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Kebijakan ini berlaku untuk periode pengajaran yang dimulai 

pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Untuk versi 

sebelumnya, silakan merujuk ke: 

● Kebijakan pendaftaran (versi 1.3) 

● Kebijakan penjadwalan kuliah (versi 1.0) 

● Kebijakan kalender dan semester akademik (versi 1.0) 

● Kebijakan mahasiswa ESOS di bawah usia 18 tahun  (versi 

3.1) 

● Kebijakan transfer mahasiswa internasional antar para 

penyedia yang terdaftar (versi 3.0)  

  

CAKUPAN 

Kebijakan ini berlaku untuk: 

• semua mahasiswa;  

• semua staf;  

KEBIJAKAN PENDAFTARAN DAN 

JADWAL KULIAH 
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• semua program dan unit;  

• semua lokasi pengajaran; dan  

• Monash College (hanya untuk prosedur mahasiswa 

Internasional di bawah usia 18 tahun dan prosedur transfer 

mahasiswa Internasional antar para penyedia) 

Kebijakan ini tidak berlaku untuk program pengembangan / 

pendidikan profesional. 

Mahasiswa di bekas kampus Monash Afrika Selatan termasuk dalam 

cakupan kebijakan ini selama periode penyelesaian kuliah (teach-

out period). 

 

PERNYATAAN KEBIJAKAN 

1.  Pendaftaran  

Persyaratan 

1.1  Pendaftaran di Monash University (Universitas) terikat oleh 

persyaratan berikut:  

− semua mahasiswa harus mematuhi Anggaran Dasar (Statuta), 

Peraturan, kebijakan, prosedur dan daftar Universitas, 

sebagaimana yang telah diubah dari waktu ke waktu; 

− mahasiswa setuju untuk membayar semua biaya yang 

ditentukan, pungutan dan/atau biaya yang timbul secara 

langsung dari pendaftaran mereka;  

− mahasiswa internasional harus mematuhi persyaratan visa apa 

pun untuk dapat terdaftar di Universitas;  
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− Mahasiswa menyetujui penggunaan informasi mereka sesuai 

dengan Prosedur Perlindungan dan Privasi Data atau Daftar 

Perlindungan dan Privasi Data - Monash University 

Indonesia. Oleh karena itu, semua mahasiswa diwajibkan 

untuk menyediakan dan memelihara informasi yang akurat dan 

terkini tentang diri mereka sendiri selama pendaftaran;  

− Universitas menangani semua data pribadi, sesuai dengan 

Prosedur Perlindungan dan Privasi Data dan Daftar 

Perlindungan dan Privasi Data - Monash University 

Indonesia;  

− semua mahasiswa harus memiliki pengenal mahasiswa yang 

unik; dan  

− semua mahasiswa harus tunduk pada kemampuan Universitas 

untuk memberlakukan pelarangan atau mengubah pendaftaran 

mereka dalam keadaan tertentu, termasuk menangguhkan, 

membatalkan, mencabut, atau menghentikan pendaftaran jika 

mahasiswa tersebut melanggar atau gagal memenuhi 

persyaratan tertentu yang telah ditentukan.  

Hak 

1.2  Pendaftaran di Universitas memberikan kepada mahasiswa hak-

hak berikut:  

− semua mahasiswa yang telah terdaftar menerima nilai akhir 

untuk unit atau tesis yang telah diselesaikan, dan mungkin 

memenuhi syarat untuk menerima penghargaan Monash 

University setelah menyelesaikan suatu program;  



Page-4 

 

− mahasiswa yang telah terdaftar dapat mengakses layanan 

pendidikan dan dukungan. Untuk mahasiswa yang terlibat 

dalam penelitian, ini termasuk pelatihan dan supervisi 

penelitian; 

− mahasiswa dapat mengubah pendaftaran mereka dalam keadaan 

tertentu dan sesuai dengan persyaratan program Universitas 

dan persyaratan kepatuhan hukum; dan 

− semua mahasiswa dapat mengajukan cuti dari studi sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan oleh Universitas.  

 

2. Jadwal kuliah mahasiswa 

Mahasiswa 

2.1  Tujuan utama penjadwalan kuliah adalah untuk membuat suatu 

jadwal kuliah yang mendorong kehadiran mahasiswa dan 

partisipasi yang efektif. 

2.2  Penjadwalan kuliah memprioritaskan kebutuhan pembelajaran 

mahasiswa di atas aktivitas-aktivitas lain yang terjadi di 

Universitas, yang mencerminkan tujuan utama Universitas 

untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan pelatihan 

penelitian yang meningkatkan pengalaman mahasiswa dan 

mendukung mahasiswa untuk mencapai hasil pembelajaran 

mereka.  

2.3  Universitas berupaya untuk mengakomodasi preferensi 

penjadwalan kuliah mahasiswa, jika memungkinkan.  

2.4  Penjadwalan kuliah bertujuan untuk:  
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− Tepat waktu: mahasiswa yang telah terdaftar dapat mengakses 

jadwal kuliah mereka sekurang-kurangnya empat minggu 

sebelum periode pengajaran dimulai;  

− Stabil: jadwal kuliah meminimalkan bentrokan bagi para 

mahasiswa yang mengikuti suatu Kemajuan program standar. 

Perubahan minimum dilakukan setelah jadwal kuliah 

dipublikasikan kepada para mahasiswa; 

− Fleksibel: berdasarkan penawaran unit yang tersedia dan 

apabila memungkinkan, jadwal kuliah memberikan opsi kepada 

mahasiswa untuk jam-jam kuliah tanpa jeda waktu yang lama 

atau untuk beberapa lokasi kampus pada hari yang sama; 

− Inklusif: jadwal kuliah mendukung kesetaraan dan 

keberagaman, yang meliputi akomodasi yang wajar untuk 

tanggung jawab keluarga, keyakinan agama dan cacat tubuh, 

jika memungkinkan; dan 

− Aman dan masuk akal: jadwal kuliah memenuhi kewajiban 

kesehatan dan keselamatan kerja Universitas.  

2.5  Setiap fakultas bertanggung jawab untuk mengalokasikan 

tugas-tugas pengajaran. Tugas-tugas pengajaran dialokasikan 

sesuai dengan model beban kerja akademik fakultas dan 

kewajiban Universitas yang ditetapkan dalam Perjanjian 

Monash University Enterprise atau perjanjian atau kontrak 

setara yang diberlakukan untuk staf di lokasi internasional.  
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Ruang 

2.6  Jadwal kuliah mengoptimalkan penggunaan secara efisien 

fasilitas dan sumber daya yang sudah ada dan memprioritaskan 

pengajaran, pembelajaran dan penelitian di atas penggunaan 

ruang pengajaran lainnya.  

 

DEFINISI 

Pencabutan 

pendaftaran 

Apabila Universitas menghentikan pendaftaran 

mahasiswa dalam suatu program atau unit. 

Bentrokan 

Ketika mahasiswa dialokasikan pada dua atau 

lebih kegiatan pengajaran yang tumpang tindih 

Mahasiswa 

domestik 

Seorang mahasiswa terdaftar di: 

• Suatu lokasi di Australia yang merupakan 

seorang warga negara Australia atau Selandia 

Baru, atau yang memegang visa penduduk tetap 

Australia atau visa kemanusiaan permanen 

Australia; atau  

• Monash University Indonesia yang merupakan 

seorang warga negara Indonesia atau penduduk 

tetap (pemegang KITAP / Kartu Izin Tinggal 

Tetap); atau  

• Monash University Malaysia yang merupakan 

seorang warga negara Malaysia atau pemegang 

status tinggal permanen Malaysia; atau  
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• Lokasi Monash lain di luar Australia, yang 

dianggap sebagai mahasiswa domestik menurut 

kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah 

negara tersebut.  

Larangan Sebuah pembatasan yang diberlakukan terhadap 

akses mahasiswa ke layanan universitas sebagai 

akibat dari biaya, denda, pembayaran pinjaman 

yang belum dibayarkan, informasi yang hilang 

(misalnya nomor file pajak) barang-barang yang 

belum dikembalikan (misalnya, barang-barang 

perpustakaan), proses disipliner, atau 

persyaratan administrasi yang belum lengkap. 

Persyaratan 

ESOS 

Persyaratan yang berasal dari kerangka 

legislatif Layanan Pendidikan untuk Mahasiswa di 

Luar Negeri atau Education Services for Students 

Overseas (ESOS) . 

Mahasiswa 

inter 

nasional 

Seorang mahasiswa yang bukan merupakan mahasiswa 

domestik. 

Pembatalan 

Pembatalan pendaftaran seorang mahasiswa akibat 

tidak melakukan pembayaran biaya. 

Mahasiswa 

Seseorang yang: 

a) diterima di sebuah program studi di 

Universitas; 
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b) terdaftar di Universitas dalam sebuah studi 

non-penghargaan atau satu atau lebih unit 

studi berdasarkan penilaian atau non-

penilaian dan tanpa penerimaan ke sebuah 

program studi; 

c) sedang menempuh program studi atau unit studi 

di Universitas melalui sebuah program 

pertukaran atau program studi atau pengaturan 

lain antara Universitas dengan lembaga 

pendidikan lain; 

d) terlibat dalam sebuah program mobilitas 

mahasiswa yang melibatkan Universitas, apakah 

program tersebut dikreditkan ke sebuah 

program studi atau unit studi atau tidak; 

e) telah menyelesaikan suatu program studi namun 

gelar atau penghargaan yang relevan belum 

dianugerahkan atau diberikan; 

f) telah ditunda, atau telah dihentikan 

sementara, atau telah ditangguhkan dari, 

suatu program studi; 

g) terdaftar dalam sebuah program studi atau 

satu atau lebih unit studi yang ditawarkan 

oleh Universitas melalui lembaga pendidikan 

lain; atau 
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h) telah menyetujui secara tertulis untuk 

terikat sebagai mahasiswa oleh statuta 

Universitas dan peraturan Universitas. 

Istilah berikut digunakan untuk mengidentifikasi 

kelompok mahasiswa yang tunduk pada persyaratan 

yang berbeda (sebagaimana yang didefinisikan di 

bawah): 

• mahasiswa domestik; 

• mahasiswa internasional; dan 

• mahasiswa internasional yang tunduk pada 

persyaratan Pendidikan dan Layanan untuk 

Mahasiswa Asing atau Education and Services 

for Overseas Students (ESOS). 

  

TATA KELOLA 

Prosedur 

pendukung 

Prosedur Pendaftaran 

Prosedur Periode Pengajaran 

Prosedur Jadwal 

Prosedur Mahasiswa Internasional di Bawah Usia 

18 Tahun 

Prosedur Transfer Mahasiswa Internasional Antar 

Penyedia 

Daftar 

pendukung 
Tidak berlaku 

Kebijakan 

terkait 

Kebijakan Kepatuhan Sanksi 

Kebijakan Manajemen Kemajuan Penelitian Sarjana 

Prosedur Perlindungan dan Privasi Data 

Daftar Perlindungan Data dan Privasi - Monash 

University Indonesia 

Kebijakan Biaya Mahasiswa 
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Pemilik 

kebijakan 
Deputy Vice-Chancellor (Pendidikan) 

Legislasi 

yang 

mewajibkan 

kepatuhan 

Education Services for Overseas Students Act 2000 

(Cth)   

Education Support Act (2003) (Cth)  

Higher Education Standards Framework (Threshold 

Standards) 2015 (Cth) Higher Education Support 

(Transitional Provisions and Consequential 

Amendments) Act 2003 (Cth)  

Migration Regulations 1994 (Cth)  

Monash University (Council) Regulations – Part 7    

Monash University (Vice Chancellor) Regulations 

– Part 3   

Monash University Enterprise Agreement  

Occupational Health and Safety Act 2004 (Vic)  

Privacy and Data Protection Act 2014 (Vic) 

Kategori Operasional 

Persetujuan Komite Eksekutif Vice-Chancellor 

6 Agustus 2019 

Rapat 9/2019 

Pengesahan Deputy Vice-Chancellor (Pendidikan) 

Tanggal 

berlaku 
1 Januari 2020 

Tanggal 

tinjauan 
1 Januari 2023 

Versi XXX 

Pertanyaan 

isi 
policy-education@monash.edu 

 

SURAT PERNYATAAN 
Saya yang bertandatangan di bawah ini, SOESILO, penerjemah tersumpah bahasa 
Inggris di Jakarta (SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95) menyatakan bahwa saya 
telah menerjemahkan dokumen di atas dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia 
dengan benar dan teliti. 

Jakarta, 9 Maret 2021 

 

 
 
 

SOESILO 
Decree of Governor of DKI Jakarta No. 527/95 


