
 Panduan bagi 
 Orang Tua  

Di RMIT University, kami memahami bahwa siswa internasional terkadang menghadapi 
tantangan tambahan, baik saat mereka belajar di kampus, atau online dari luar Australia.  

Panduan ini memberikan gambaran umum tentang dukungan tambahan khusus yang diberikan 
RMIT kepada siswa internasional agar berhasil dalam studi dan dalam mempersiapkan diri untuk 
hidup dan bekerja. 

—
What’s next...rmit.edu.au



Kami adalah salah satu universitas terbaik di Melbourne, 
dan salah satu perguruan tinggi tertua di Australia.

Fasilitas mutakhir tercanggih, peluang belajar berbasis 
industri dan reputasi internasional kami di kalangan 
pemberi kerja, hanyalah sebagian dari alasan mengapa 
lebih dari 97.000 siswa, termasuk 40.000 siswa 
internasional dari 190 negara dan teritori, memilih 
untuk belajar bersama kami.

Kampus-kampus kami terkenal atas ruang
urbannya yang banyak memenangkan 
penghargaan dan fasilitasnya yang canggih.

 Universitas RMIT adalah suatu  
 universitas global di bidang 
 teknologi, desain dan bisnis 

Lokasi pertama RMIT, Gedung Francis Ormond, dibuka 
untuk pengajaran dan pembelajaran pada tahun 1887.

dari staf pengajar RMIT 
memiliki kualifikasi 
setingkat PhD

82%
siswa RMIT 
merekomendasikan kami 
kepada teman-teman mereka

91%
(lebih dari $1,8 juta)

RMIT Activator telah 
mengalokasikan $1,8 juta+ 
untuk mendanai 80 start-up 
siswa sejak 2015

$1.8 juta+ 
beasiswa yang diberikan 
kepada siswa kami pada 
tahun 2020

2,000+

tingkat penerimaan kerja 
lulusan di Australia4

#4
di dunia dari semua 
universitas yang berusia 
di bawah 50 tahun1

#18
universitas di dunia atas 
upayanya untuk mengurangi 
ketidaksetaraan2

#1
di Australia untuk seni dan 
desain dan No. 15 di dunia3

#1

1 50 Universitas Terbaik di bawah 50 Tahun 2021 oleh QS
2 Peringkat Dampak Universitas 2020 oleh Times Higher Education (THE)

3 Peringkat Universitas Dunia berdasarkan Subjek 2021 oleh QS
4 Peringkat Penerimaan Kerja Lulusan 2021 oleh QS

— 
Tahukah Anda...

RMIT mendapat anugerah 
kerajaan “Royal Patronage” 
dari Ratu Elizabeth II atas jasa 
pendidikan yang diberikannya 
kepada Persemakmuran dan 
sumbangannya pada perjuangan 
di masa perang. 

RMIT tetap menjadi satu-satunya 
lembaga pendidikan tinggi di 
Australia yang berhak untuk 
menggunakan awalan “Royal” 
dan lambang Kerajaan Inggris.

 Jelajahi bidang studi kami untuk 
 menemukan program studi pilihan Anda 

https://www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/indonesia-enquire
https://www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/indonesia-enquire


—
Mitra kerja sama 
global kami

Di RMIT, kami bangga atas kemampuan kami bekerja sama 
dengan komunitas dan jaringan industri, yang akan mendorong 
peluang keberagaman lapangan kerja untuk putra-putri Anda.

 3 cara RMIT menyiapkan anak Anda untuk  
 bekerja di industri pilihannya 

 Hasil lulusan dan 
 prospek kerja 

— 
1. Pembelajaran yang Terintegrasi dengan Kerja 

Menyatu ke dalam setiap tahap pengalaman belajar, penempatan kerja RMIT di industri, program 
magang, proyek dan kunjungan lapangan, semua ini akan menyiapkan anak Anda untuk membuat 
dampak sejak hari pertama menapaki karier.

— 
2. Job Shop (Balai Kerja)  

Job Shop atau Balai Kerja RMIT merupakan pusat layanan yang berada di dalam kampus. Di sini  
putra-putri Anda memperoleh akses ke berbagai layanan gratis seperti saran tentang lamaran kerja, 
bantuan mencari kerja dan seminar tentang karier.

— 
3. Program Mentor 

Untuk mendapat bimbingan karier profesional secara personal, putra-putri Anda dapat bermitra 
dengan ahli yang sudah bekerja di bidang pilihannya. Siswa akan mendapat strategi dan tips  
pribadi untuk melancarkan karier mereka, termasuk wawasan mengenai peran lulusan di sektor 
industri mereka.

#1 #4 71% 
di Australia dalam 
penawaran program 
studi tentang blockchain, 
penerbangan luar angkasa, 
dan pengembangan 
aplikasi Apple

tingkat penerimaan kerja 
lulusan di Australia

lulusan RMIT mendapat 
pekerjaan penuh waktu 
dalam waktu empat bulan 
setelah menyelesaikan 
studi mereka1

15,8292,362 100,000+
mitra industri global unik 
yang bekerja dengan 
siswa pada tahun 2020

siswa RMIT mengikuti 
penempatan pembelajaran 
yang terintegrasi  
dengan pekerjaan pada 
tahun 2020

Alumni RMIT di Asia

1 Peringkat Penerimaan Kerja Lulusan 2021 oleh QS



 Layanan pendukung 

Prioritas No.1 kami adalah memastikan putra-putri Anda aman, sehat, dan bahagia selama  
masa studi mereka di Melbourne. RMIT menawarkan sejumlah sumber daya untuk  
menyediakan hal ini bagi semua siswa kami.

— 
RMIT Connect

Pusat kontak di kampus bagi 
siswa internasional dan orang tua 
mereka, menyediakan dukungan 
untuk semua masalah pribadi dan 
akademis umum.

— 
Keamanan dan patroli 
kampus 24/7

Dapat dihubungi setiap saat 
untuk keadaan darurat, bantuan 
polisi yang tidak mendesak, 
pendampingan keamanan di 
kampus, dan akses kampus  
setelah jam kerja.

— 
SafeZone

Aplikasi seluler gratis RMIT, yang 
membantu siswa untuk memberi 
tahu keadaan darurat atau  
meminta pertolongan pertama, 
menghubungi bagian keamanan 
kampus, dan memberi tahu lokasi 
mereka kapan saja.

— 
Dukungan bahasa 

RMIT menawarkan kelas bahasa 
Inggris gratis dan kursus bahasa 
Inggris lengkap bagi siswa yang 
ingin meningkatkan keterampilan 
bahasa mereka. Jika anak Anda 
merasa mereka membutuhkan 
bantuan ekstra dengan bahasa 
Inggris atau menulis dalam bahasa 
Inggris, kami bermitra dengan 
Studiosity untuk memberikan 
dukungan pribadi.

Mereka dapat berbicara langsung 
dengan spesialis subjek di 
platform ini kapan saja, 24/7, atau 
mengirimkan hasil kerja mereka 
untuk mendapatkan masukan. 

— 
Dukungan dan 
kesejahteraan akademis

Di RMIT, putra-putri Anda akan 
mampu menangani stres dalam 
belajar dan sukses secara 
akademis. Kami menawarkan 
berbagai layanan dukungan - 
termasuk bantuan studi gratis 
di kampus - untuk memastikan 
siswa dapat terus berprestasi 
dan menikmati pengalaman studi 
dengan sebaik-baiknya.

— 
Dukungan sesama rekan 

RMIT memiliki sejumlah inisiatif 
untuk memastikan putra-putri Anda 
mendapat pengalaman belajar yang 
positif di Melbourne:

Rekan di RMIT: 
Program ini menghubungkan siswa 
baru dengan siswa senior agar 
dapat melakukan transisi yang 
lancar ke komunitas RMIT. 

Berbagai Perkumpulan:
 Putra-putri Anda dapat 
bergabung dengan berbagai 
organisasi akademik dan budaya, 
perkumpulan kreatif, atau 
asosiasi olahraga untuk bertemu 
orang-orang baru, berteman, 
dan mendapatkan keterampilan 
ekstrakurikuler.

Mentors: 
Melalui aplikasi digital Vygo, kami 
menyatukan siswa internasional 
dengan mentor sehingga mereka 
dapat terhubung dengan jejaring 
sosial rekan-rekan RMIT, dan 
mengobrol tentang kehidupan, 
pekerjaan, studi, atau hal-hal lain 
yang ada di pikiran mereka.

 Mari mengenal kampus Melbourne RMIT 

Kampus RMIT berbasis di dalam dan di sekitar Melbourne, kota multibudaya yang terbuka bagi 
semua orang dari seluruh dunia. Inilah mengapa Melbourne menjadi tujuan studi terbaik bagi 
siswa internasional.

Sumber:  
Indeks Kota yang Aman 2019 oleh Economist, Indeks Kelayakan Huni Global oleh Economist,  
Kota Pelajar Terbaik 2019 oleh QS, Dewan Kota Melbourne

Di dunia untuk  
kelayakan huni

#2
di dunia untuk  
kehidupan siswa

#3
di dunia untuk 
keamanan

#10



 Siswa internasional merasa diperhatikan di RMIT 

Naida Farrah Wahyudi 
Lulusan Studi Foundation  
Saat ini belajar Bachelor of Business  
(International Business)

Saya merasa seperti menjadi bagian dari komunitas 
di RMIT. Di sini, saya mendapatkan teman-teman  
dan kenalan baru. Selain itu, guru-guru yang  
sangat baik selalu ada untuk saya ketika saya 
membutuhkan bantuan.

Jika bukan berkat waktu saya di Studi Foundation, 
saya pasti kesulitan di tahun pertama gelar Bachelor 
saya. Program ini membantu saya mengembangkan 
pengetahuan yang kuat dalam mata kuliah Business, 
termasuk Accounting, Economics, dan Legal Studies. 
Program bahasa Inggrisnya juga sangat penting 
karena membantu saya meningkatkan kemampuan 
menulis akademik, dan kita memang harus menulis 
banyak esai saat di jenjang gelar Bachelor.

91% siswa RMIT 
merekomendasikan kami 
kepada teman mereka

184 bahasa dan 190+ negara 
disambut dengan tangan 
terbuka dan dan dirayakan  
di RMIT

Bantuan studi gratis untuk 
bimbingan, penelitian, dan 
umpan balik

Konselor dan penasihat gratis 
untuk panduan studi dan 
kesejahteraan pribadi

Tips dan perencana online  
gratis untuk mencapai hasil 
tugas yang terbaik 

Dukungan sebelum 
keberangkatan dan saat 
kedatangan secara online  
dan di kampus

Komunitas di RMIT Connect 
untuk bantuan jadwal dan 
informasi dukungan lebih lanjut

Nasihat hukum gratis dan 
rahasia di kampus dan 
online dari pengacara yang 
berkompeten

SafeZone, aplikasi gratis 
yang memungkinkan Anda 
mengakses dukungan dan 
bantuan secara instan. Ini 
mencakup tombol peringatan 
darurat, panggilan bantuan 
instan ke keamanan kampus 
dan tombol permintaan 
pertolongan pertama.



 Punya pertanyaan lagi? 
RMIT memiliki tim dukungan internasional yang siap dihubungi 
untuk semua pertanyaan Anda tentang perjalanan belajar  
putra-putri Anda di Melbourne. 

Kami dapat menjawab pertanyaan Anda dari Senin hingga Jumat 
pukul 10: 00-17: 00, Waktu Standar Timur Australia.

 
 
Silakan hubungi kami di +61 3 9925 5000

atau email kami di study@rmit.edu.au

atau chat online dengan staf RMIT di

 rmit.edu.au/study-with-us/international-students 

 — 
Untuk mencari tahu tentang persyaratan jalur khusus yang mendapat jaminan masuk, kunjungi 

 rmit.edu.au/study-with-us/foundation-studies 

Program Studi Foundation

Art, Design and Architecture

Business 

General

Science, Engineering and Health

Syarat masuk

Lulus dari Kelas 11 
Australia atau setara 
rata-rata D

IELTS (akademik) 5.5 
(Tidak ada nilai di 
bawah 5.0)

Associate Degree

Diploma

RMIT University

Program Gelar

 Jalur khusus dan akses ke pendidikan 

RMIT memberikan program jalur khusus seperti Studi Foundation dan program Pendidikan 
Kejuruan (Vocational Education) yang dapat membawa siswa ke gelar impian mereka.

— 
Apakah Anda berusia di bawah 18 tahun? 

Jika Anda berusia di bawah 18 tahun saat tiba di Australia, 
pengaturan akomodasi dan kesejahteraan Anda harus telah 
disiapkan dan disetujui oleh Departemen Dalam Negeri atau 
RMIT sebelum Anda berangkat. Ini untuk memastikan Anda 
mendapat dukungan sehari-hari yang tepat agar Anda selalu 
dalam keadaan yang aman dan baik.

 rmit.edu.au/accommodation 

— 
Biaya tempat tinggal 

Sebelum pindah ke Melbourne, Anda harus menyiapkan 
$AU3.000 - 5.000 sebagai biaya awal, seperti untuk jaminan 
sewa, sewa satu bulan di muka, furnitur, dan barang-barang 
rumah tangga.

Banyak apartemen siswa yang dilengkapi dengan perabotan 
lengkap, tetapi kebanyakan rumah sewaan pribadi tidak. 
Biaya selanjutnya akan tergantung pada lokasi dan gaya 
hidup Anda.

RMIT University CRICOS Provider Code: 00122A | RMIT Training Pty Ltd CRICOS Provider Code: 01912G | RMIT University RTO Code: 3046

 Bagaimana pelaksanaan pengajaran dengan cara Aman-COVID 

Melbourne sekarang bergerak menuju ‘COVID Normal’ dengan banyak pelonggaran pembatasan 
dan kota ini kembali hidup. Sejalan dengan pelonggaran pembatasan, pembelajaran di tahun 
2021 akan dilakukan melalui perpaduan aktivitas tatap muka dan online.

1. Saat ini, semua perkuliahan dan seminar hanya akan disampaikan secara online. 

2. Pembelajaran yang difasilitasi, seperti tutorial, lokakarya, laboratorium, studio, praktikum dan lektorial, akan 
disampaikan secara tatap muka di kampus, jika memungkinkan, dengan menerapkan langkah-langkah pengamanan. 

3. Ratusan program studi akan terus tersedia secara online bagi siswa dan akan dilanjutkan secara tatap muka jika 
memungkinkan, tanpa mengurangi kualitas pendidikan dan prestasi siswa kami. 

4. Untuk siswa yang tidak dapat menghadiri kampus karena pembatasan perjalanan atau keadaan pribadi yang sah, 
mereka akan ditawari opsi untuk mengambil aktivitas online yang setara atau menyelesaikan aktivitas di kampus di 
masa mendatang. 

5. Meskipun RMIT akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan siswa yang tidak dapat menghadiri kampus 
tidak dirugikan, ada kemungkinan terjadi penundaan dalam kemajuan dan penyelesaian program.

rmit.edu.au/study-with-us/international-students
rmit.edu.au/study-with-us/foundation-studies
rmit.edu.au/accommodation

