PERSENTASI
STUDI DI UNIVERSITAS AUSTRALIA

Kuliah di Australia bisa dikatakan cukup mahal dibandingkan negara negara lainya,
namun ratio antara siswa international dengan siswa lokal termasuk paling tinggi di Australia
dibandingkan negara negara lainnya seperti Amerika dan Inggris. Di dalam laporan HSBC
biaya kuliah di Australia berdasarkan jumlah rata-rata termasuk biaya pendidikan dan hidup
sebesar AUD$ 42,000 dibandingkan biaya kuliah di Amerika sebesar AUD$ 36,000.
Biaya kuliah di Australia akan beragam tergantung biaya pendidikan dari beragam
universitas di Australia. Universitas universitas papan atas seperti ANU atau Melbourne
University akan relatif lebih mahal daripada universitas lainnya terutama universitas
universitas di kota-kota kecil di Australia, seperti Southern Cross University atau Charles Sturt
University. Namun, biaya mahal ini, hanya untuk Mahasiswa yang mengambil Jurusan
kedokteran saja.
Biaya kehidupan di Australia bisa ditekan dengan gaya hidup Mahasiswa yang
sederhana, contohnya :
a. Mahasiswa dapat memilih untuk makan setiap harinya di rumah makan atau masak
sendiri, tentu pengeluarannya akan jauh berbeda.
b. Memilih jenis transportasi yang dapat menekan biaya pengeluaran seperti
memilih kendaraan umum ke kampus memakai bis atau memakai taxi.
c. Menetap di asrama kampus akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan tinggal
dirumah kos seperti homestay.
d. Pengeluaran biaya dapat dihemat juga apabila siswa dapat tinggal bersama dengan
teman siswa lainnya berbagi biaya, dengan menyewa satu rumah. Lokasi tempat
tinggal seperti tinggal di pinggiran kota akan lebih murah dibandingkan dengan

tinggal di pusat kota atau inner city, namun tentunya biaya tranportasi akan lebih
mahal untuk lokasi yang lebih jauh.

Biaya hidup di Australia rata-rata sekitar AUD$ 18,000 pertahunnya. Hal ini
dikarenakan Peraturan Imigrasi Australia memberi syarat ketat kepada siswa international yang
ingin mendapatkan student visa harus memiliki minimal dana sebesar AUD$ 18,000 untuk
memenuhi keperluan biaya hidup setahunnya tinggal dan kuliah di Australia.
Dana sebesar ini harus ditunjukan kepada perwakilan kedutaan Australia saat
mengajukan student visa. Namun hal ini hanya menjadi syarat saja yang tentunya uang
sebanyak itu tidak akan habis dalam setahun bila Mahasiswa tersebut memngikuti anjuran di
atas. biaya kehidupan juga dapat terbantu jika Mahasiswa bekerja paruh waktu dengan
persentase bekerja 40 jam dalam seminggu, para Mahasiswa juga memiliki peluang yang besar
untuk mendaatkan Program Beasiswa.
1. Program beasiswa yang ada:
a. Studi S2 atau S3 ke Australia, saat ini sudah ada kerja sama antara Australia dan
Indonesia dalam bentuk AusAID (Australian Agency for International Development).
AusAid atau yang biasanya dikenal dengan Australian Awards lebih memprioritaskan
untuk memberikan beasiswa S3 ke Australia.
•

Australian Awards ini memiliki 3 jenis yaitu:
-

Beasiswa yang mengcover hanya uang kuliah

-

beasiswa yang hanya mencover biaya hidup dan tempat tinggal

-

dan beasiswa yang mengcover keseluruhan dari uang kuliah, biaya hidup
sampai tempat tinggal.

•

Endeavour Scholarships and Fellowships untuk siswa International yang
menginginkan untuk kuliah Diploma, S1, S2 dan S3 di Australia menggunakan

beasiswa. Beasiswa ini memberikan dana sebesar $AUD 3000 untuk biaya
perjalanan, $AUD 4000 tunjangan establishment, $AUD 3000 uang saku per
bulan selama masa kuliah, Asuransi kesehatan dan perjalanan. Selain itu para
penerima beasiswa ini juga akan diberikan dana uang kuliah sesuai dengan program
studi yang diambil, termasuk didalamnya uang layanan mahasiswa dan fasilitas.
Ketentuan:
➢ Endeavour Postgraduate Scholarship
Beasiswa ini ditawarkan kepada siswa internasional yang ingin kuliah di
Australia dengan program master atau PhD. Untuk jenjang Master beasiswa ini
diberikan hingga 2 tahun dan maksimal 4 tahun untuk program PhD.
➢ Endeavour Research Fellowships
Program ini mendanai kegiatan riset pendek berdurasi 4-6 bulan, baik untuk
kegiatan penelitian master, PhD, maupun posdoktoral
➢ Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship
Beasiswa ini mendanai biaya studi $6.500 per semester untuk pendidikan vokasi
jenjang diploma dan training dengan durasi beasiswa selama 1 – 2,5 tahun

➢ Endeavour Executive Fellowship
Bagian dari beasiswa Endeavour ini diperuntukkan bagi para profesional untuk
mengembangkan diri mereka dengan durasi program selama 1 – 4 bulan

2. Syarat Beasiswa:
Beasiswa Australia 2017 ini ditawarkan hanya untuk program pascasarjana diberbagai
universitas Australia yang berstandar international. Berbagai jurusan ilmu ditawarkan dalam
program beasiswa ini yang berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian
a. Pendaftaran untuk beasiswa Australia 2017 biasanya dibuka di bulan Februari dan
ditutup bulan April setahun sebelum mulai tahun ajaran akademiknya.

b. Dalam proses seleksi, syarat yang dituntut umumnya adalah nilai akademik yang
tinggi, minimal IPK 2.9 keatas di tingkat Sarjana. Program beasiswa Australia
untuk tingkat S2 minimal pengaju sudah meraih gelar S1, dan program beasiswa
Australia untuk tingkat S3, minimal sudah meraih gelar S2 sebelumnya.
c. Khusus program S3, para pengaju hanya akan dipertimbangkan yang merupakan
dosen Universitas atau lingkungan akademis/peneliti. Pendaftar jenjang S3
sangat dianjurkan sudah memiliki surat dukungan dari sebuah Universitas di
Australia terkait jurusan studi yang diajukan.
d. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat diukur oleh tes IELTS. Nilai
yang diperlukan:
-

minimal nilai 5 untuk program S2

-

nilai 6 untuk program S3.
(TOEFL pun dapat menjadi acuan untuk pengukuran kemampuan berbahasa
Inggris)

3. Beberapa Nama Universitas di Australia:
•

Curtin University

•

Flinders University

•

James Cook University

•

Swinburne University of Technology

•

The University of Queensland

•

Newcastle University

•

Universitas Flindersh

