Status Diberhentikan
Pilihan-pilihan bagi mahasiswa internasional yang belajar di dalam negara Australia
Sebagai mahasiswa internasional yang diberi status diberhentikan Anda memiliki tiga pilihan:
1.
2.
3.

Menerima keputusan pemberhentian dan berhenti belajar di Curtin.
Naik banding atas keputusan penghentian tersebut.
Mengganti jurusan selagi dalam proses banding dengan risiko (Lihat INFORMASI PENTING LEBIH LANJUT
di bawah ini).

Setiap mahasiswa yang diberhentikan dari suatu jurusan karena gagal mencapai kemajuan yang memuaskan dalam
jurusannya memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Bila Anda adalah seorang mahasiswa internasional yang berada di dalam dan belajar di Australia dengan
menggunakan visa pelajar dan telah diberhentikan dari jurusan Anda yang sekarang, perlu diketahui bahwa, sebagai
akibat dari hal ini, Anda berpotensi melanggar Persyaratan Visa Pelajar 8202: “Mencapai Kemajuan yang
Memuaskan dalam Jurusannya”.
Pelanggaran ini mungkin akan mengakibatkan dicabutnya visa pelajar Anda oleh Department of Immigration and
Border Protection (DIBP) dan ditolaknya pengajuan permohonan visa selanjutnya ke Australia selama tiga tahun.
Oleh karena itu, sangatlah penting untuk Anda pahami akibat dari setiap keputusan yang Anda buat dalam
hubungannya dengan masalah ini.
Anda dapat mengajukan permohonan banding atas pemberhentian itu dan meminta keputusan tersebut ditinjau
ulang oleh Kepala Fakultas. Anda harus mengajukan permohonan banding Anda dalam 20 hari kerja (28 hari
menurut penanggalan) sejak diterimanya Official Communication atau Komunikasi Resmi yang memberitahukan
Anda tentang status akademik Anda.
Jika Anda memilih untuk tidak mengajukan banding, atau bila permohonan banding Anda tidak berhasil,
maka pihak universitas wajib melaporkan Anda ke DIBP mengenai pelanggaran Persyaratan Visa Pelajar
8202 sesegera mungkin setelah hasil naik banding Anda diputuskan, atau masa 20 hari kerja untuk jangka
waktu naik bandingnya sudah berakhir.
Untuk menghindari agar tidak dilaporkan ke DIBP, Anda hanya memiliki satu pilihan, yaitu berhasil mengajukan
banding atas pemberhentian Anda. (Untuk informasi lebih lanjut tentang proses permohonan banding, silakan
hubungi Student Assist atau tim START).
Catatan: Anda berhak untuk mendaftar ke jurusan kedua di Curtin jika Anda diberhentikan dari jurusan yang
pertama.
Namun, jika pemberhentian dari jurusan pertama terus berlanjut, menurut undang-undang pihak universitas wajib
melaporkan Anda ke DIBP atas pelanggaran persyaratan visa 8202.
Pelaporan ke DIBP harus terjadi walaupun Anda berhasil diterima di jurusan kedua.
Hal ini berarti terlepas dari diterimanya Anda di jurusan kedua, Anda menghadapi risiko pencabutan visa Anda dan
penolakan visa selama tiga tahun yang sedang diterapkan oleh DIBP. Keputusan mengenai apakah harus mencabut
visa Anda merupakan keputusan yang dibuat oleh DIBP. Curtin tidak memiliki pengaruh atas keputusan apa pun
yang mungkin dibuat DIBP. Harap hal ini diingat, karena pihak universitas tidak bertanggung jawab atas tindakan
yang diambil oleh DIBP dalam mencabut visa Anda. Jika hal ini terjadi, Anda tidak akan diizinkan untuk
melanjutkan kuliah di Curtin dan menghadapi risiko kehilangan semua biaya yang sudah dibayarkan untuk semua
mata kuliah yang dalam mana Anda sudah terdaftar, di jurusan kedua itu. Anda juga tidak akan menerima kredit
untuk mata kuliah apa pun yang belum selesai pada saat visa Anda dicabut.
Karena alasan-alasan inilah sangat disarankan untuk menimbang dengan seksama apakah layak mengambil risiko
mendaftar ke jurusan baru padahal anda juga terancam dilaporkan karena diberhentikan dari jurusan pertama.
Untuk informasi lebih lanjut tentang proses naik banding ini atau mengganti jurusan, hubungi:
Student Assist. Gedung 106. Telepon: +61 8 9266 2900
Student Wellbeing Advisory Service (Layanan Konsultasi Kesejahteraan Mahasiswa) Gedung 103. Telepon: 1800
244 043

