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MAHASISWA USIA DI BAWAH 18 TAHUN 
INFORMASI UNTUK ORANG TUA 
 
 
 
DALAM PERATURAN IMIGRASI AUSTRALIA DISEBUTKAN BAHWA: 
 
Seseorang tidak akan diperkenankan belajar di Australia pada usia di bawah usia 18 tahun kecuali: 
 

• Ia didampingi orang tua atau wali yang sah,  
• Ia tinggal bersama kerabat, atau  
• pihak penyelenggara pendidikan (tempat ia mendaftarkan diri) memberi pernyataan tertulis yang menyebutkan 

bahwa urusan tempat menetap, dana dan tunjangan hidup sudah beres. 

 
Sesuai peraturan Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan (DIAC) tentang mahasiswa yang akan tinggal bersama kerabat yang 
direkomendasikan orang tua/wali mereka yang sah, kerabat tersebut harus:  
 

• saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, orang tua tiri, saudara tiri laki-laki, saudara tiri 
perempuan, kakek atau nenek, bibi, paman, kemenakan perempuan, kemenakan laki-laki, kakek atau nenek tiri, 
bibi tiri, paman tiri, kemenakan tiri perempuan atau kemenakan tiri laki-laki mahasiswa yang bersangkutan,  

• berusia di atas 21 tahun,  
• berhak tinggal di Australia sampai visa mahasiswa yang bersangkutan habis atau sampai mahasiswa 

bersangkutan berulang tahun ke-18 (mana yang terjadi lebih dulu), dan  
• menunjukkan bahwa mereka memiliki kepribadian yang baik, dengan memperlihatkan bukti berupa surat 

keterangan kepolisian di negara atau negara-negara tempat kerabat tersebut tinggal selama lebih dari 12 bulan 
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir setelah mereka berusia 16 tahun.  

 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat laman DIAC: www.immi.gov.au/students/students/573-1/eligibility-student-
18.htm#c (informasi tentang persyaratan di atas berlaku untuk semua mahasiswa internasional di bawah usia 18 tahun 
yang mengajukan permohonan untuk datang ke Australia, apapun sub-kategori visa yang mereka gunakan). 
 
 
PERATURAN DEAKIN UNIVERSITY 
 

• Semua mahasiswa yang usianya di bawah 18 tahun harus: 

 tinggal bersama kerabat yang memenuhi persyaratan (sebagaimana ditetapkan oleh DIAC) dan 
diusulkan oleh orang tua atau pengasuh mereka yang sah  

atau 

 tinggal di tempat menetap yang diatur melalui dan disetujui oleh Deakin dan mengurus aplikasi 
penitipan mahasiswa dengan badan penitipan profesional yang ditetapkan oleh Deakin University. 

• Tempat resmi untuk menetap bagi mahasiswa strata satu dan mahasiswa DUELI adalah Pemondokan bagi 
Mahasiswa di bawah 18 Tahun atau Under-18 Homestay (diatur oleh penyelenggara resmi dari Deakin 
University). Mahasiswa tersebut harus tetap tinggal di tempat menetap resmi sampai berusia 18 tahun (termasuk 
masa ketika yang bersangkutan belum terdaftar). 

• Badan penitipan yang digunakan jasanya oleh Deakin University antara lain:  International Student Alliance, 
Professional Student Care, A&J Student Care dan EduCare. 

• Kontrak penitipan mahasiswa dengan penyelenggara resmi harus dibuat untuk jangka waktu sampai mahasiswa 
tersebut berusia 18 tahun (termasuk masa ketika yang bersangkutan belum terdaftar). 

• Selama mahasiswa tersebut masih di bawah usia 18 tahun, segala penggantian tempat menetap dan/atau 
pengasuh mahasiswa harus mendapat persetujuan dari Deakin University, atau pendaftaran mahasiswa tersebut 
akan dibatalkan. 

• Mahasiswa tidak diperkenankan pergi ke Australia sebelum aplikasi tunjangan hidup mereka disetujui. 

http://www.immi.gov.au/students/students/573-1/eligibility-student-18.htm#c
http://www.immi.gov.au/students/students/573-1/eligibility-student-18.htm#c
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PROSEDUR UNTUK MAHASISWA JIKA ORANG TUANYA DAPAT MEREKOMENDASIKAN KERABAT YANG AKAN TINGGAL BERSAMA 
MAHASISWA TERSEBUT: 
 

1. Setelah menerima permohonan untuk mahasiswa di bawah usia 18 tahun, Deakin International akan mengirimi 
Anda salinan: 

 Lembar Informasi untuk Orang Tua – Mahasiswa di Bawah Usia 18 Tahun (yang sedang Anda baca) dan  

 Formulir Pernyataan Orang Tua 

2. Sampaikan kepada Deakin International Admissions bahwa Anda bisa merekomendasikan kerabat yang akan 
tinggal bersama mahasiswa tersebut sampai mahasiswa yang bersangkutan berusia 18 tahun dengan mengisi 
formulir Pernyataan Orang Tua. 

3. Sebelum mengeluarkan visa pelajar, DIAC akan meminta Anda untuk menyerahkan bukti adanya hubungan 
kekerabatan, bukti bahwa kerabat tersebut berhak tinggal di Australia pada saat mahasiswa tersebut belajar dan 
bukti bahwa kerabat tersebut berkepribadian baik. 

4. Setibanya di Australia, anak laki-laki atau perempuan Anda diminta untuk menghubungi Konsultan Mahasiswa 
International (ISA) di kampus tempat mereka akan belajar. 

 
 
 
PROSEDUR UNTUK MAHASISWA JIKA ORANG TUANYA TIDAK DAPAT MEREKOMENDASIKAN KERABAT YANG AKAN TINGGAL BERSAMA 
MAHASISWA TERSEBUT: 
 

1. Setelah menerima permohonan untuk mahasiswa di bawah usia 18 tahun, Deakin International akan mengirimi 
Anda salinan: 

 Lembar Informasi untuk Orang Tua – Mahasiswa di Bawah Usia 18 Tahun (yang sedang Anda baca), 

 Formulir Pernyataan Orang Tua,  

 Formulir Kepastian Penunjukan Pengurus 

2. Beri tahu Deakin International Admissions bahwa Anda tidak dapat merekomendasikan kerabat yang akan tinggal 
bersama mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi formulir Pernyataan Orang Tua. 

3. Isi formulir Kepastian Penunjukan Pengurus dengan mengusulkan badan Penitipan resmi yang tercantum dalam 
daftar di bawah ini dan mengirimkan formulir Kepastian Penunjukan Pengurus yang telah ditandatangani kepada 
badan tersebut bersama dengan salinan tanda pengenal yang telah disahkan, misalnya paspor yang 
memperlihatkan tanda tangan. Anda juga perlu mengirimkan uang pembayaran kepada badan Penitipan 
tersebut. Badan Penitipan akan menandatangani formulir ini dan mengembalikannya kepada Deakin 
International (bersama dengan surat keterangan kepolisian dan fotokopi paspor pengasuh). 

4. Deakin International Admissions akan mengirimkan kepada Anda lembar Informasi Pemondokan (Homestay 
Information) dan formulir Aplikasi Pemondokann (Homestay Application form). 

5. Baca lembar Homestay Information dan isi formulir Homestay Application kemudian kembalikan formulir 
tersebut kepada Deakin International untuk diproses.  

Semua mahasiswa yang usianya di bawah usia 18 tahun harus tinggal di tempat menetap yang diatur melalui dan 
disetujui oleh Deakin University. Tempat resmi untuk menetap bagi mahasiswa strata satu dan mahasiswa DUELI 
adalah Pemondokan bagi Mahasiswa di bawah 18 Tahun atau Under-18 Homestay (diatur oleh penyelenggara 
resmi dari Deakin University). Mahasiswa tersebut harus tetap tinggal di tempat menetap resmi sampai berusia 
18 tahun (termasuk masa ketika yang bersangkutan belum terdaftar). 

6. Deakin International Admissions akan memastikan bahwa urusan penitipan dan tempat menetap sudah beres, 
dan mengeluarkan formulir Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare Arrangements (formulir 
CAAW). 

7. Setelah uang kuliah dibayarkan, Electronic Confirmation of Enrolment (e-COE) akan dikirimkan kepada Anda 
bersama dengan formulir CAAW. Bawa formulir e-COE dan formulir CAAW ini ke Kedutaan Besar atau Konsulat 
Australia untuk mengajukan permohonan visa bagi anak laki-laki atau perempuan Anda. 
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8. Anak laki-laki atau perempuan Anda diminta dengan sangat untuk menghubungi badan Penitipan begitu tiba di 
Australia. Mereka juga diminta untuk menghubungi Konsultan Mahasiswa International (ISA) di kampus tempat 
mereka belajar. 

9. Anak laki-laki atau perempuan Anda tidak diperkenankan pergi ke Australia sebelum tanggal disetujuinya aplikasi 
tunjangan hidup mereka yang tercetak pada formulir CAAW. 

 
 
BADAN PENITIPAN YANG TERDAFTAR PADA DEAKIN UNIVERSITY: 
 
ISA Guardian & Welfare Services 
Bapak Ivan McKinney 
National Office: Suite 20/Level 1 - 108 Bourke Street, Melbourne 3000 
Telepon: +61 3 9663 2887   Faksimili: +61 3 8678 1317  Selular: +61 401 995 900 
Skype: isa-ivan 
Email: info@studentguardians.com 
Situs Internet: www.studentguardians.com 

Professional Student Care (Australia) Pty Ltd 
Ibu Sharron Shiu 
P.O. Box 157 Highpoint Shopping Center, Maribyrnong, VIC 3032  Australia 
Telepon: +613 9318 3009 Faksimili: +613 8677 6500 Selular: +61 422 005 211 
Email: info@pscaustralia.com.au 
Situs Internet: www.pscaustralia.com.au  
 
A & J Student Care Services 
Bapak Jessy Kakerissa 
Alamat Pengiriman Surat: PO Box 5139 Hughesdale VIC 3166, Australia 
Telepon: 61 3 9801 2251 Faksimili: +61 3 9801 2253 Selular: +61 419 319 633 
Email: ajstudentcare@bigpond.com 
Situs Internet: www.guardians4student.com.au  
 
EduCARE Services Australia 
Ibu Alison Taylor dan Bapak Ken Taylor 
44 Roborough Avenue, Mount Eliza VIC 3930 Australia 
Alamat Pengiriman Surat: PO Box 826, Mount Eliza VIC 3930 Australia 
Telepon: 61 3 9787 3245 Faksimili: 61 3 9775 2142 
Email: alison@i.net.au  
Situs Internet: www.esaonline.com.au}  
 
 
 
CATATAN: Badan yang menyediakan tempat  menetap (mis. Student Accommodation Services - Homestay), tidak 
dapat sekaligus menjadi kantor penitipan resmi. 
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