
"Hal terbaik tentang program saya adalah adanya pelatihan langsung dan 
juga fasilitas dan peralatan modern. Saya benar-benar merasa mendapatkan 
pendidikan teknik berkualitas tinggi dari TAFE. Saya memperoleh keterampilan 
praktis baru dan tidak hanya pembelajaran berbasis teori. TAFE menyediakan 
pendidikan terakreditasi global yang membantu peserta didik memanfaatkan 
keterampilan dan potensinya agar siap bekerja di masa depan."

John Erick Flores | Filipina

MEM50212 Advanced Diploma of Engineering

BELAJAR DI TAFE INTERNATIONAL 
WESTERN AUSTRALIA

Delapan alasan Anda dapat memperoleh sukses bersama TAFE International Western Australia (TIWA): 

 Akses mudah
Persyaratan masuk lebih mudah dari  
universitas. Pilihan UniPathway juga tersedia untuk Pendidikan 
lanjutan di universitas dengan kredit pembelajaran yang diakui.

   Biaya terjangkau    
Biaya yang lebih terjangkau dan durasi  
pembelajaran yang lebih singkat berarti Anda mengeluarkan 
lebih sedikit dana untuk mendapatkan kualifikasi dan bergabung 
dengan dunia kerja dengan lebih cepat.

 Kesempatan bekerja    
Dapatkan keterampilan yang  
dibutuhkan dan selaras dengan industri untuk siap bekerja 
pada pilihan karier yang menarik, relevan, dan bermanfaat.

   Regional     
Perth telah ditunjuk sebagai pusat regional, yang  
menyediakan kesempatan para peserta untuk berkembang di 
Western Australia (WA) setelah menyelesaikan studi. Belajarlah 
di salah satu kampus regional ternama kami untuk memperoleh 
pengalaman unik di daerah rural Australia.

  Kualitas    
TIWA dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah  
Negara Bagian WA. Pilihlah pengalaman belajar yang aman dan 
berkualitas dengan pengajar yang memiliki pengalaman dan 
koneksi di industri terkait.

  Keberagaman    
Ada lebih dari 100 pilihan program kelas  
dari beragam area studi di 17 lokasi yang berbeda di sekitar 
Perth dan WA.

  Fasilitas    
Dapatkan manfaat dari kampus canggih yang  
dibangun secara khusus, dikelola oleh staf dan pengajar yang 
berpengalaman di bidang industri.

  Terintegrasi    
Kembangkan keterampilan Anda melalui  
pembelajaran secara langsung, terapkan dalam skenario 
kehidupan nyata, dan raih kelulusan dengan kepercayaan diri 
dalam bekerja.



 Perth
Perth, ibukota negara bagian Western Australia, adalah 
sebuah kota modern yang menakjubkan dengan kombinasi 
ideal antara aktifitas budaya, ruang hijau, dan akses mudah 
menuju pantai dan daerah tepi laut. Kota ini dikenal dengan 
gaya hidupnya yang santai, iklim yang cerah, dan kehidupan 
perkotaan yang semarak, dan merupakan tempat yang tepat 
untuk hidup sebagai pelajar.

 Program Kelas
Anda dapat memilih dari berbagai bidang studi dengan lebih dari 
100 program sertifikat, diploma, dan diploma lanjutan.

Akuntansi, Bisnis dan Manajemen | Perawatan Hewan dan 
Budidaya Perairan | Otomotif, Teknik, Survei, Teknologi Proses 
| Penerbangan | Bangunan dan Konstruksi | Industri Kreatif | 
Media Digital dan Teknologi Informasi | Kursus Intensif Bahasa 
Inggris untuk Pelajar Luar Negeri (ELICOS) | Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pengabdian Masyarakat | Kesehatan, Kebugaran dan 
Kecantikan | Perhotelan, Kuliner dan Pariwisata | Pengelolaan 
Lahan dan Lingkungan | Maritim | Keperawatan

Untuk informasi program lebih lanjut kunjungi katalog program 
di situs  tafeinternational.wa.edu.au/courses. 

 Persyaratan penerimaan dan bahasa Inggris
Sejumlah tes dan bukti kesetaraan bahasa Inggris dapat 
diterima sebagai persyaratan masuk ke kursus TAFE.

Untuk masuk ke sebagian besar program sertifikat, diploma, 
dan diploma lanjutan, kami mewajibkan hasil yang setara 
dengan skor IELTS (akademik) 5.5 tanpa adanya skor per 
bagian yang kurang dari 5.0 *

* Harap diperhatikan: beberapa program mensyaratkan tingkat bahasa 
Inggris yang lebih tinggi sebagai persyaratan masuk.

Dapatkan informasi persyaratan penerimaan untuk negara 
Anda di situs tafeinternational.wa.edu.au/admission-
requirements. 

 Tanggal penerimaan
Mayoritas program kelas TAFE akan dimulai pada bulan 
Februari dan Juli. Untuk daftar tanggal penerimaan lengkap, 
silakan kunjungi situs tafeinternational.wa.edu.au/
application-dates. 

 TAFE UniPathway
TAFE UniPathway dapat membawa Anda masuk ke universitas 
melalui sebuah paket atau artikulasi. TIWA menawarkan jalur 
menuju sejumlah universitas terkemuka di Western Australia. 
Dengan berbagai kombinasi UniPathway, TIWA menawarkan 
lebih banyak pilihan bagi lebih banyak peserta didik. Untuk 
informasi lebih lanjut, kunjungi situs tafeinternational.wa.edu.
au/university-pathways. 

 Paket universitas
Banyak program TAFE yang dapat dipaketkan dengan gelar 
universitas. Jika memenuhi syarat, Anda akan menerima 
penawaran dari TIWA dan universitas Anda. Ini berarti 
Anda dapat mengajukan satu visa pelajar dan program 
gelar universitas akan menjadi program utama Anda. Untuk 
informasi tambahan, silakan kunjungi situs tafeinternational.
wa.edu.au/unipackages.  

 Biaya
Biaya untuk program TAFE dimulai dari $6240 AUD per semester. 
Terdapat biaya lain yang mungkin harus dibayarkan seperti biaya 
sumber daya dan biaya tambahan. Biaya ELICOS adalah $300 
AUD per minggu dan terdapat biaya sumber daya yang kecil juga 
harus dibayarkan. Untuk daftar lengkap biaya saat ini, silakan 
kunjungi situs tafeinternational.wa.edu.au/fees. 

 Asuransi Kesehatan Pelajar Di Luar Negeri (OSHC)
Semua pelajar internasional yang belajar di Australia diharuskan 
membayar Overseas Student Health Cover (OSHC) selama masa 
berlakunya visa pelajar mereka. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang OHSC, silakan kunjungi situs tafeinternational.wa.edu.au/
healthcover. 

 Akomodasi
Berbagai pilihan akomodasi tersedia bagi peserta didik. Ini 
termasuk: homestay yang memungkinkan Anda tinggal dengan 
keluarga Australia; desa tempat tinggal di kampus; atau tempat 
tinggal sewa pribadi. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi 
situs tafeinternational.wa.edu.au/accommodation. 

  Daftar sekarang
Silakan kunjungi situs web kami tafeinternational.wa.edu.au  
untuk melihat katalog program dan mendaftar sekarang!

TAFE International Western Australia (TIWA) merupakan lembaga pelatihan terdaftar (RTO) dan Commonwealth Register of Institutions and 
Course for Overseas Students (CRICOS), yang memberikan pelatihan kepada pelajar internasional yang terdaftar dalam program TAFE di Western 
Australia. Program kelas yang diakui secara nasional ini diberikan oleh perguruan tinggi TAFE Western Australia atas nama TIWA. TIWA tetap 
bertanggung jawab atas kualitas pelatihan dan penilaian yang diberikan oleh perguruan tinggi TAFE dan untuk masalah dokumentasi sertifikasi 
bagi peserta didik. 

 TAFE International Western Australia, Lokasi: East Perth TAFE campus, Building B, Level 2, 140 Royal Street, East Perth WA 6004 

 tafeinternational.wa.edu.au |  +61 8 9218 2100
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