 

didorong untuk mengumpulkan data oleh dirinya sendiri atau dengan 

timnya, kemudian menganalisis sendiri data yang diperolehnya secara 

independen.  Dalam diskusi kelompok atau perkuliahan, mahasiswa 



 24

dianjurkan untuk bertanya (berbeda dengan di Indonesia yang 

cenderung menerima apa yang dikatakan oleh dosennya) ; 

beragumentasi berdasarkan nalar yang sistematik ; berdebat dalam 

diskusi dengan mahasiswa lainnya. Dengan kata lain, seorang 

mahasiswa dituntut berperan aktif dalam proses belajarnya. 

 

Sebagian besar waktu dari para mahasiswa akan diisi oleh kegiatan 

perkuliahan, mengikuti seminar-seminar dalam bidang yang terkait, 

mengikuti tutorial, dan bekerja di laboratoriumnya. Yang tidak kalah 

pentingnya adalah memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang aduhai, 

sehingga dapat membuat perpustakaan yang terbaik di Indonesia 

merasa iri karena kelengkapan dan kemudahan dalam memanfaatkan-

nya. 

 

Jika ada mahasiswa yang merasa kesulitan dalam proses belajarnya, 

mahasiswa tersebut dapat memanfaatkan badan-badan yang 

memberikan bimbingan dan bantuannya agar dapat belajar secara 

efektif. Badan-badan tersebut terdapat pada setiap perguruan tinggi di 

Australia. Untuk jasa tersebut, mahasiswa dengan status mahasiswa-

penuh (full-time student) dibebaskan dari beban biaya. 

 

2.8.2.  Penggunaan Bahasa 

Bahasa yang digunakan di universitas-universitas di Australia adalah 

bahasa Inggeris. Berbicara dengan  dosen, dosen pembimbing (disebut 

supervisor), atau rektor sekalipun dapat dilakukan dengan bahasa yang 

informal (tidak perlu bahasa Inggeris yang kromo-inggil). Sebagai 

contoh, panggilan untuk dosen pembimbing dapat dilakukan sebagai 
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berikut (misalnya dosen pembimbing tersebut bernama Prof. Dr. Bruce 

Ausierigin) : 

• Dr. Ausierigin (untuk panggilan resmi, biasanya dalam pertemuan-

pertemuan formal) ; atau  

• Prof. Ausierigin (untuk panggilan menghormat, dapat dipakai 

dalam pertemuan resmi maupun dalam percakapan non formal) ; 

atau 

• Bruce (untuk panggilan yang akrab, digunakan dalam percakapan 

sehari-hari dan non-formal). 

 

Pada umumnya, mahasiswa Indonesia memanggil dosen pembimbing-

nya Mr. Ousetaralia (yang menurut tata krama Indonesia sangat sopan), 

tetapi untuk ukuran barat panggilan ini malah janggal dan terkesan 

kurang sopan (karena Dr. lebih terhormat statusnya dari Mr.). Ada 

kebiasaan mahasiswa Indonesia yang salah dalam memanggil, yaitu 

dengan menyebutnya Dr. Bruce / Prof. Bruce (panggilan yang tak lazim 

di Australia), atau Mr. Dr. Bruce / Mr. Prof. Bruce (panggilan ini lebih 

salah kaprah lagi). Panggilan kedua tersebut berasal dari cara panggilan 

di Indonesia yang langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, 

yaitu Bapak Doktor Bruce / Bapak Prof. Bruce.  

 

Untuk menghindari rasa kurang enak, sebaiknya pada awal pertemuan 

dengan calon dosen pembimbing, kita dapat menanyakannya seperti : “ 

How should I call you, Dr. Bruce Ausierigin ?” . Nah, nama panggilan 

yang dia sebutkan akan kita pakai untuk seterusnya. Secara umum, para 

dosen lebih suka dipanggil nama depannya saja (yaitu : Bruce)  tanpa 

embel-embel  apa-apa. 
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2.8.3.  Hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen Pembimbing 

Pembimbing (Supervisor, di negara lain disebut sebagai Advisor) 

merupakan staf pengajar di jurusan tempat mahasiswa tersebut 

menuntut ilmu, dan ia mempunyai peran yang sangat penting dalam 

membimbing kegiatan penelitian dari mahasiswa yang dibimbingnya. 

Boleh dikatakan, bahwa hubungan antara Supervisor dengan 

mahasiswanya akan menentukan tingkat keberhasilan dari mahasiswa 

tersebut. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar para mahasiswa dapat 

memelihara hubungan yang baik dengan Supervisornya.  

 

Pertemuan rutin sebaiknya juga dilakukan dengan dosen pembimbing, 

misalnya sekali atau dua kali dalam seminggu, untuk memacu sang 

mahasiswa memperoleh kemajuan yang baik dalam kegiatan 

penelitiannya. Diskusi antara keduanya haruslah terbuka. Jika ada 

kesulitan dalam pelaksanaan penelitiannya entah dalam metoda, 

analisis data, maupun ketersediaan bahan/peralatan, sebaiknya 

disampaikan kepada dosen pembimbing. Bahkan jika sang mahasiswa 

mempunyai masalah non-akademik, seperti masalah keluarga atau 

lainnya, sebaiknya hal-hal tersebut juga disampaikan pada Supervisor. 

Pada umumnya, ia akan berusaha menolong semampu yang dapat 

dilakukannya.  

 

Seorang Supervisor akan seperti orang tua bagi mahasiswa 

pembimbingnya, jika hubungan antara kedua belah pihak baik. Tetapi 

jika hubungan antara kedua belah pihak tidak baik, maka Supervisor 
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tadi dirasakan sebagai duri dalam daging, yang dapat mengganggu 

tingkat kemajuan akademik dari mahasiswa yang dibimbingnya.  

 

2.8.4.  Penggunaan Berbagai Fasilitas  

Secara umum, setiap universitas di Australia dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas penunjang pendidikan (seperti perpustakaan, 

laboratorium) maupun penunjang lainnya (seperti kafetaria, poliklinik, 

hingga bank). 

 

Laboratorium merupakan fasilitas pendidikan utama yang dimiliki oleh 

jurusan-jurusan (Departments) di universitas.  Untuk dapat memakai 

fasilitas ini diperlukan ijin dari penanggung jawab laboratorium dengan 

sepengetahuan dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  Di 

beberapa Department,  pengadaan peralatan dan bahan kimia yang 

diperlukan selama penelitian harus dipesan terlebih dahulu dari ketua 

teknisi laboratorium, dan tentunya dengan rekomendasi dari dosen 

pembimbing. Pemakaian beberapa instrumen yang sensitif juga harus 

mendapat ijin terlebih dahulu, dan dituntut bahwa mahasiswa yang 

akan memakai instrumen tersebut sudah terampil menggunakannya. 

Tidak ada jadwal waktu pemakaian laboratorium bagi para mahasiswa 

pascasarjana. Mahasiswa tersebut diberi kebebasan untuk 

menggunakan fasilitas tersebut setiap saat ia kehendaki (24 jam sehari, 

7 hari seminggu, hingga 365 1/4 hari setahun, jika sanggup). 

 

Setiap universitas mempunyai perpustakaan, dan pada umumnya isi dan 

fasilitas penunjang di perpustakaan tersebut lengkap (seperti fotokopi 

misalnya). Setiap mahasiswa yang terdaftar memperoleh kartu 
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perpustakaan untuk memungkinkannya meminjam sejumlah tertentu 

buku-buku untuk jangka waktu yang tertentu. Beberapa Department 

mempunyai perpustakaan kecil tersendiri, yang berisikan buku-buku, 

majalah-majalah ilmiah ( journals) tertentu, laporan hasil penelitian, 

atau artikel-artikel dari para staf Department tersebut yang 

dipublikasikan di majalah ilmiah internasional. Salah satu kenyamanan 

dari perpustakaan yang dirasakan oleh para mahasiswa dari negara-

negara berkembang seperti Indonesia, adalah kelengkapan dan 

pelayanannya. Jika di perpustakaan tersebut tidak ditemui 

buku/jurnal/artikel yang diingini, maka mahasiswa pascasarjana dapat 

memanfaatkan peminjaman antar universitas (interlibrary loan) tanpa 

harus membayar apapun. Sekarang, perpustakaan yang dilengkapi 

dengan fasilitas komputer beserta hubungan internet merupakan hal 

yang umum ditemui di Australia. Perpustakaan universitas di Australia 

buka seperti jam kantor, yaitu pukul 08:00 - 21:00 (untuk Senin - 

Kamis) ; pukul 08:00 - 18:00 (untuk hari Jumat) ; dan pukul 14:00 - 

18:00 (untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari libur pendek). Tiap-tiap 

perguruan tinggi mempunyai jam buka masing-masing. 

 

Kafetaria, kantor pos, dan bank,  pada umumnya dapat ditemui di setiap 

universitas. Demikian pula dengan poliklinik, gedung dan fasilitas olah 

raga lainnya. Banyak mahasiswa asing memanfaatkan fasilitas yang 

terakhir ini, sehingga mereka mahir di salah satu (atau lebih) cabang 

olah raga yang mereka sukai. 

 

Fasilitas akomodasi untuk para mahasiswa (asrama) umumnya tersedia 

di setiap universitas. Agar dapat menempati salah satu kamar di asrama 
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tersebut, pengajuan permohonan dilakukan pada waktu yang bersamaan 

dengan waktu pendaftaran ke universitas tersebut. Universitas tertentu 

juga menyediakan akomodasi untuk mahasiswa pascasarjana yang 

berkeluarga, tetapi tempatnya sangat terbatas dan hanya dapat 

digunakan untuk jangka pendek. 

 

2.8.5.  Pelaporan Kedatangan 

Setibanya di Australia, mahasiswa yang bersangkutan harus 

melaporkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota 

Australia, Canberra, dengan mengisi borang yang telah disediakan, 

menunjukkan paspor dan menyerahkan pasfoto.  

 

Alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra adalah : 

 Embassy of the Republik Indonesia 
 8, Darwin Avenue, Yarralumla 
 Canberra, A.C.T. 2600, Australia 
 Telepon : (06) 2824093 ; 62-6-2508600 (Operator) 
 Faksimili : (06) 2508666 

 

2.9.  Universitas di Australia  

Pada bagian berikut disajikan nama dari perguruan tinggi yang berada di 

masing-masing negara bagian beserta alamatnya. Karena keterbatasan 

informasi, maka tidak semua program sarjana dan pascasarjana yang 

ditawarkan oleh masing-masing universitas dapat dicantumkan disini.  

 

Sebelum tahun 2000, kandidat pascasarjana yang memperoleh beasiswa 

AusAID dapat memilih salah satu dari 37 universitas negeri yang tersebar di 
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seluruh Australia. Tetapi mulai tahun 2000, pemerintah Australia hanya 

menetapkan 18 Universitas yang dapat dimasuki oleh kandidat pascasarjana 

dari Indonesia yang memperoleh beasiswa AusAID. Kedelapan belas 

universitas tersebut tersebar di seluruh negara bagian, dan dapat berubah dari 

waktu ke waktu. Di bagian berikut disajikan nama-nama universitas yang 

berada di setiap negara bagian. Untuk memudahkan penulisan, universitas di 

setiap negara bagian dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) universitas yang 

dapat dilamar oleh penerima beasiswa AusAID, dan (2) universitas lainnya.  

Untuk kelompok pertama, dicantumkan program-program pascasarjana yang 

ditawarkan oleh universitas tersebut beserta alamatnya, sedangkan untuk 

kelompok kedua hanya disajikan alamatnya saja. 

 

 

 
     Sumber Gambar : IDP (2001) 
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2.9.1. Negara Bagian Australian Capital Territory (ACT)  
 
Di negara bagian ini hanya ada satu universitas yang dapat dimasuki oleh 
kandidat penerima beasiswa AusAID, yaitu : 

 
1. The Australian National University (ANU) 
ANU mempunyai orientasi akademik dan penelitian yang kuat 
Program Sarjana dan Pascasarjana  yang diberikan :   
 Akuntansi, Bahasa, Ekonomi, Humaniora & Ilmu  

Sosial, Hukum, Humaniora & Ilmu Sosial, Ilmu Fisika, Ilmu 
Hayati,  Ilmu-ilmu Lingkungan, Komputer & IT, Managemen, 
Matematika, Pertanian, Psikologi, Rekayasa & Teknologi, 
Seni Kreatif  

Alamat  :  International Education Office 
Australian National University 
CANBERRA  ACT 0200 

  Fax : 61-6-2495550 
Email : info.ieo@anu.edu.au 
Website : http://www.anu.edu.au 
Internet :  http://online.anu.edu.au 
 
 

Universitas lain yang terdapat di negara bagian ACT ini adalah : 
 
University of Canberra 
Alamat  :  P.O. Box 1 
  BELCONNEN  ACT 2616 
  Fax : 61-6-2015040 
  Internet : http://www.international.canberra.edu.au 

 
 
 
2.9.2. Negara Bagian New South Wales (NSW) 
 
Di negara bagian ini ada lima universitas yang dapat dimasuki oleh kandidat 
penerima beasiswa AusAID, yaitu : 

 
1. Southern Cross University 
Penekanan pada Vocational dan Distance Education. 
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Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 
  Akuntansi, Bahasa, Business & Trade, Ilmu-ilmu Lingkungan, 

Komputer & IT, Pendidikan & Pelatihan,  Perawat, Seni  
Kreatif, Survei, Studi para-legal, Tourism & leisure.  

Alamat  :  P.O. Box 157 
  LISMORE   NSW 2480 
  Fax : 61-66-203227 
 
2. The University of New South Wales 
Universitas yang mengutamakan pada akademik dan penelitian 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 
  Akuntansi, Arsitektur, Bahasa, Built environment, Business 

& Trade, Ekonomi, Health Support, Humaniora & Ilmu  
Sosial, Hukum, Ilmu Fisika, Ilmu Hayati,  Ilmu Kesehatan, 
Kedokteran,  Komputer & IT, Managemen, Matematika, 
Pelayanan Sosial, Pendidikan & Pelatihan, Pertanian, 
Psikologi, Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif, Survei, 
Tourism & leisure.  

Alamat  :  Anzac Pde,  
KENSINGTON, NSW 2033 

  Fax : 61-2-93137382 
Email : internationalOffice@unsw.edu.au 
Website : http://www.international.unsw.edu.au 
 
3. The University of Newcastle 
Penekanan pada bidang akademik dan kejuruan (vocational) dengan 
penelitian 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Akuntansi, Arsitektur, Bahasa, Built environment, Business 
& Trade, Ekonomi, Health Support, Humaniora & Ilmu  
Sosial, Hukum, Ilmu Fisika, Ilmu Hayati, Ilmu Kesehatan, 
Kedokteran, Komputer & IT, Komunikasi, Managemen, 
Matematika, Pelayanan Sosial, Pendidikan & Pelatihan, 
Perawat, Pertanian, Psikologi, Rekayasa dan Teknologi, Seni 
Kreatif, Studi Lingkungan, Tourism & leisure. 

Alamat  :  Callaghan University Dve 
Callaghan, NSW 2308 

  Fax : 61-49-601766 
  E-mail : ifsjs@cc.newcastle.edu.au 
 
4. The University of Sydney 
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Penekanan pada bidang akademik dan penelitian 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Agama & Teologia, Akuntansi, Arsitektur, Bahasa, Built 
environment, Business & Trade, Ekonomi, Health Support, 
Humaniora & Ilmu Sosial, Hukum, Ilmu Fisika, Ilmu Hayati,  
Ilmu Kesehatan, Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran 
Hewan, Komputer & IT, Managemen, Matematika, Pelayanan 
Sosial, Pendidikan & Pelatihan, Perawat, Pertanian, Psikologi,  
Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif, Studi Lingkungan, 
Studi Para-legal  

Alamat  :  UNIVERSITY OF SYDNEY    
Camperdown, NSW 2006 

  Fax : 61-2-93514013 
Email : info@usyd.edu.au  
Website : http://www.usyd.edu.au 
 
5.  University of Technology, Sydney 
Penekanan pada kejuruan (vocational) dan penelitian aplikatif 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Akuntansi, Built environment, Business & Trade, Humaniora 
& Ilmu Sosial, Hukum, Ilmu Fisika, Ilmu Hayati, Komputer & 
IT, Komunikasi, Managemen, Matematika, Pendidikan & 
Pelatihan, Perawat, Perpustakaan & Informasi, Pertanian, 
Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif, Tourism & leisure.  

Alamat  :  P.O. Box 123 
  BROADWAY   NSW 2007 
  Fax : 61-2-3301530 
 
 

Universitas lain yang berada di negara bagian NSW ini adalah : 
 

Charles Sturt University 
Alamat  : Locked Bag 669 
  WAGGA WAGGA   NSW 2678 
  Fax : 61-69-332799 
  E-mail : Intoffice@csu.edu.au 
 
Macquarie University 
Alamat  : MACQUARIE UNIVERSITY   NSW 2109 
  Fax : 61-2-8507733 
  E-mail : ISO@ocs1.ocs.mq.edu.au 
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University of Western Sydney, Hawkesburry 
Alamat  :  BOURKE STREET 
  RICHMOND   NSW 2753 
  Fax : 61-45-88528 
  E-mail : r.tayler@uws.edu.au 
 
University of Western Sydney, Macarthur 
Alamat  :  P.O. Box 555 
  CAMPBELLTOWN   NSW 2560 
  Fax : 61-46-266677 
 
University of Western Sydney, Nepean 
Alamat  :  P.O. Box 10 
  KINGSWOOD   NSW 2747 
  Fax : 61-2-6859298 
 
University of Wollongong 
Alamat  : NORTHFIELDS AVENUE 
  WOLLONGONG   NSW 2522 
  Fax : 61-42-213233 
 
University of New England 
Alamat  : ARMIDALE   NSW 2351 
  Fax : 61-67-733325 
  Internet : http://www.une.edu.au 
 
 
 

2.9.3. Negara Bagian Victoria (VIC) 
 
Di negara bagian ini ada empat universitas yang dapat dimasuki oleh kandidat 
penerima beasiswa AusAID, yaitu : 
 

1. Monash University 
Penekanan pada bidang akademik dan kejuruan (vocational) dengan 
penelitian 
Program Sarjana dan Pascasarjana  yang diberikan :   

Bahasa, Ekonomi, Humaniora & Ilmu Sosial, Hukum, Ilmu 
Fisika, Ilmu Hayati,  Ilmu Kesehatan, Managemen, 
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Matematika, Kedokteran, Pelayanan Sosial, Pendidikan & 
Pelatihan, Perawat, Perpustakaan & Informasi, Psikologi,  
Rekayasa dan Teknologi, Studi Para-legal  

Alamat  : 26 Sir JOHN MONASH DRIVE 
  CAULFIELD   VIC 3145 
  Fax : 61-3-99032430 
Email : monashdirect@adm.monash.edu.au 
Website : http://www.monash.edu.au/intoff 
 
 
2. Swinburn University of Technology 
Penekanan pendidikan di universitas ini diarahkan kepada pendidikan 
kejuruan (vocational) dan penelitian aplikatif di bidang tertentu 
Program Sarjana dan Pascasarjana  yang diberikan : 

Akuntansi, Bahasa, Built environment, Business & Trade, 
Ekonomi, Humaniora & Ilmu Sosial, Ilmu Fisika, Ilmu Hayati,   
Komputer & IT, Komunikasi, Managemen, Matematika, 
Psikologi,  Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif, Studi 
Lingkungan  

Alamat  :  P.O. Box 218 
  HAWTHORN   VIC 3122 
  Fax : 61-3-98183648 
  E-mail : imccormick@swin.edu.au 
 
3. University of Melbourne 
Penekanan pada akademik dan penelitian 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Akuntansi, Arsitektur, Bahasa, Built environment, Business & 
Trade, Ekonomi, Humaniora & Ilmu Sosial, Hukum, Ilmu 
Fisika, Ilmu Hayati,  Ilmu Kesehatan, Kedokteran, Kedokteran 
Gigi, Kedokteran Hewan, Komputer & IT, Managemen, 
Matematika, Pelayanan Sosial, Pendidikan & Pelatihan, 
Pertanian, Psikologi,  Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif,   
Studi Para-legal, Survei 

Alamat  : University of Melbourne 
PARKVILLE   VIC 3052 

  Fax : 61-3-93444504 
 
4. Victoria University of Technology 
Penekanan pada pendidikan kejuruan dengan sedikit penelitian aplikatif 
Program Sarjana dan Pascasarjana  yang diberikan :   
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Akuntansi, Built environment, Business & Trade, Ekonomi, 
Humaniora & Ilmu Sosial, Ilmu Fisika, Ilmu Hayati, Ilmu 
Kesehatan, Komputer & IT, Komunikasi,  Managemen, 
Pelayanan Sosial, Pendidikan & Pelatihan, Perawat, Psikologi, 
Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif, Tourism & Leisure  

Alamat  : Victoria University 
P.O. Box 14428 

  MMC MELBOURNE   VIC 3000 
  Fax : 61-3-92481009 
  Internet : http://www.vut.edu.au 
 
 
 

Universitas lain yang ada di negara bagian VIC ini adalah : 
 
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University 
Alamat  :  GPO Box 2303U 
  MELBOURNE   VIC 3001 
  Fax : 61-3-96636925 
 
Deakin University 
Alamat  : 336 GLENFERRIE ROAD 
  MALVERN   VIC 3144 
  Fax : 61-3-92445094 
  E-mail : du.info@deakin.edu.au 
 
La Trobe University 
Alamat  : BUNDOORA   VIC 3083 
  Fax : 61-3-94793660 
  Internet : http://www.latrobe.edu.au 
 
University of Ballarat 
Alamat  : P.O. Box 663 
  BALLARAT   VIC 3353 
  Fax : 61-53-279205 
 
 
 

2.9.4.  Negara Bagian Queensland (QLD) 
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Di negara bagian ini ada tiga universitas yang dapat dimasuki oleh kandidat 
penerima beasiswa AusAID, yaitu : 

 
1. The University of Queensland 
Penekanan  pada akdemik dan penelitian 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Agama & Teologia, Akuntansi, Arsitektur, Bahasa, Built 
environment, Business & Trade, Ekonomi, Humaniora & Ilmu 
Sosial, Hukum, Ilmu Fisika, Ilmu Hayati, Ilmu Kesehatan, 
Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Komputer 
& IT, Komunikasi, Managemen, Matematika, Pelayanan 
Sosial, Pendidikan & Pelatihan, Pertanian, Psikologi, 
Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif, Studi Lingkungan, 
Tourism & leisure  

Alamat  : THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND    
St Lucia, QLD 4072 

  Fax : 61-7-33651794 
Email : IEDenquiries@mailbox.uq.edu.au  
Website : http://www.uq.edu.au 
 
2. The University of Southern Queensland 
Penekanan pada pendidikan kejuruan dan distance learning, penelitian 
aplikatif sangat terbatas 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Akuntansi, Bahasa, Business & Trade, Ekonomi, Humaniora 
& Ilmu Sosial, Ilmu Hayati, Komputer & IT, Komunikasi, 
Pendidikan & Pelatihan, Perawat, Psikologi, Rekayasa dan 
Teknologi, Seni Kreatif, Survei  

Alamat  : PRIVATE BAG 1 
  PO DARLING HEIGHTS 
  TOOWOOMBA   QLD 4350 
  Fax : 61-76-362211 
Email : international@usq.edu.au 
Website : http://www.usq.edu.au 
 
3.  James Cook University 
Penekanan  pada akdemik dan penelitian 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Akuntansi, Bahasa, Ekonomi, Humaniora & Ilmu Sosial, 
Hukum, Ilmu Fisika, Ilmu Hayati, Komputer & IT, 
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Managemen, Pelayanan Sosial, Pendidikan & Pelatihan, 
Perawat, Psikologi, Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif 

Alamat  : JAMES COOK UNIVERSITY 
  Townsville QLD 4811 
 
 
 

Universitas lain yang ada di negara bagian QLD ini adalah :  
 

Bond University  
Alamat  : BOND UNIVERSITY 
  GOLD COAST   QLD 4229 
  Fax : 61-7-55954062 
  Internet : http://www.bond.edu.au/ 
 
Central Queensland University 
Alamat  : ROCKHAMPTON   QLD 4702 
  Fax : 61-79-309803 
  Internet : http://www.cqu.edu.au/ 
 
Griffith University 
 Alamat  : GRIFFITH UNIVERSITY   QLD 4111 
  Fax : 61-77-814644 
  Internet : http://www.gu.edu.au 
 
Queensland University of Technology 
Alamat  : GPO Box 2434 
  BRIBANE   QLD 4001 
  Fax : 61-7-38643529 
 
 
 

2.9.5.  Negara Bagian South Australia (SA) 
 
Di negara bagian ini hanya ada satu universitas yang dapat dimasuki oleh 
kandidat penerima beasiswa AusAID, yaitu : 
 

1. Flinders University of South Australia 
Penekanan pada bidang akademik dan penelitian 
Program Sarjana dan Pascasarjana  yang diberikan : 
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Agama & Teologia, Akuntansi, Bahasa, Ekonomi, Health 
Support, Humaniora & Ilmu Sosial, Ilmu Fisika, Ilmu Hayati,  
Ilmu Kesehatan, Kedokteran, Komputer & IT, Matematika, 
Pelayanan Sosial, Pendidikan & Pelatihan, Perawat, Psikologi,  
Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif, Studi Para-legal   

Alamat  : Flinders University of South Australia 
GPO Box 2100 

  ADELAIDE   SA 5001 
  Fax : 61-8-2013177 
Email : intl.office@flinders.edu.au 
Website : http://www.flinders.edu.au/ 
 

 
 

 
Universitas lain yang ada di negara bagian SA ini adalah : 

 
The University of Adelaide 
Alamat  : UNIVERSITY OF ADELAIDE   SA 5005 
  Fax : 61-8-2323741 
  Internet : http://www.adelaide.edu.au 
 
University of South Australia 
Alamat  : NORTH TERRACE 
  ADELAIDE   SA 5001 
  Fax : 61-8-3022233 
  Internet : http://www.unisa.edu.au 
 
 
 

2.9.6.  Negara Bagian Western Australia (WA) 
 
Di negara bagian ini ada dua universitas yang dapat dimasuki oleh kandidat 
penerima beasiswa AusAID, yaitu : 
 

1.  Curtin University of Technology 
Penekanan pada bidang kejuruan (vocational) dengan porsi penelitian 
aplikatif yang besar 
Program Sarjana dan Pascasarjana  yang diberikan :   
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Akuntansi, Arsitektur, Bahasa, Built environment, Business & 
Trade, Ekonomi, Health Support, Humaniora & Ilmu Sosial,  
Ilmu Fisika, Ilmu Hayati,  Ilmu Kesehatan, Komputer & IT, 
Komunikasi, Managemen, Matematika, Pelayanan Sosial, 
Pendidikan & Pelatihan, Perawat, Perpustakaan & informasi, 
Pertanian, Psikologi, Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif, 
Survei 

Alamat  :   Curtin University of Technology 
BOX  U1987 

  PERTH   WA 6001 
  Fax : 61-9-3512605 
Email : international@cc.curtin.edu.au 
Website : http://www.curtin.edu.au 
 
2.  The University of Western Australia 
Penekanan pada bidang akademik dan penelitian 
Program sarjana dan pascasarjana yang diberikan : 

Akuntansi, Bahasa, Built environment, Business & Trade, 
Ekonomi, Humaniora & Ilmu Sosial, Hukum, Ilmu Fisika, 
Ilmu Hayati, Kedokteran, Kedokteran Gigi, Komputer & IT, 
Managemen, Matematika, Pelayanan Sosial, Pendidikan, 
Pertanian, Psikologi,  Rekayasa dan Teknologi, Seni Kreatif, 
Tourism & Leisure 

Alamat  : The University of Western Australia 
NEDLANDS 

  PERTH   WA 6907 
  Fax : 61-9-3824071 
Email : international@uwa.edu.au 
Website : http://www.international.uwa.edu.au/ 
 
 
 

Universitas lain yang ada di negara bagian WA ini adalah : 
 
Edith Cowan University 
Alamat  : CHURCHLANDS CAMPUS 
  PEARSON STREET 
  CHURCHLANDS   WA 6018 
  Fax : 61-9-2738732 
 
Murdoch University 
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Alamat  :  MURDOCH   WA 6150 
  Fax : 61-9-3105090 
  Internet : http://www.murdoch.edu.au 
 
The University of Notre Dame, Australia 
Alamat  : P.O. Box 1225 
  FREMANTLE   WA 6160 
  Fax : 61-9-4306031 
 
Australian Institute for Universities Studies 
Alamat   SHENTON AVE 
  JOONDALUP   WA 6027 
  Fax : 61-9-3001462 
 
 
 

2.9.7.  Negara Bagian Tasmania (TAS) 
 
Di negara bagian ini hanya ada satu sekolah tinggi yang dapat dimasuki oleh 
kandidat penerima beasiswa AusAID, yaitu : 
 

1. Australian Maritime College 
Spesialisasi kepada ilmu-ilmu kebaharian (maritime studies).  
Bidang yang diberikan meliputi : 

Arsitektur Perkapalan (Naval architecture), Elektronika, Ilmu 
Nautika, Manajemen Kebaharian (Maritime Management), 
Rekayasa Kelautan (Ocean Engineering), Shipmaster, 
Teknologi Perikanan,  

Alamat  : P.O. Box 986 
  LAUNCESTON   TAS 7250 
  Fax : 61-3-266493 
Email : amcinfo@mariner.amc.edu.au 
Website : http://www.amc.edu.au 
 
 
 

Perguruan Tinggi lain yang ada di negara bagian TAS ini adalah : 
 
University of Tasmania 
Alamat  : GPO Box 1214 
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  HOBART   TAS 7001 
  Fax : 61-3-63243924 
 
 
 

2.9.8.  Negara Bagian Northern Territory (NT) 
 
Di negara bagian ini hanya ada satu universitas yang dapat dimasuki oleh 
kandidat penerima beasiswa AusAID, yaitu : 

 
1. The Northern Territory University 
Penekanan kepada bidang kejuruan (vocational), penelitian yang terbatas 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Administrasi Publik, Arsitektur, Bahasa, Business & Trade, 
Ekonomi, Hukum, Ilmu Fisika, Ilmu Hayati, Komputer & IT, 
Managemen, Matematika, Pelayanan Sosial, Pendidikan & 
Pelatihan, Perawat, Perpustakaan & informasi, Rekayasa dan 
Teknologi, Seni Kreatif 

Alamat  : Northern Territory University 
Ellengowan Dve 
Casuarina NT 0810 

  Fax : 61-89-466059 
Email : marketing@ntu.edu.au 
Website : http://www.ntu.edu.au 
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III.  STUDI  DI  SELANDIA BARU 

 

 
Sumber Gambar : Dept. Pendidikan Selandia Baru (2001) 

 

 

Selandia Baru (New Zealand) adalah negara kepulauan yang terletak di sebelah 

tenggara Australia (berjarak sekitar 2250 km), dengan luasan yang hampir sama 

dengan Inggris atau Jepang.  Selandia Baru, yang membentang sepanjang 1600 

km dari utara ke selatan, adalah negara dengan akar budaya Eropa yang 

menyerap budaya setempat seperti Maori dan Kepulauan Pasifik lainnya. Bahasa 

resmi di Selandia Baru adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Maori. Sekarang 
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dengan banyaknya penduduk dari negara-negara Asia, Selandia Baru juga 

menjadi tempat bertemunya berbagai kebudayaan dari Asia dengan kebudayaan 

yang telah ada sebelumnya. 

 

Penduduk Selandia Baru berjumlah sekitar 3.8 juta jiwa, dan mempunyai tingkat 

pendidikan yang baik. Hal ini, antara lain disebabkan karena adanya wajib 

belajar bagi anak-anak Selandia Baru hingga berumur 16 tahun. 

 

Sistem pendidikan di Selandia Baru akan dibahas pada bagian berikut, dan 

kemudian dilanjutkan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan 

pendidikan tinggi.   

 

3.1.  Sistem Pendidikan Di Selandia Baru 

Sistem pendidikan di Selandia Baru, pada dasarnya, mirip dengan sistem 

pendidikan di Australia, yaitu mengikuti system pendidikan Inggris. Sebelum 

memasuki pendidikan tinggi di Selandia Baru, siswa tersebut haruslah 

menempuh terlebih dahulu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  

 

3.1.1.  Pendidikan Dasar 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar di Selandia 

Baru adalah 9 tahun. Pada umumnya siswa memasuki pendidikan dasar pada 

umur 6 atau 7 tahun.  Di Selandia Baru dikenal kelas Nol (atau year 0), yang 

dilanjutkan menjadi year 1 dan seterusnya. 

 

Pendidikan Dasar (Primary Schools) di Selandia Baru dapat dikelompokkan 

ke dalam tiga kelompok, yang dikenal sebagai : 
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• Full Primary Schools, adalah sekolah dasar yang memberikan 

pendidikan dari year 0 – 8 (di Indonesia, setara dengan dari kelas Nol 

hingga kelas 2 SMP) 

• Contributing Schools, adalah sekolah dasar yang memberikan 

pendidikan dari year 0 – 6 (setara dengan dari kelas Nol hingga kelas 

6 dalam sistem pendidikan Indonesia) 

• Intermediate Schools, adalah sekolah dasar yang memberikan 

pendidikan dari year 6– 8 (setara dengan kelas 6 hingga kelas 2 SMP) 

 

 

3.1.2.  Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah atau dikenal sebagai Secondary Education  di Selandia 

Baru ditempuh dalam waktu 5 tahun, yaitu dari Year 9 dan seterusnya hingga 

Year 13.  

 

Sekolah menengah di Selandia Baru dikelompokkan menjadi empat 

kelompok, yang dikenal sebagai : 

• Secondary Schools, adalah sekolah menengah yang memberikan 

pendidikan dari year 9 – 13 (di Indonesia, setara dengan dari kelas 3 

SMP hingga kelas 3 SMU dan ditambah 1 tahun) 

• Secondary Schools with attached intermediates, adalah sekolah 

menengah yang memberikan pendidikan dari year 7 – 13. 

• Secondary Composite Schools, yaitu sekolah menengah yang 

memberikan pendidikan dari dasar hingga menengah, yaitu dari year 

0 – 13 (di Indonesia, serupa dengan sekolah yang mempunyai SD, 

SMP, dan SMU). 



 46

• Restricted Composite (area) Schools, adalah sekolah menengah yang 

memberikan pendidikan dari year 7 – 10 saja. 

 

 

3.1.3.  Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi di Selandia Baru mirip dengan pendidikan tinggi di negara 

Aaustralia, yaitu dapat dikelompokkan menjadi menjadi dua jenjang utama, 

jenjang sarjana (dikenal sebagai undergraduate level) dan jenjang 

pascasarjana (dikenal sebagai postgraduate level untuk memperoleh gelar 

Masters atau PhD). Akan tetapi di samping kedua jenjang tersebut terdapat 

jenjang Diploma (baik pada tingkat sarjana maupun pada tingkat 

pascasarjana.  

 

Berikut disajikan penjenjangan pendidikan tinggi di Selandia Baru :  

(1) Undergraduate Certificate. Lama pendidikan adalah satu tahun, setelah 

menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Biasanya diperuntukkan 

bagi siswa yang mempunyai nilai “EBTANAS” sedikit di bawah nilai 

minimum yang diperlukan untuk dapat memasuki perguruan tinggi. 

Jenjang ini juga dibuka untuk mahasiswa yang memenuhi syarat 

memasuki perguruan tinggi tetapi hanya tertarik pada spesialisasi 

tertentu (hingga tingkat pemula atau menengah) dan tidak ingin 

mendapatkan gelar sarjana. 

(2) Undergraduate Diploma. Jenjang ini dapat ditempuh setelah 

menyelesaikan pendidikan menengah dengan lama pendidikan 2 tahun. 

Seperti halnya pada Undergraduate Certificate, jenjang pendidikan ini 

dibuka untuk mahasiswa yang tertarik pada spesialisasi tertentu tanpa 

harus menempuh jenjang sarjana. 



 47

(3) Bachelors Degree.  Jenjang ini diperuntukkan bagi yang ingin 

memperoleh gelar sarjana, setelah menyelesaikan pendidikan menengah. 

Pendidikan memerlukan waktu selama 3 tahun. 

(4) Bachelors Degree with Honours. Pendidikan lanjutan setelah 

memperoleh Bachelors Degree, dengan lama pendidikan 1 tahun (2 

semester). Jenjang pendidikan ini sama dengan yang diberikan oleh 

sistem pendidikan di Australia (silakan membaca di Bab 2 di bawah 

judul yang sama). Bagi mahasiswa yang mempunyai gelar ini, ia dapat 

menempuh jenjang Masters dalam waktu satu tahun saja.  

(5) Graduate Ceriticates. Jenjang pendidkan setelah memperoleh Bachelors 

Degree di bidang studi yang terkait, dengan lama pendidikan hanya satu 

semester. Jenjang ini diperuntukkan bagi para sarjana yang ingin 

memperluas cakrawala pengetahuannya, sebagai prerequisite untuk 

menempuh pascasarjana. Mata kuliah yang diberikan berasal dari tingkat 

300an (dari Undergraduate level) 

(6) Graduate Diplomas. Jenjang pendidikan setelah memperoleh gelar 

kesarjanaan. Lama pendidikan adalah 1 tahun. Jenjang ini diperuntukkan 

bagi sarjana yang ingin memperoleh pendidikan tingkat lanjut (advanced 

studies) dalam bidang ilmu yang lebih luas. Mata kuliah yang diberikan 

berasal dari tingkat 300an (dari Undergraduate level) 

(7) Postgraduate Certificate. Jenjang pendidikan setelah memperoleh gelar 

sarjana, dengan lama pendidikan 1 semester.  Jenjang ini diperuntukkan 

bagi sarjana yang ingin memfokuskan pengetahuannya pada bidang 

yang sempit, atau untuk mempersiapkan diri menuju jenjang yang lebih 

tinggi (misalnya jenjang S2). Mata kuliah yang diberikan berasal dari 

tingkat 600an (dari tingkat Masters). 
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(8) Postgraduate Diploma. Jenjang pendidikan setelah memperoleh gelar 

sarjana, yang ditempuh dalam waktu 1 tahun. Jenjang ini diperuntukkan 

bagi mahasiswa yang ingin memperluas atau memperdalam bidang studi 

yang mereka telah ambil pada tingkat lanjutan. Mata kuliah yang 

diberikan berasal dari tingkat 600an (tingkat Masters). Jenjang ini juga 

cocok sebagai batu loncatan untuk menempuh jenjang S2 atau S3 

melalui penelitian. 

(9) Masters Degree. Jenjang pendidikan setelah memperoleh gelar sarjana, 

yang ditempuh dalam waktu 2 tahun. Bagi pemegang gelar Bachelor 

with Honour, jenjang Masters dapat ditempuh dalam waktu 1 tahun. Di 

Selandia Baru, jenjang Masters diperoleh setelah mengikuti perkuliahan 

dan kemudian melakukan penelitian (di sistem Australia disebut sebagai 

mixed system, lihat Bab 2 sebagai pembanding).  Gelar yang diperoleh 

adalah MA (Masters of Arts) atau MSc (Masters of Science). Tetapi ada 

universitas di Selandia Baru yang memberi gelar M.Phil (Masters of 

Philosophy). Gelar M.Phil ini diberikan kepada mahasiwa yang 

mengambil bidang studi yang berbeda dengan bidang ilmu yang 

diperoleh pada jenjang sebelumnya.   

(10) Doctoral Degree. Jenjang pendidikan setelah S2, yang ditempuh dalam 

waktu sekitar 3 tahun. Keterangan tentang jenjang pendidikan dokotoral 

ini dapat dilihat di bab sebelumnya (Bab 2). 

 

 

3.2.  Lembaga Pendidikan Tinggi di Selandia Baru 

Di Selandia Baru, lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan tinggi 

setelah pendidikan menengah ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah 
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pendidikan kejuruan yang dikenal sebagai Polytechnics, dan pendidikan 

tinggi yang dikenal sebagai universitas.  

 

3.2.1.  Politeknik 

Di Selandia Baru ada sekitar 23 institusi Politektik (Polytechnics). 

Beberapa Politeknik menyebut dirinya sebagai Institutes of Technology.  

Seluruh institut yang berjumlah 23 ini adalah institut negeri, yang 

memberikan pendidikan dan pelatihan pada berbagai jenjang (dari 

tingkat pemula hingga program bergelar). Hampir semua universitas di 

Selandia Baru  mempunyai kesepakatan dengan Politeknik, dimana 

universitas mengakui lulusan politeknik (atau institut teknologi), dan 

kredit yang diperoleh di Politeknik dapat digunakan untuk memenuhi 

prasyarat yang diminta oleh universitas. 

Sekarang, pihak swasta di Selandia Baru banyak yang membuka 

lembaga pendidikan dan pelatihan setara Politeknik. Lembaga swasta 

ini menyajikan berbagai bidang ilmu termasuk pelatihan Bahasa 

Inggris.  Mahasiswa manca negara yang belajar di Selandia Baru sering 

memasuki lembaga pendidikan ini untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa Inggris mereka, atau sebagai persiapan untuk menghadapi ujian 

masuk perguruan tinggi. 

 

3.2.2.  Universitas 

Pendidikan di Universitas/Perguruan Tinggi lebih diarahkan kepada 

pemahaman teori dan falsafah dari ilmu-ilmu yang ditekuni oleh para 

mahasiswanya. Walaupun demikian, banyak universitas di Selandia 
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Baru juga memberikan pendidikan di bidang-bidang yang bersifat 

terapan. 

 

Jenjang pendidikan tinggi di universitas Selandia Baru pada dasarnya 

dibagi menjadi tingkat sarjana (undergraduate level), tingkat sarjana 

madya (Graduate and Postgraduate Diploma), dan tingkat 

pascasarjana (tingkat Masters dan Doktoral). Penjelasan tentang 

tingkatan ini telah disampaikan pada bagian sebelumnya.  

 

 

3.3.  Struktur Universitas Selandia Baru 
 

Pimpinan universitas di Selandia Baru dikenal dengan sebutan Vice-

Chancellor, atau Rektor kalau di Indonesia. Di bawah universitas terdapat 

kumpulan fakultas yang masing-masing dipimpin oleh seorang Dean (= 

Dekan di Indonesia).   

 

Beberapa universitas di Selandia Baru, menyebut fakultasnya sebagai  

School, sehingga Fakultas Ekonomi (misalnya) dikenal sebagai School of 

Economics di suatu universitas, atau sebagai Faculty of Ecomonics di 

universitas lain. Akan tetapi ada juga universitas yang mempunyai struktur 

dimana School tadi berada di bawah fakultas.  Sebagai contoh, di Aucland 

University of Technology terdapat Fakultas Seni (Faculty of Arts) yang 

membawahi School of Art & Design, School of Communication Studies, 

School of Hotel & Restaurant Studies, School of Languages, dan School of 

Education & Social Science.  
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Lain padang lain belalangnya merupakan ungkapan yang tepat untuk 

Universitas Massey. Di universitas ini fakultas disebut sebagai College. Di 

Universitas Massey terdapat College of Business, College of Design, Fine 

Arts and Music, College of Education, Humanities and Social Sciences, dan 

College of Science. Tetapi untuk bidang penerbangan, disebut sebagai School 

of Aviation (bukannya College of Aviation). 

 

Fakultas atau School (atau College) itu sendiri terdiri dari beberapa 

Department, yang di Indonesia disebut Jurusan. Department atau Jurusan ini 

yang menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan menawarkan berbagai 

program (padanannya di Indonesia adalah program studi). Keterangan lebih 

lanjut tentang struktur universitas dapat juga dilihat pada Bab 2 di bawah 

topik yang sama. 

 

3.4.  Kalender Akademik 

Kalender akademik dari Universitas dan Politeknik di Selandia Baru dimulai 

dari Februari akhir (atau awal Maret) hingga bulan November. Jeda musim 

panas berlangsung dari pertengahan bulan November hingga pertengahan 

bulan Februari.  

 

Semua universitas di Selandia Baru menggunakan system semester. Untuk 

program program tertentu, penerimaan mahasiswa dilakukan setiap semester.  

Dalam tiap semester, perkuliahan dilaksanakan selama 12 – 13 minggu. 

Setelah semester pertama selesai, mahasiswa menempuh ujian akhir semester 

dan dilanjutkan dengan libur antar semester, yang berkisar antara awal bulan 
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Juni hingga awal bulan Juli. Semester kedua dimulai sekitar pertengahan 

bulan Juli dan berlangsung selama 12 – 13 minggu. Ujian akhir semester 

berlangsung pada awal hingga pertengahan bulan November, sebelum 

memasuki liburan musim panas yang panjang hingga bulan pertengahan 

bulan Februari. 

 

3.5.  Program Doktor 

Program Doktor di Selandia Baru biasanya memerlukan waktu sekitar 3 

tahun. Seperti halnya di Australia, program Doktor di Selandia Baru adalah 

100 % penelitian. Tetapi kandidat doctoral tersebut dapat mengikuti 

beberapa mata kuliah yang mereka ingini, terutama jika itu menyangkut hal-

hal yang mereka tidak kuasai untuk program penelitiannya. Pada umumnya 

pembimbing program S3 terdiri dari 2 orang, dengan komposisi yang 

berbeda. Komposisi pertama, adalah seorang pembimbing utama (main 

supervisor) dan seorang pembimbing pembantu (associate supervisor). 

Komposisi kedua adalah kedua pembimbing mempunyai kedudukan yang 

sama (co-supervision), karena bidang penelitiannya mencakup dua bidang 

yang berbeda misalnya. 

Kandidat doctor memulai programnya dengan mengembangkan rencana 

penelitiannya, yang dibimbing oleh pembimbingnya dan lainnya. Tugas 

utama dari kandidat tersebut adalah menghasilkan Proposal Penelitiannya 

dalam waktu beberapa minggu setelah kedatangannya. Proposal ini akan 

diperiksa oleh tim pembimbing, dan setelah disetujui harus diseminarkan 

dihadapan tim pembimbing dan wakil-wakil Jurusan. Begitu proposal 
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tersebut disetujui, kandidat tersebut dapat meminta pendanaan dan memakai 

bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitiannya kepada jurusan dimana ia 

berada. Meskipun secara resmi seorang kandidat doctor dibimbing oleh 2 

orang, tetapi ia dapat mencari bantuan atau saran-saran dari staf lain di 

jurusannya. 

Laporan kemajuan harus disusun oleh sang kandidat setiap semester, yang 

berisi tentang hasil-hasil yang dicapai, masalah yang dihadapi, termasuk 

komentar tentang proses pembimbingannya. Laporan kemajuan ini bukan 

hanya berlaku untuk kandidat Doktor, tetapi harus dilaksanakan oleh semua 

mahasiswa pascasarjana lainnya. 

Setelah sang kandidat doctor tersebut menyelesaikan penelitiannya dan 

selesai menuangkannya dalam tulisan, disertasinya akan diuji (written 

examination) oleh sekitar 4 orang, yaitu dua orang pembimbing ditambah 

dua orang penguji luar (external examiners) yang ditunjuk oleh Komite 

Administrasi Akademik. Penguji luar tersebut adalah ahli-ahli di bidang 

yang diteliti oleh kandidat yang berasal dari Selandia Baru, dan yang 

lainnya dari luar Selandia Baru.  Jika proses itu dilalui dengan baik, maka 

kandidat tersebut harus melakukan ujian oral (oral examination) yang akan 

dihadiri oleh external examiner dari Selandia Baru (bukan yang dari luar 

negeri). External examiner tersebut yang akan akan mewakili penguji luar 

negeri untuk bertanya dan menguji kandidat tersebut. Pimpinan sidang 

untuk ujian lisan ini ditunjuk oleh Komite Administrasi Akademik, dan 

berasal dari dari disiplin ilmu yang berbeda. Tugas pemimpin sidang ujian 

lisan ini adalah untuk memimpin agar sidang ini berlangsung adil dan 

terkendali. 
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3.6.  Kualifikasi Penerimaan   

Untuk dapat diterima di suatu perguruan tinggi di Selandia Baru seorang 

calon mahasiswa (baik untuk S1 atau pascasarjana) diharuskan memiliki dua 

persyaratan utama (selain biaya), yaitu kemampuan Bahasa Inggeris yang 

baik dan prestasi akademik yang memadai. 

 

3.6.1.  Kemampuan Bahasa Inggeris 

• Pada umumnya untuk dapat diterima di perguruan tinggi, kualifikasi 

bahasa Inggeris yang diperlukan adalah nilai TOEFL (Test of 

English as Foreign Language) atau nilai IELTS (International 

English Language Testing System)  

• Untuk jenjang S1, bahasa Inggris dari calon harus mempunyai nilai 

IELTS tidak kurang dari 6.0; atau nilai TOEFL tidak kurang dari 

550. 

• Untuk jenjang pascasarjana, kemampuan bahasa Inggris sang calon 

harus memperoleh nilai  IELTS tidak kurang dari 6.5; atau nilai 

TOEFL tidak kurang dari 600.  

 

3.6.2.  Persyaratan Akademik  

• Untuk memasuki universitas, para colon harus menempuh ujian 

masuk perguruan tinggi. Makin bagus nilai yang diperoleh makin 

mudah bagi calon mahasiswa tersebut memasuki perguruan tinggi 

yang dia ingini.  

• Bagi para calon mahasiswa pascasarjana jenjang S2, diharuskan 

mempunyai nilai yang baik pada jenjang S1nya. Bukti-bukti tentang 

kemampuan sang calon melaksanakan penelitian atau pengalaman-
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pengalaman kerja di bidang yang akan ditekuni akan mempertinggi 

kemungkinan untuk dapat diterima.  

• Untuk program S3, calon mahasiwanya diharuskan mempunyai 

gelar BSc /BA dengan kategori  I atau II-A di bidang terkait ; atau 

sudah menyandang gelar Masters (by Research atau Mixed) dengan 

kualifikasi yang baik.  

 

3.6.3.  Prosedur Melamar 

Calon mahasiswa internasional yang melamar ke perguruan tinggi di 

Selandia Baru harus : 

1. Mengisi borang (Application form) yang dikeluarkan oleh 

universitas yang dituju. Borang tersebut dapat diperoleh dari 

International Students Centre yang terdapat di masing-masing 

perguruan tinggi. 

2.   Sertifikat / Keterangan yang diserahkan beserta dengan borang di 

atas : 

• Kurikulum Vitae terbaru 

• Bukti tentang kemampuan berbahasa Inggris 

• Biaya pendaftaran (jumlahnya berbeda untuk tiap 

universitas) 

• Salinan (copy) dari Ijasah akademik yang disahkan dan 

diterjemahkan dan/atau transkrip akademik dari pelamar. 

Jangan LUPA untuk mensahkan fotokopi dari berkas 

tersebut oleh instansi yang berwewenang.  
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• Calon pascasarjana HARUS memasukkan ringkasan tentang 

proposal penelitiannya atau penelitian yang akan ditempuh 

untuk program pascasarjananya. 

• Academic reference yang mutahir dari dua orang referee 

• Salinan (copy) dari abstrak penelitian S2 nya (hanya untuk 

kandidat PhD) 

 

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dihubungi alamat berikut : 

New Zealand Education Centre (NZEC) atau 
New Zealand Education Office (NZEO)  

Di Kedutaan Besar Selandia Baru, Jakarta 

 

3.7.  Biaya dan Beasiswa 

3.7.1. Biaya 

Biaya yang diperlukan untuk dapat mengikuti pendidikan tinggi di 

Selandia Baru meliputi : (1) Biaya perkuliahan (tuition fee), (2) Biaya 

kegiatan kemahasiswaan di kampus (Student Union), (3) Biaya hidup 

(akomodasi, makan, pakaian), (4) Biaya lainnya (seperti asuransi 

kesehatan dan visa belajar). 

 

(1) Biaya perkuliahan (tuition fee atau SPP) beragam dari program studi 

satu dengan lainnya, dan dari universitas satu dengan lainnya.  Program 
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studi yang menggunakan banyak bahan penelitian dan peralatan yang 

canggih akan jauh lebih mahal dibanding dengan program studi yang 

hanya memerlukan peralatan sederhana saja. Secara garis besar, dapatlah  

disebutkan biaya perkuliahan PER TAHUN untuk jenjang :  

 Bachelors : berkisar antara 10.000 – 17.500 NZ$ 

 Masters   : berkisar antara 15.000 – 20.000 NZ$ 

 Doktoral  : berkisar antara  15.000 – 25.000 NZ$ 

Salah satu bidang studi yang “mahal” adalah Optometri. Biaya SPP yang 

harus dipenuhi oleh mahasiswa yang mengambil bidang studi ini untuk 

jenjang Bachelors berkisar antara 20.000 – 26.000 NZ$ per tahun. 

Saat keterangan ini ditulis (Mei 2001), 1 NZ$ = 0.42 US$  

 

(2) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar untuk kegiatan Student 

Union, yang besarnya beragam dari satu perguruan tinggi ke lainnya.  

(3) Biaya hidup dari satu kota ke kota lainnya, dan tergantung dari jenis 

akomodasi yang ditempati dan kebiasaan makan dari masing-masing 

individu. Secara umum, biaya hidup di Selandia Baru gerkisar antara 

9.000 – 11.000 NZ$ per tahunnya. Biaya ini adalah untuk sewa 

apartment, makan, transpor lokal, telepon, gas/listrik, peralatan tulis 

untuk kuliah, pakaian, dan rekreasi terbatas. Dari jumlah tersebut, sekitar 

50 % adalah untuk sewa pemondokan / akomodasi. 
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(4) Biaya lain yang perlu dikeluarkan oleh seorang mahasiswa untuk 

belajar di Selandia Baru adalah  biaya asuransi, visa belajar, dan tiket 

pesawat pp dari Indonesia – Selandia Baru. Sebagai mahasiswa asing 

adalah sangat PENTING untuk ikut asuransi kesehatan dan perjalanan 

(medical & travel insurance), untuk menjaga terhadap kecelakaan atau 

penyakit, dan terhadap kehilangan atau kerusakan barang maupun 

dokumen atau deposito.  Secara umum, biaya asuransi (keshatan dan 

perjalanan) untuk mahasiswa asing adalah NZ$ 549 per orang per tahun, 

sedangkan biaya untuk seluruh keluarga adalah NZ$ 1043 per keluarga 

per tahun. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dari alamat berikut :  

Uni-Care Educational Travel Insurance Service 
PO Box 32 167 
Devonport, Auckland 
Tel: 64 9 446 1166 

Atau  

Southern Cross Healthcare 
Private Bag 99 934 
Newmarket, Auckland 
Tel: 0800 800 571 
Email: student@sxhealth.co.nz  

 

Mahasiswa asing yang belajar di Selandia Baru harus mempunyai visa 

belajar dan permit, dan untuk memperolehnya perlu membayar sejumlah 

uang. Visa belajar tersebut baru bisa diperoleh jika calon mahasiswa 

tersebut telah membayar tuition fee (SPP) dan mendapatkan tempat 
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pemondokan di kota dimana sang calon akan belajar (biasanya 

universitas dimana calon telah membayar SPP akan mengirimkan surat 

bukti pembayaran SPP dan garansi bagi pemondokan (Offer of Place 

Certificate). Biaya pesawat terbang dari Indonesia ke Selandia Baru pp 

beragam tergantung kota dan musimnya. Bagi mahasiwa yang mendapat 

beasiswa, hal ini tidak menjadi persoalan karena telah ditanggung oleh 

pihak sponsor. Akan tetapi mahasiwa tersebut tetap harus memikirkan 

biaya tersebut jika ingin membawa keluarganya ke Australia. 

 

3.7.2.  Beasiswa 

Beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Selandia Baru disalurkan 

melalui NZODA (New Zealand Official Development Assistance). 

Beasiswa ini diperuntukkan bagi program pascasarjana, dan diberikan 

pada kandidat terbaik, dari negara-negara yang mempunyai hubungan 

kerjasama dengan negara Selandia Baru. Negara-negara yang mendapat 

jatah beasiswa NZODA ini adalah negara-negara Pasifik Selatan, 

ASEAN, Asia Selatan, dan negara-negara Afrika yang tergabung dalam 

Negara-negara Persemakmuran (Commonwealth countries). Beasiswa 

tersebut akan menanggung tuition fee, akomodasi, biaya hidup, dan 

perjalanan ke Selandia Baru. Jika suatu negara yang terdapat dalam 

daftar dicoret dari daftar karena suatu dan lain hal, maka beasiswa 

NZODA tersebut tidak dapat diberikan kepada kandidat dari negara 

yang bersangkutan.  



 60

Untuk Indonesia, Selandia Baru menyediakan beasiswa NZODA  untuk 

20 orang Pegawai Negeri pada tahun 2001 ini. Lamaran untuk NZODA 

ini ditutup pada bulan April. Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa 

ini adalah : 

 Nilai akademik yang baik 

 Berumur tidak lebih dari 35 tahun (untuk pria) dan tidak lebih dari 
40 tahun (untuk wanita) 

 Kemampuan bahasa Inggris yang baik (IELTS 6.5 atau TOEFL 
600) 

 Surat lamaran disetujui oleh Biro Kerjasama Luar Negeri dari 
instansi tempat pelamar bekerja. 

 Perbanding gender adalah 50:50 

 Dari jumlah 20 tersebut, 2-3 beasiswa diperuntukkan bagi program 
S3. 

Beasiswa lain yang berasal dari Selandia Baru hanya diperuntukkan bagi 

mahasiswa dari negara-negara Persemakmuran, dan hanya diberikan 

untuk program pascasarjana. 

 

 3.8.  Hal-hal yang Terkait Lainnya 

Pada bagian ini disajikan hal-hal yang dipandang  perlu untuk diketahui 

oleh para calon mahasiswa yang belum pernah belajar di luar negeri. Hal-

hal yang dimaksud meliputi metoda belajar, penggunaan bahasa, hubungan 

antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya, dan pemanfaatan berbagai 

fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan studi, pelaporan kedatangan. 
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7.1.  Metoda Belajar 

Sistem belajar di Selandia Baru, seperti halnya di Australia, sangat 

berbeda dengan yang ditemui di tanah air kita. Dapat dikatakan bahwa 

seorang mahasiswa di Selandia Baru dituntut untuk dapat  menentukan 

topik, merencanakan, melakukan, dan mensintesakan hasil dalam 

bentuk tulisan, dari penelitian  yang dipilihnya secara mandiri, terutama 

untuk program S3 atau Masters by Research.  Dalam diskusi kelompok 

atau perkuliahan, mahasiswa dianjurkan untuk ikut secara aktif 

berdiskusi, beragumentasi, mengemukakan dan mempertahankan 

pendapatnya berdasarkan nalar yang sistematik.  Pembaca disarankan 

membaca topik yang sama pada Bab 2 yang dibahas dengan lebih luas. 

 

7.2.  Penggunaan Bahasa 

Bahasa yang digunakan di universitas-universitas di Selandia Baru 

adalah bahasa Inggeris. Berbicara dengan  dosen, dosen pembimbing, 

maupun dengan rektor sekalipun dapat dilakukan dengan bahasa yang 

informal. Bahasa Maori merupakan bahasa resmi di Selandia Baru.  

 

7.3.  Hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen Pembimbing 

Pembimbing (Supervisor) merupakan staf pengajar di jurusan tempat 

mahasiswa tersebut menuntut ilmu, dan ia mempunyai peran yang 

sangat penting dalam membimbing kegiatan penelitian dari mahasiswa 

yang dibimbingnya. Boleh dikatakan, bahwa hubungan antara 

Supervisor dengan mahasiswanya akan menentukan tingkat 

keberhasilan dari mahasiswa tersebut. Keterangan lebih lanjut tentang 

hubungan antara mahasiswa dengan pembimbingnya dapat dibaca pada 

Bab 2 di bawah topik yang sama. 
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7.4.  Penggunaan Berbagai Fasilitas  

Secara umum, setiap universitas di Selandia Baru dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas penunjang pendidikan (seperti perpustakaan, 

laboratorium) maupun penunjang lainnya (seperti kafetaria, poliklinik, 

hingga bank). 

 

Laboratorium merupakan fasilitas pendidikan utama yang dimiliki oleh 

jurusan-jurusan (Departments) di universitas.  Untuk dapat memakai 

fasilitas ini diperlukan ijin dari penanggung jawab laboratorium dengan 

sepengetahuan dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.   

 

Setiap universitas mempunyai perpustakaan, dan pada umumnya isi dan 

fasilitas penunjang di perpustakaan tersebut lengkap (seperti fotokopi 

misalnya). Dapat dikatakan bahwa perpustakaan di universitas 

merupakan surga bagi para peneliti dan mahasiswa yang sedang belajar 

di luar negeri, apalagi bagi mahasiswa dari negara-negara berkembang 

seperti Indonesia. Jaringan komunikasi antara satu perpustakaan 

dengan perpustakaan di tempat lain sudah demikian maju, sehingga jika 

di perpustakaan tersebut tidak ditemui buku/jurnal/artikel yang diingini, 

maka mahasiswa pascasarjana dapat memanfaatkan peminjaman antar 

universitas (interlibrary loan) tanpa harus membayar apapun (karena 

sudah termasuk biaya kuliah yang dibayar oleh para mahasiswa).  

 

Semua perguruan tinggi mempunyai International Office, yang 

memberikan pelayanan bagi mahasiswa asing dalam berbagai bidang 

seperti pendaftaran dan orientasi, dan konseling, dan pendidikan. Bagi 
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para mahasiswa asing yang mengalami kesulitan dalam proses 

belajarnya dan menghadapi masalah, dianjurkan untuk mendatangi 

bagian ini. Para staf dari International Office ini merupakan staf 

konseling yang terpilih dan staf-staf lain yang ditunjuk untuk 

menangani masalah-masalah kemahasiswaan. 

 

Kafetaria, kantor pos, dan bank,  pada umumnya dapat ditemui di setiap 

universitas. Kantor-kantor tersebut biasanya beroperasi tiap hari kerja 

dari jam 09:00 hingga 15:30. Pada hari Sabtu, Minggu, dan hari besar 

lainnya tempat-tempat pelayanan tersebut tutup. Demikian pula dengan 

poliklinik, gedung dan fasilitas olah raga lainnya. Hanya bagi cabang-

cabang olah raga tertentu yang telah mendapatkan ijin gedung olah raga 

tersebut dibuka pada hari-hari libur. 

 

Fasilitas akomodasi untuk para mahasiswa (asrama) umumnya tersedia 

di setiap universitas. Agar dapat menempati salah satu kamar di asrama 

tersebut, pengajuan permohonan dilakukan pada waktu yang bersamaan 

dengan waktu pendaftaran ke universitas tersebut. Surat garansi bahwa 

mahasiswa asing tersebut mendapatkan tempat akomodasi merupakan 

salah satu syarat yang diminta oleh bagian imigrasi Selandia Baru 

untuk mengeluarkan visa belajar bagi mahasiswa yang bersangkutan.  

 

7.5.  Pakaian 

Pada umumnya cara berpakaian di Selandia Baru adalah tidak resmi 

(Informal dress), sesuai dengan gaya hidup penduduk Selandia Baru 

yang santai. Hanya pada acara tertentu yang khusus saja pakaian resmi 

diperlukan. Pada musim panas (November – Januari) pakaian casual 
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sudah sangat memadai, akan tetapi pada musim dingin (Juni – Agustus) 

pakaian hangat seperti sweater atau jacket dari wol, jaket kedap air, 

sangat diperlukan agar tidak kedinginan.  Bagi mahasiswa asing sangat 

dianjurkan untuk membawa pakaian daerah, untuk dipakai pada acara-

acara multikultural yang sering diselenggarakan di Selandia Baru. 

 

7.6.  Bekerja 

Berdasarkan peraturan imigrasi yang mutachir, mahasiswa asing yang 

belajar di Selandia Baru dan yang mempunyai visa belajar, diijinkan 

bekerja maksimum 15 jam per minggu selama kalender akademik 

berlangsung (dari bulan Februari - November). Pada waktu liburan 

panjang pada musim panas, mahasiswa asing dimungkinkan untuk 

bekerja full-time (yaitu dari bulan November – Februari). Sebelum 

melakukan kerja penuh waktu, mahasiswa tersebut diharuskan untuk 

mendapatkan ijin dari kantor New Zealand Immigration Service, dan 

membayar sejumlah uang untuk memperolehnya. 

 

7.7.  Pelaporan Kedatangan 

Setibanya di Selandia Baru, mahasiswa yang bersangkutan harus 

melaporkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota 

Selandia Baru, dengan mengisi borang yang telah disediakan, 

menunjukkan paspor dan menyerahkan pasfoto.  

Alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Selandia Baru adalah : 

 Embassy of the Republik Indonesia 
 70, Glen Road, Kelburn 
 Wellington, N.Z.  (P.O. Box 3543) 
 Tel  :  (64-4) 475 8697 to 99 
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 Fax :  (64-4) 475 9374 
 

9. Universitas di New Zealand  

Pada bagian berikut disajikan nama dari perguruan tinggi yang berada di 

masing-masing negara bagian beserta alamatnya. Karena keterbatasan 

informasi, maka tidak semua program sarjana dan pascasarjana yang 

ditawarkan oleh masing-masing universitas dapat dicantumkan disini. 

 
1.  University of Auckland 
 

 
 Universitas Auckland   

 
Di Universitas Auckland, terdapat 7 Fakultas atau Schools, yang meliputi 
berbagai bidang ilmu.  
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Akuntansi dan Finansial, Area & Interdisciplinary Studies, 
Arsitektur, Asian Business Studies, Bahasa & Sastra, Bisnis 
Internasional, Commercial Law, Ekonomi, Fine Arts, Hukum 
(internasional dan lingkungan), Humaniora, Ilmu Kesehatan, 
Ilmu-ilmu Sosial, Managemen (Pegawai, Sistem Informasi),  
Marketing, MIPA, Musik, Pendidikan, Property Planning,  

Universitas Auckland terletak 
di kota Auckland. 
Kontak bagi mahasiswa 
internasional adalah : 
The University of Auckland 
Private Bag 92019 
Auckland, N.Z. 
Fax : 64-9-373 7405 
 
Email : 
international@auckland.ac.nz
Website : 
http://www.auckland.ac.nz 
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Rekayasa (Engineering), Teknologi (Bahan, Biotek, IT, 
Optoelektronik, Ternak)  

 
 
 
 
2.  Auckland University of Technology 
 
 
 

 
   Aucland University of Technology  
 

Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 
Akuntansi dan Finansial, Applied Science, Bahasa, 
Electronology, Executive Development, Fisioterapi,Hukum, 
Ilmu Kesehatan, Kesehatan Masyarakat & Olah Raga, 
Komputer (Aplikasi Bisnis), Komunikasi, Managemen & 
Hubungan Kerja, Matematika, Marketing & Advertisement, 
Mekanisasi & Produksi, Pendidikan & Ilmu Sosial, Perhotelan 
& Restoran, Perawat & Bidan, Psikologi, Seni & Desain, 
Tourism & Travel  

 
 
3.  Lincoln University 
 

Auckland University of 
Technology terletak di pusat 
kota Auckland. Alamat : 
International Manager 
International Student Centre 
Auckland Uni.of Technology
Private Bag 92006 
Auckland 1020 
Fax : 64-9-917 9925 
Email : international-
office@aut.ac.nz 
 
Web: http://www.aut.ac.nz 
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Universitas Lincoln   

 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Agribisnis, Animal & Food Sciences, Arsitektur Landskap, 
Biologi molekuler, Ekonomi, Environmental Policy, 
Environmental Toxicology, Filsafat, Geografi, Human 
Sciences, Ilmu Sosial & Humaniora, Imunologi, Kehutanan, 
Komputer, Komunikasi, Management & Commerce, 
Managemen Olah raga, Managemen Pertamanan, Rekreasi & 
Turisme, Maori Planning & Development, MIPA (Science), 
Marketing, Pertanian (Soil, Plants & Ecological Sciences), 
Pest Management, Peternakan, Property Studies, Rekayasa 
(Engineering), Rumah Sakit, Sejarah, Studi Sumberdaya, 
Transportasi, Viticulture & Oenology 

 
 
4.  Massey University 
 

Universitas Lincoln yang 
terletak di kota Christchurch.
Alamat yang dapat dihubungi 
 
The International Centre 
Lincoln University 
PO BOX 94 
Christchurch 8150 
Fax : 64-3-325 3879 
 
Email: 
international@lincoln.ac.nz 
Web : 
http://www.lincoln.ac.nz 
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  Universitas Massey   

 
Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 

Administrasi, Aviasi, Business Administration, Councelling, 
Dairy Science & Technology, Desain, Ekonomi (Terapan), 
Ergonomics, Filsafat, Fine Arts, Informatika, Kedokteran 
Hewan, Management, Maori Visual Arts, Musik, MIPA 
(Science), Pelayanan Sosial, Pendidikan, Perawat, Public 
Policy, Resource & Environmental Planning, Seni, Statistika, 
Teknologi 

 
 
5.  University of Otago 
 
 

Universitas Massey mempunyai 
3 kampus, terletak di kota 
Palmerston North, Auckland & 
Wellington. Alamat yang dapat 
dihubungi : 
International Students’ Office 
Massey University 
Private Bag 11 222 
Palmerston North 5320 
Fax: 64-6-350 5698 
Email : 
international.student.office@m
assey.ac.nz 
 
Web: http://www.massey.ac.nz
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  Universitas Otago  
 

Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberikan : 
Administrasi, Aviasi, Business Administration, Councelling, 
Dairy Science & Technology, Desain, Ekonomi (Terapan), 
Ergonomics, Filsafat, Fine Arts, Informatika, Kedokteran 
Hewan, Management, Maori Visual Arts, Musik, MIPA 
(Science), Pelayanan Sosial, Pendidikan, Perawat, Public 
Policy, Resource & Environmental Planning, Seni, Statistika, 
Teknologi 

 
Di Universitas Otago, bidang akademik dikelompokkan ke dalam 4 Divisi 
Akademik, yaitu : 

1. School of Business Department, yang meliputi Commerce, Business 
Administration, Consumer & Applied Science 

2. Division of Health Science Department, yang meliputi sekolah 
(schools) Kedokteran, Kedokteran gigi, Farmasi, dan Fisioterapi, Ilmu 
Kesehatan, Physical Education 

3. Division of Humanities Department, yang meliputi Seni & Musik, 
Maori, Hukum, Teologi 

4. Division of Science Department, yang meliputi bidang Ilmu-ilmu 
Terapan (Applied Sciences), Pendidikan Jasmani, Surveing, Ilmu-ilmu 
genetika, Teknologi Informatika. 

 
 

Universitas Otago di kota 
Dunedin adalah universitas 
pertama di N.Z., berdiri 1869. 
Alamat yang dapat dihubungi : 
 
Research & International 
University of Otago 
P.O. Box 56 
Dunedin 9015, N.Z. 
Fax  : 64-3-479 8367 
 
Email : 
international@otago.ac.nz  
Website : 
http://www.otago.ac.nz 
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6.  University of Canterbury 
 

 
Universitas Canterbury 

 
Di Universitas Canterbury, terdapat 7 Fakultas dengan 39 Jurusan. bidang 
akademik dikelompokkan ke dalam 4 Divisi Akademik, yaitu : 
1. Faculty of Arts 
2. Faculty of Commerce 
3. Faculty of Engineering, yang meliputi Mechanical, Chemical, Process, 

Electrical & Electronics, Civil, dan Lingkungan 
4. Faculty of Law 
5. Faculty of Music & Fine Arts 
6. Faculty of Forestry 
7. Faculty of Science 
 
 
7.  University of Waikato 
 

Universitas Canterbury terletak 
di kota Christchurch. 
Alamat yang dapat dihubungi : 
 
International Manager 
University of Canterbury 
Private Bag 4800 
Christchurch 8020, N.Z. 
Fax : 64-3-364 2999 
 
Email : 
international@regy.canterbury.
ac.nz 
Website : 
http://www.canterbury.ac.nz/
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   Universitas Waikato 
 
Di Universitas Waikato, terdapat 7 Fakultas atau Schools, yaitu : 
1. Faculty of Arts & Social Sciences 
2. School of Management 
3. School of Computing & Mathematical Science 
4. School of Education 
5. School of Maori & Pacific Development 
6. School of Law 
7. School of Science & Technology 
 
 
8.  Victoria University of Wellington 
 

Universitas Waikato terletak di 
kota Hamilton. 
Alamat yang dapat dihubungi : 
 
The International Office 
The University of Waikato 
Private Bag 3105 
Hamilton 2020, N.Z. 
Fax  : 64-7-838 4269 
 
Email : 
international@waikato.ac.nz  
Website : 
http://www.waikato.ac.nz/ 
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    Victoria University of Wellington  

 
Universitas Victoria Wellington mempunyai 5 fakultas yang membawahi lebih 
dari 40 jurusan dan sekolah (schools).  Kelima fakultas tersebut adalah : 
 

1. Faculty of Commerce and  Administration, yang mencakup Commerce 
and Administration, Toursim Management, Economics & Finance, 
Bisnis & Managemen Publik 

2. Fakultas Humaniora dan Ilmu-ilmu Sosial, yang mencakup Seni, Film 
& Teater, Ilmu Politik, Sejarah, Pendidikan, Musik, Psikologi, Bahasa-
bahasa Eropa 

3. Fakultas Hukum 
4. Fakultas MIPA, yang meliputi Biomedical Sciences, Sciences, Ilmu-

ilmu Kebumian (Earth Sciences), dan Science and Technology  
5. Fakultas Arsitek dan Desain, yang meliputi Arsitektur, Ilmu Bangunan, 

dan Desain 
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