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Lewat kerja sama dengan 
pemerintah, institusi pendidikan dan 
pemangku kepentingan, StudyPerth 
berperan sebagai pemimpin dalam 
membentuk profil pendidikan 
internasional di Western Australia 
(WA) dan di luar negeri.  

StudyPerth sangat didukung dan 
bekerja erat dengan Pemerintah 
Western Australia melalui 
Departemen Pekerjaan, Pariwisata, 
Sains dan Inovasi. Lembaga-
lembaga anggota kami meliputi 
universitas bertaraf dunia di negara 
bagian ini, berbagai penyedia jasa 
pendidikan kejuruan, sekolah dasar 
dan menengah, sekolah bahasa 
Inggris – baik dari sektor negeri 
maupun swasta – dan penyedia jasa 
akomodasi pelajar yang berdedikasi. 

Di StudyPerth, kami berkomitmen 
untuk menambah pengalaman 
hidup, belajar, dan memulai karir 
bagi para pelajar internasional kami 
di Perth, lewat inisiatif seperti:

● Welcome Desk (Meja Selamat 
   Datang) untuk menyambut pelajar 
   begitu mereka tiba di Bandar 
   Udara Perth;
● Proyek Employability Perth untuk 
   membantu pelajar memulai karir 
   mereka;  
● Acara Welcome to Perth (Selamat 
   Datang di Perth) resmi, yang 
   dijamu oleh Gubernur WA;  
● Program Student Ambassador 
   (Duta Pelajar). 

Mari cari tahu mengapa Perth 
adalah tempat untuk TINGGAL, 
BELAJAR dan MULAI masa depan!

Kami adalah StudyPerth – tempat 
pertama yang dapat dihubungi 

oleh siapa saja yang ingin 
mendapat informasi tentang 
belajar dan tinggal di Perth!



Di Western Australia, kami menerima 
lebih dari 49.000 pelajar Australia per 
tahun. 

Perth menaungi lebih dari 
1.600 mahasiswa doktoral 
internasional.

Keseimbangan jumlah pelajar internasional perguruan tinggi 
yang mengikuti jurusan STEM  dan BAM di Perth adalah yang 
terbaik di Australia.

24% tertarik pada bidang 
teknik, 21% tertarik pada 
bisnis dan administrasi.

Dibandingkan kota-kota 
di Australia, keragaman 
pasar sumber 
internasional di Perth 
adalah yang terbaik.

Dari 148 negara, 20 negara terbanyak:  
India/Tiongkok/Malaysia/Brasil/Bhutan/Taiwan/
Kolombia/Korea Selatan/Jepang/Vietnam/
Hong Kong/Nepal/Pakistan/Kenya/Indonesia/
Singapura/AS/Thailand/Mauritius/Italia.

34 % STEM versus 38 % BAM.

92% pelajar internasional di WA 
mendaftarkan diri pada salah satu 
anggota StudyPerth.

Sekilas pandang pendidikan internasional WA

WESTERN
AUSTRALIA 

Sumber - Austrade online international student data, YE Dec 2017. Canberra. and English Australia 2016 Econometrix Report. Sydney, June 2016 (EA 
and federal Dept of Education + Training). And QS Enrolment Solutions, International Student Survey 2018.



HIDUP di Western Australia
Perth selalu berperingkat di dalam 50 besar kota pelajar 
internasional karena para pelajar mendapat pengalaman 
yang luar biasa di sini!  

New York Times menempatkan Perth di dalam daftarny 
yang berjudul 52 Tempat yang Harus Dikunjungi

Perth berada di urutan nomor 3
di Australia untuk kualitas hidup.

Perth berada di peringkat ke-36 di 
daftar ’50 kota terbaik di dunia’.

Perth adalah salah satu kota 
tersehat dan paling cerah di dunia!

Perth adalah kota dengan nilai terbaik di Australia.

Perth adalah kota paling bersahabat kedua di dunia.

Selama 13 tahun terakhir ini, Perth berperingkat 
di dalam 10 besar kota yang paling layak dihuni.

Perth adalah kota yang sudah ditransformasi, dengan gaya 
hidup yang santai tapi asyik yang akan terus 
membuat Anda kagum dan senang! Nikmati kegembiraan 
kota ini persis di hadapan Anda selama minggu sekolah, 
lalu kendarailah mobil dan pergilah ke selatan atau utara 
selama beberapa jam untuk merasakan enaknya makanan, 
minuman anggur dan melihat lumba-lumba dan banyak 
daerah berkeajaiban alam termasuk Margaret River, 
Albany, Exmouth dan Monkey Mia.

Perth adalah kota Australia termurah untuk homestay  
dan penyambutan di bandar udara.
Untuk homestay dan penyambutan di bandar udara.
Homestay - $275      Penjemputan - $130
Untuk kamar satu orang dan transfer di bandara:
Kamar satu orang - $250      Transfer - $121

Sumber - Mercer Quality of Life Survey 2018.

Sumber - https://www.cntraveler.com/galleries/2015-08-14/the-2015-friendliest-and-unfriendliest-cities-in-the-world

Sumber - The West Australian, Wednesday, 9 January 2019.

Sumber - Spotahome, Healthiest Cities Index. Accessed 19 September 2018.

Sumber - http://www.telegraph.co.uk/travel/galleries/The-worlds-best-cities-in-pictures/
perth/

Sumber - Prepared by StudyPerth from The Economist Global Liveability Ranking, London. Aug 2017 
and The Economist Intelligence Unit, Worldwide Cost of Living Survey, 2017 retrieved 1.9.17.

Sumber - Compiled by StudyPerth from 2stay Price List 2017 and Australian Homestay Network
http://students.homestaynetwork.org/pricing/, retrieved 28.3.17

Sumber - Prepared by StudyPerth from The Economist Global Liveability Ranking, London. Aug 2017 
and The Economist Intelligence Unit, Worldwide Cost of Living Survey, 2017 retrieved 1.9.17.



BELAJAR di Western Australia
Perth menawarkan pendidikan bertaraf dunia. Kombinasi 
penyedia jasa pendidikan negeri dan swasta – termasuk 
sekolah, sekolah kejuruan, dan universitas – di Perth selalu 
berperingkat di antara yang terbaik di dunia.

Semua universitas Western Australia 
menawarkan kesempatan penelitian 
bertaraf dunia.

Empat universitas di Perth masuk dalam daftar 150 
universitas berusia di bawah 50 tahun terbaik di dunia.

Perth mempunyai dua universitas berbintang lima (UWA 
& Curtin) pada daftar peringkat QS yang terbaru. Kalau 
digabung, ada lebih dari 12 jurusan dari universitas di 
Perth yang berperingkat di 50 besar di dunia.

UWA – universitas tertua di Perth – 
termasuk 150 universitas terbaik di dunia.

Perth termasuk 50 kota pelajar terbaik di dunia
selama tujuh tahun terakhir.

Satu universitas (ECU) berperingkat sebagai 
universitas negeri top Australia dari segi 

kepuasan pelajar.

Perth berada di peringkat ke-29 di dunia sebagai kota 
pelajar yang paling diinginkan.

Perth adalah kota terhubung, dengan adanya kesempatan 
untuk gaya hidup yang lebih baik yang memungkinkan 
koneksi dengan industri global dan komunitas bisnis, 
komunitas pelajar lokal dan internasional, dan kampung 
halaman Anda!

Sumber - 2017 QILT survey.

Sumber - QS, Stars rating system 2017-2018.

Sumber - QS (London), Best Student Cities 2018.

Sumber - Times Higher Education, Top 150 Universities 2018.

Sumber - QS , World rankings 2018.

Sumber - QS (London), Best Student Cities 2018.



MULAI di Western Australia
Perth mempunyai kolaborasi penelitian yang luas, koneksi 
pemerintah dan perdagangan serta afiliasi bisnis multinasional, 
yang memberi kesempatan kepada pelajar untuk belajar dari 
dan mengakses pasar dan kesempatan kerja.

Perekonomian Perth telah bertumbuh rata-rata 
sebesar 4,4% per tahun selama 10 tahun terakhir.

Perth telah mencetak lebih banyak miliuner 
per kapita daripada kota lain di dunia!

Western Australia menghasilkan 15% PDB 
(Produk Domestik Bruto) Australia padahal 
populasinya hanyalah 11% dari populasi 
Australia. Ini 33% di atas rata-rata nasional.

Kepercayaan bisnis di Western Australia berada 
pada titik puncaknya dalam tujuh tahun terakhir.

Kami memiliki lebih banyak 
perusahaan yang terdaftar di ASX 
daripada kota lain di Australia (704).Pertumbuhan kerja WA telah meningkat 

sebesar 1,5% sejak bulan Mei 2017.

Sebagai ibukota bidang teknik di Australia, banyak 
perusahaan industri sumber daya terbesar di dunia – BHP, Rio 
Tinto, Woodside – berkantor di Perth, dengan proyek-proyek 
senilai $103 miliar yang sedang berjalan.

Pada tahun 2018, Pemerintah Negara Bagian WA 
memperkenalkan daftar Graduate Skilled Migration 
(Migrasi Lulusan Terampil) yang akan memberi jalan bagi 
lulusan pelajar internasional berprestasi ke skilled migration 
(migrasi berdasarkan keterampilan).

Sumber - PerthNow, September 11, 2012.

Sumber - Committee for Perth factsheet, September 2017.

Sumber - Committee for Perth factsheet, September 2017.

Sumber - BCEC Monthly Labour Market Update – May 2018.

Sumber – CCI Outlook, February 2018.

Sumber - Sigler, T. and Martinus, K. (2018) Perth’s Global Connectivity, FACTBase Bulletin 60, 
The University of Western Australia and the Committee for Perth, Perth. Accessed 19 June 2018.



Apa yang dikatakan para pelajar tentang Perth?

Banyak hal yang saya 
sukai dari Perth: 

cuacanya, kemungkinan 
untuk berkegiatan di 

luar, banyaknya ragam 
taman dan area hijau 

dan ragam atraksi yang 
ditawarkan Perth.

Perth memiliki masa 
depan yang menjanjikan 

dengan semakin 
banyaknya pelajar, 

infrastruktur yang sedang 
berjalan dan lingkungan 

belajar yang damai 
saat ini.

Perth adalah kota yang 
multikultur dan beragam. 

Anda dapat bertemu 
dengan orang-orang dari 

berbagai negara, dan 
mereka sangat ramah 

juga. Saling 
memperkenalkan budaya 

akan memperkaya 
pengetahuan dan 

keterampilan social kita.

Saya sangat menyukai 
lingkungan alam 

Perth. Saya suka sekali 
cuaca, laut dan langit 

Perth yang biru.

Karena kota ini lebih 
dekat dari tempat asal 

dan biaya hidupnya 
sedang, maka 

universitas pilihan saya 
berada di Perth.

Biaya hidup dan uang 
sekolah yang terjangkau 

adalah alasan utama 
memilih Perth sebagai 

tujuan studi. Alasan lain 
adalah kesempatan 

bekerja sambil belajar 
yang membantu saya 

membiayai hidup.

Ada banyak hal yang 
ditawarkan di Perth 

yang ingin saya 
ceritakan; dari makanan 
enak, seni, alam, hingga 

orang-orangnya yang 
ramah dan 

masyarakatnya yang 
multikultur. 

Saya sangat suka Perth 
terutama karena orang-

orangnya yang luar biasa! 
Di sini orang-orangnya 
sangat inklusif sehingga 
mereka membuat Perth 

terasa seperti rumah bagi 
saya. Saya menjalin 

persahabatan seumur 
hidup dan belajar banyak 

dari teman-teman 
Aussie saya.

Pertama, kota ini 
sangat bagus dan 

bersih. Cuaca di sini 
sangat nyaman. 
Kedua, kualitas 

pengajarannya sangat 
bagus dan terkenal. 
Ketiga, orang-orang 
yang tinggal di sini 

sangat ramah 
dan sopan.





MULAI
BELAJAR
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www.studyperth.com.au
#LiveLearnLaunch #StudyPerthInAction


