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Brisbane adalah tempat yang sangat bagus
untuk tinggal, bekerja, dan bersantai. Kota
ini aman, semarak, hijau dan makmur, dan
terkenal dengan karakternya yang ramah
dan optimistik, serta gaya hidup yang
menyenangkan.
Sebagai Kota Dunia Baru Australia dan
ibukota Queensland, Brisbane adalah
kota yang inovatif dan kreatif. Kota
kita ini memiliki sistem sekolah yang
sangat baik, mulai dari pendidikan
anak-anak hingga perguruan tinggi serta lembaga
penelitian tingkat dunia.

Pendaftaran pelajar
internasional

Salah satu

3 TERATAS
kota untuk belajar
di Australia1

Brisbane menyediakan banyak sekali peluang gaya
hidup dan rekreasi seperti fasilitas olah raga kelas
dunia, seni dan budaya serta kalender acara yang
padat. Kami juga
adalah jantung dari wilayah dengan pantai dan pulaupulau indah, hutan hujan tropis Warisan Dunia, taman
nasional serta peluang untuk melihat hewan-hewan
asli Australia.
Setiap tahunnya, Brisbane menarik 85.000 pelajar
internasional dari lebih dari 160 negara. Kami bangga
menjadi kota yang inklusif dan multi budaya, yang
menyambut baik semua pelajar dari seluruh penjuru
dunia yang memutuskan untuk tinggal di kota kami.
Untuk membina persahabatan dan
menegaskan dukungan kota kami, saya secara berkala
menyelenggarakan Upacara Persahabatan Pelajar
Internasional Wali Kota. Saya juga telah melantik 44
Duta Besar Pelajar Internasional Brisbane dari 30
negara untuk tahun 2018 untuk berbagi cerita mereka
mengenai belajar dan tinggal di kota kita ini.
Saya mendukung Kota Dunia Baru kita sebagai
tempat belajar yang tepat bagi Anda - kota di mana
impian dan cita-cita masa depan dapat diwujudkan.
Graham Quirk
Wali Kota

1 Sumber: Daftar Kota Pelajar Terbaik QS 2018
2 Sumber: fDi Intelligence 2016/17
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LINGKUNGAN BRISBANE
TOOWONG

Suburb yang sangat mudah
diakses, tersambung ke pusat
kota dan lembaga-lembaga
pendidikan melalui hampir
segala bentuk pengangkutan.

SOUTH BANK

Dengan taman di pusat kota dan
kalender event sepanjang tahun,
South Bank adalah tempat tinggal
yang semarak dan santai, tapi
dapat dicapai dengan berjalan
menyeberangi jembatan dari CBD.

ST LUCIA

Dikelilingi oleh rumah-rumah khas
Queensland dan pohon jakaranda,
pelajar dari seluruh penjuru dunia
memilih untuk tinggal di St Lucia.
Kampus University of Queensland
yang luas terletak di tengah-tengah
St Lucia.

Brisbane adalah ibukota Queensland dan terletak di pesisir timur Australia. Dengan
populasi lebih dari dua juta jiwa, Brisbane adalah kota ibukota yang paling cepat
perkembangannya di Australia.

PUSAT-PUSAT PELAJAR DI BRISBANE:
PUSAT KOTA

Tinggal di jantung CBD Brisbane
menawarkan kemudahan posisi
sentral dan akses ke lembagalembaga pendidikan, toko-toko, serta
fasilitas-fasilitas penting di Brisbane.
CBD menawarkan akses yang
gampang ke seluruh wilayah Brisbane,
dengan Stasiun Central yang melayani
semua jalur kereta api, bis ke segala
arah, dan terminal-terminal CityCat.

KELVIN GROVE

Walaupun Kelvin Grove paling dikenal
sebagai lokasi kampus Kelvin Grove
Queensland University of Technology,
lingkungan ini telah berkembang
menjadi ramai dengan restoran, cafe,
toko, pasar, seni dan berbagai kegiatan
dengan bertambahnya pelajar yang
tinggal di sini.

BELAJAR DI BRISBANE
JENIS-JENIS STUDI
Kerangka Kualifikasi Australia (Australian Qualifications Framework - AQF)
adalah kerangka yang diakui dan diakreditasi secara nasional. Kerangka ini
memudahkan pemerintah negara lain untuk mengakui kualifikasi Anda dan
merupakan batu landasan untuk pendidikan berkelas dunia di masyarakat
yang modern, demokratis dan maju dalam teknologi.

PENDIDIKAN TINGGI
GELAR DOKTOR (PHD)
GELAR MASTER
SERTIFIKAT ATAU DIPLOMA
PASCASARJANA
GELAR SARJANA
TAHUN 3/4/5
GELAR SARJANA
TAHUN 2
GELAR SARJANA
TAHUN 1

STUDI VOKASIONAL DAN
PATHWAY
DIPLOMA PASCASARJANA
VOKASIONAL
SERTIFIKAT PASCASARJANA
VOKASIONAL
DIPLOMA LANJUTAN
DIPLOMA
UNIVERSITY FOUNDATION
PROGRAM SERTIFIKAT IV
SERTIFIKAT I-III

PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS
KELAS 11-12

STUDI
BAHASA INGGRIS

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KELAS 7-10

KURSUS BAHASA INGGRIS
INTENSIF UNTUK PELAJAR
LUAR NEGERI
(ELICOS)

PENDIDIKAN DASAR
TAMAN KANAK-KANAK - KELAS 6
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UNIVERSITAS DAN LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
Brisbane menawarkan kepada pelajar internasional akses ke beberapa
lembaga pendidikan tinggi Australia yang terbaik, yang menyelenggarakan
berbagai program:
GELAR SARJANA:
Ini adalah kualifikasi universitas dasar untuk memasuki profesi kerja. Beberapa
profesi mungkin mengharuskan kualifikasi vokasional tambahan sebagai
syarat masuk.
SERTIFIKAT PASCASARJANA:
Biasanya melibatkan memperluas keterampilan yang telah didapatkan pada
program sarjana atau pengembangan keterampilan vokasional pada bidang
profesional yang baru.
GELAR MASTER:
Melibatkan meningkatkan keterampilan profesional atau vokasional tertentu,
dan biasanya didapatkan melalui riset atau kuliah saja atau kombinasinya.
GELAR DOKTOR:
Gelar tertinggi yang diberikan oleh universitas di Australia. Walaupun ini
merupakan gelar riset, beberapa program mungkin memiliki komponen
kuliah.

Joy (Philippines): “Brisbane benar-benar merupakan tempat
terbaik untuk pendukung pendidikan berkelanjutan seperti saya.
Selama satu tahun di Brisbane, hal terpenting yang saya pelajari
adalah bahwa pendidikan bukan hanya soal buku pelajaran,
kuliah dan ujian - melainkan juga pengalaman, kesempatan untuk
menjelajahi dan bepergian, persahabatan, kerja sama dengan
budaya lain serta belajar untuk mengenal berbagai komunitas.”

BELAJAR DI BRISBANE

Australian Catholic University

CQ University

Griffith University

JMC Academy

Queensland University of Technology

The University of Queensland

University of Southern Queensland

TAFE Queensland Brisbane

Torrens University

University of the Sunshine Coast

Federation University

Charles Sturt University

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: studybrisbane.com
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BELAJARDI DI
BRISBANE
SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN
Sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan (Vocational Education and Training
- VET) Brisbane memungkinkan para pelajar mencapai keterampilan berfokus
karir dan praktis yang dicari oleh pemberi kerja.
Kualifikasi yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga VET adalah Sertifikat I-IV,
Diploma dan Diploma Lanjutan. Kualifikasi-kualifikasi ini memenuhi standar
industri dan akan mempersiapkan Anda untuk bekerja di berbagai bidang
kerja dan studi lebih lanjut.

Australian Business School

Australian Child Care
Career Options

Aviation Australia

Charlton Brown

Everthought College
of Construction

Gamma
Education Institute

Harvest Education
Technical College

InTech Institute
of Technology

JMC Academy

Lifetime International
Training College

Pragmatic Education Group

Queensland
International College (QII)

Shafston International College

Site Institute

TAFE Queensland

Think: Education Group

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: studybrisbane.com

BELAJAR DI SEKOLAH
BRISBANE
Pendidikan sekolah di Australia termasuk pendidikan prasekolah, kelas
persiapan, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah
atas. Sekolah menawarkan kurikulum yang beragam termasuk bahasa Inggris,
matematika, studi masyarakat dan lingkungan, sains, seni, musik dan Bahasa
Selain Bahasa Inggris (Languages Other Than English - LOTE).

Canterbury College

Somerville House

St John’s Anglican College

St Joseph’s Nudgee College

St Aiden’s Anglican Girls’ School

St Margaret’s Anglican Girls School

St Paul’s School

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: studybrisbane.com
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PROGRAM BAHASA INGGRIS
Untuk membantu agar para pelajar internasional berprestasi baik dalam
belajar, Pemerintah Australia mengharuskan pelajar memiliki tingkat
kemampuan berbahasa Inggris minimum untuk memasuki sekolah,
pendidikan dan pelatihan kejuruan, universitas serta lembaga-lembaga
pendidikan tinggi. Kursus yang tersedia bervariasi mulai dari General English,
English for Academic Purposes, IELTS/TOEFL atau persiapan ujian Cambridge
untuk Pengajaran Bahasa Inggris bagi Penutur Bahasa Lain (Teaching of
English to Speaker of Other Languages - TESOL).

Australian Business School

Australian Catholic University

Aviation Australia

Careers Australia

CQUniversity Australia

Everthought College of Construction

Griffith English Language Institute

Harvest Education Technical College

JMC Academy

Lifetime International Training College

Navitas English Brisbane

Pragmatic Education Group

Queensland International College (QII)

QUT International College

Shafston International College

Site Institute

TAFE Queensland

Torrens University

University of Southern Queensland

Gamma Education & Training

UQ Institute of Continuing and TESOL
education

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: studybrisbane.com
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BELAJAR DI BRISBANE

THE BRISBANE STUDENT HUB

PATHWAYS DAN FOUNDATION

The Brisbane Student Hub adalah layanan pendukung inklusif dan gratis
untuk para pelajar internasional dan terletak di State Library of Queensland di
South Bank. The Hub menyediakan informasi, nasihat dan rujukan mengenai
perawatan kesehatan, pekerjaan, pengelolaan anggaran, akomodasi dan
layanan hukum, serta menghubungkan para pelajar dengan event-event dan
kegiatan lokal.
The Brisbane Student Hub adalah kemitraan antara MDA Ltd, The Edge, Study
Queensland dan Study Brisbane.

Studi foundation atau studi pathway memberikan kesempatan bagi
para pelajar internasional untuk menjalani setahun pra-universitas pada
program spesialis yang terakreditasi penuh sebagai langkah pertama untuk
menyelesaikan studi perguruan tinggi. Program-program dikembangkan
secara khusus agar memenuhi persyaratan universitas dan biasanya 8-12 bulan
lamanya.

International Education Services
(UQ Foundation Program)

QUT International College

Goutham (India): “Dengan cuaca sempurna yang cocok
untuk kegiatan di luar ruangan, Brisbane menyambut baik
keragaman multi budaya dan ada saja yang menarik segala
orang; entah musik, seni, olah raga, museum, atau sekadar
pemandangan alami luar biasa.”

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: studybrisbane.com

BEKERJA
BRISBANE
BEKERJADI DI
BRISBANE
Bekerja sambil belajar di Australia dapat membantu menambah pengalaman
belajar dan tinggal di sini. Ada berbagai peluang untuk mendapatkan
pengalaman kerja yang berharga atau menambah penghasilan Anda selama
belajar.
Sebagian besar visa pelajar mengizinkan Anda bekerja selama hingga 40 jam
per dua minggu selama masa kuliah, dan tanpa batasan jam selama libur
kuliah atau sekolah yang terjadwal. Sebelum Anda menerima pekerjaan yang
dibayar Anda perlu memastikan bahwa visa Anda mengizinkan Anda bekerja,
jadi carilah informasi lebih lanjut di situs web Department of Immigration and
Border Protection - border.gov.au.

Fabio (Brazil): “Bekerja di Brisbane benar-benar menyenangkan karena
kita terhubung dengan komunitas beraneka ragam yang bersikap adil,
di mana semua orang boleh bersuara dan berkontribusi. Pengalaman
saya telah memberikan saya peluang yang berharga untuk belajar
lebih banyak mengenai marketing dan bisnis dari manajer-manajer
berpengalaman dan membangun jejaring profesional saya.”

KETERAMPILAN KERJA
Entah Anda mencari kerja paruh
waktu selama belajar, kerja magang
untuk menambah nilai gelar
Anda atau pekerjaan saat lulus
nanti, Brisbane akan memberikan
Anda alat untuk mencari dan
mendapatkan peran kerja yang tepat.
Lokakarya, peluang untuk menjadi
relawan dan Work Integrated
Learning Programs yang ditawarkan
oleh Study Brisbane, para penyedia
pendidikan, dan Brisbane Student
Hub, akan memastikan bahwa Anda
memiliki kesempatan terbaik untuk
mendapatkan peran kerja impian
Anda di Brisbane dan kota asal Anda.

INOVASI DAN KEWIRASWASTAAN
Brisbane adalah tempat tinggal komunitas inovasi yang semarak, bertumbuh
pesat serta beragam. Bersama-sama dengan The Capital, pusat inovasi
dan start-up yang didukung oleh kota ini, beberapa universitas memiliki
laboratorium inovasi mereka sendiri, yang menyediakan jalan bagi para siswa
untuk menciptakan inisiatif kewiraswastaan mereka sendiri.
Disamping itu, event-event Study Brisbane’s Student Connect menautkan
startups, SMEs, perusahaan-perusahaan serta instansi-instansi pemerintah
dengan para pelajar yang berbakat dan antusias, dalam program yang embantu
bisnis dan pelajar mentransformasi diri mereka untuk masa depan pekerjaan.

TINGGAL DI BRISBANE
Brisbane adalah tempat tinggal
yang sangat bagus – biaya hidup
di sini adalah salah satu yang
terendah dibandingkan dengan
kota-kota lain di Australia,
iklimnya sub-tropis dan dekat dari
destinasi menarik seperti Gold
Coast, Sunshine Coast dan tamantaman nasional pedalaman.
Kota ini adalah tuan rumah
acara-acara olah raga dan budaya,
pasar petani, galeri dan museum
menarik, taman-taman yang
indah, makanan enak, kehidupan
malam yang ramai, dan dikelilingi
oleh daerah pedesaan yang asri,
hewan liar asli Australia, pantai
serta pulau-pulau yang indah.

PERKIRAAN BIAYA
HIDUP PER MINGGU

TRANSPORT
$5-$15

INTERNET
$15-$20

TELEPON
$10-$75

AKOMODASI
$100-$500

MAKANAN
$50-$100

Malik (Pakistan): “(Saya datang ke Brisbane karena saya…) ingin
memperoleh pendidikan yang diakui secara global, akses ke fasilitas
kelas dunia, dan menciptakan pengalaman pelajar internasional yang
tak terlupakan. Selain cuaca cerah setiap hari, makanan, budaya,
dan gaya hidup santai, saya memiliki peluang untuk menikmati
kebebasan kreatif serta kualitas hidup yang sangat tinggi.”

TINGGAL DI BRISBANE

TINGGAL DI BRISBANE

AKOMODASI PELAJAR

AKOMODASI DI KAMPUS

Brisbane memiliki berbagai akomodasi pelajar berkualitas yang dibangun
khusus. Tempat-tempat ini menyediakan dukungan tambahan, fasilitas serta
kegiatan komunitas yang dirancang khusus untuk para pelajar. Pilihannya
beragam, mulai dari apartemen yang berdiri sendiri hingga akomodasi
bersama. Semuanya berlokasi praktis di dekat fasilitas pengangkutan
dan belanja serta banyak yang memberikan akses gratis ke gym,
program-program sosial dan wi-fi. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi
brisbanestudentaccommodation.com.

Beberapa lembaga pendidikan memiliki
akomodasi pada kampus mereka. Ini ideal
jika Anda ingin tinggal dengan pelajar-pelajar
lain dari lembaga yang sama dan dekat dari
tempat belajar Anda. Biasanya akomodasi
ini berupa tempat tinggal dengan beberapa
kamar, di mana Anda diberikan kamar tidur
dengan tempat tidur single, meja dan kursi
serta tempat menyimpan barang. Biasanya
kamar mandinya adalah kamar mandi
bersama.

Scape

Student One

HOME STAY
Home stay adalah peluang untuk tinggal
dengan keluarga Australia dan mengalami
kehidupan dan budaya Australia dengan
mengikuti rutinitas sehari-hari keluarga tuan
rumah.

Atria Student Living

Urbanest

Iglu

Unilodge

Naaz (Maldives): “Cuaca yang sempurna, penyedia pendidikan
berkelas dunia, lokasi dekat dengan pantai-pantai favorit Australia,
lingkungan yang aman, gaya hidup yang sangat seimbang, serta
sambutan yang hangat bagi pelajar internasional adalah beberapa
aspek Brisbane yang membuatnya salah satu kota favorit saya.”

Keluarga tuan rumah secara aktif
memperhatikan para pelajar dan membantu
mereka berasimilasi dengan lingkungan baru
mereka.

MENYEWA SENDIRI RUMAH
ATAU FLAT
Ada sejumlah kompleks unit atau rumahrumah khusus untuk para pelajar di Brisbane.
Umumnya, para pelajar menyewa seluruh
rumah atau flat, tetapi ada juga peluang untuk
menyewa satu kamar tidur dan berbagi ruang
tamu, dapur, kamar mandi dan fasilitas cuci
baju dengan pelajar-pelajar lain yang dipilih
oleh manajemen tempat tersebut.
Biaya sewa berbeda-beda sesuai dengan gaya,
jenis dan suburb akomodasi tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: brisbanestudentaccommodation.com

TINGGAL DI BRISBANE
YANG DITAWARKAN BRISBANE:
Duta Besar Pelajar
Internasional Brisbane
Dilantik setiap tahun, Brisbane
International Student Ambassadors
(Duta Besar Pelajar Internasional
Brisbane) berbagi pengalaman
mereka belajar dan tinggal di
Brisbane melalui sosial media
dengan rekan-rekan, calon pelajar
serta keluarga di luar negeri.

Upacara Persahabatan Pelajar
Internasional Wali Kota
Para pelajar internasional diundang
ke Upacara Persahabatan
Pelajar Internasional Wali Kota,
yang diselenggarakan empat
kali setahun, yang membina
persahabatan dan menegaskan
dukungan kota ini.

Sambutan Kota Brisbane

Pelajar internasional dan
penduduk lokal Brisbane akan
menyambut Anda ketika Anda tiba
di Brisbane. Dan program Brisbane
Greeters menyediakan tour bagi
Anda untuk mengenal tempat
tinggal Anda yang baru ini.

TINGGAL
BRISBANE
TINGGALDI DI
BRISBANE

Festival Brisbane

Brisbane Powerhouse

Pameran Pertanian

Gallery of Modern Art

Queensland Performing Arts Centre

South Bank

BAGAIMANA CARA BELAJAR

DI BRISBANE

➊ PILIH
Brisbane sebagai destinasi belajar Anda

➋ TENTUKAN

program yang sesuai untuk Anda

➌ AJUKAN PERMOHONAN
ke salah satu sekolah, college atau universitas

➍ SERAHKAN

permohonan untuk mendapatkan Visa Pelajar

➎ SAMBUNGKAN DIRI ANDA

secara online untuk informasi lebih lanjut

facebook.com/studybrisbane
#studybrisbane
studybrisbane.com

@studybrisbane

