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Sekolah Bahasa Inggris Terbaik di Australia didirikan pada tahun 1981 
dan dengan bangga diakui oleh pemerintah Australia, Navitas English 
adalah salah satu jaringan sekolah bahasa Inggris terbesar di Australia 
dan merupakan bagian dari Navitas Group, lembaga pendidikan global 
yang terkemuka dalam memberikan pendidikan berkualitas.
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Lokasi Sekolah  
Tersedia dua lokasi sekolah yang dapat Anda pilih. 
Keduanya menawarkan pengalaman, peluang, dan 
petualangan yang berbeda untuk Anda nikmati. 

Info
PerthTur

Kampus

Nikmati Penerbangan Gratis 
di Australia
Program Airlink kami menawarkan 
penerbangan gratis antara dua sekolah 
dalam jaringan Navitas English, sehingga 
Anda dapat lebih menikmati negara kami 
yang indah ini selama belajar di sini.

Untuk mendapatkan penerbangan 
satu-arah gratis antara dua sekolah kami 
di Australia, belajarlah setidaknya 17 
minggu bersama kami, dengan empat 
minggu di sekolah pertama.

Perth
Salah satu negara 

bagian dengan 
biaya hidup paling 

terjangkau dan 
pantai yang indah. 

Perth,  
Western Australia 
Terletak di Northbridge yang multibudaya, hanya 10 menit  
berjalan kaki dari pusat kota dan stasiun kereta api  
sentral dengan transportasi Perth gratis dalam jarak  
beberapa langkah saja.

Kapasitas 442  |  Ruang kelas 13  |  Rata-rata siswa per kelas 14

Ruang media  |  Ruang bersantai siswa  |  Lab komputer   
|  Teras luar ruang  |  Pusat Tes Navitas English
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https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Perth-Indonesian.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l79lQlxwCtg&feature=youtu.be


Info
SydneyPINDAI ATAU KLIK KODE QR 

Syarat & Ketentuan Airlink

Tur
Kampus

Sydney Hyde Park
Kota tepi pelabuhan yang 
memukau dengan 
peluang kerja dan gaya 
hidup yang memikat

Perjalanan Anda bersama Navitas English akan 
menjadi perjalanan yang luar biasa, membawa 

Anda menjadi bagian dari impian Australia dengan 
jangkauan global. Ambisi, cita-cita, dan tantangan 

Anda akan segera dimulai bersama kami.

Sydney,  
New South Wales
Terletak di seberang Hyde Park di jantung kota Sydney, tidak 
jauh dari berbagai toko dan gerai makanan. Stasiun kereta 
Town Hall dan Museum hanya berjarak 5 menit berjalan kaki.
Kampus ini juga merupakan lokasi kampus Australian 
College of Applied Professions dan universitas La Trobe dan 
Western Sydney.

Kapasitas 600  |  Ruang kelas 17  |  Rata-rata siswa per kelas 14

Perpustakaan  |  Pusat Referensi  |  Ruang bersantai siswa  |  Lab 
komputer  |  Dapur  |  Tenis meja  |  Pusat Tes Navitas English
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https://youtu.be/VDmxWrszgSk
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Sydney-Indonesian.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/services/student-benefits/airlink/


Program Studi Anda + Pilihan Anda    
Kami memiliki empat program studi utama untuk mendukung Anda 
dalam mengenal, mengembangkan, dan memberdayakan diri 
sendiri. Setiap program akan menantang dan mendukung Anda 
untuk meraih pendidikan lebih lanjut dan meningkatkan hasil 
pekerjaan atau karier dengan semangat petualangan.

08.10 - 14.00

08.10 - 14.00

11.30 - 17.05

11.30 - 17.05

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

      General 
      English
Mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri dalam berbahasa Inggris 
sehari-hari. Anda akan mengembangkan keterampilan untuk mempercepat karier 
dan mendukung prospek kerja dalam kehidupan nyata bersama para 
penutur bahasa Inggris lain yang akan memberi Anda kepercayaan diri untuk
hidup dan berbicara dengan mudah di lingkungan berbahasa Inggris.

Levels - Elementary (Dasar) hingga Advanced (Mahir) mulai setiap Senin  
melalui tes penempatan hari ke-1. 

      Academic 
    English
Program ini akan membantu Anda mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan 
untuk berpartisipasi dengan percaya diri dan efektif di universitas atau program 
TAFE di Australia. Anda akan belajar cara merencanakan, melakukan penelitian dan 
menstruktur tugas-tugas tertulis dan menyampaikan ide-ide Anda dengan jelas 
dalam presentasi lisan. Selain menyediakan akses langsung ke berbagai universitas 
dan TAFE, program Academic English memberi Anda pembelajaran nyata tentang 
budaya, ekspektasi, dan persyaratan di pendidikan tinggi di Australia.

Levels - Intermediate (Menengah) hingga Advanced (Mahir). Penerimaan masuk 
reguler sepanjang tahun.

Tes masuk - Tes Navitas English atau hasil ujian IELTS atau TOEFL atau Versant atau 
PTE-A atau HKDSE. 

CRICOS COURSE CODES: (General English  - 0101937) (Academic English 1 - 111367A Academic English 2 - 111368M, Academic English 3 - 109382J, Academic English 4 
- 109383H) (Cambridge Preparation B1 Preliminary - 030816M, Cambridge Preparation B2 First - 030815A, Cambridge Preparation C1 Advanced - 030817K, Cambridge 
Preparation C2 Proficiency - 030818J) (IELTS Preparation - 093053F). Disclaimer - Timetables, course and options are subject to campus location and change.  
All courses are open to student, working holiday and visitor visa holders.
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https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-General-English-Indonesian.pdf
https://youtu.be/IwUy7dA8yfE
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Academic-English-Indonesian.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qJ76_gtmGNw&feature=youtu.be


Pencari program studi, hasil 
pembelajaran dan rencana 
pelajaran

Kalender
Program Studi

Kemajuan dan kesuksesan adalah kuncinya – Tiap minggu 
Anda akan mengikuti pertemuan perorangan dengan guru 
untuk meninjau kemajuan Anda sehingga dapat dibimbing 

untuk mencapai potensi terbaik.

08.10 - 14.00

08.10 - 14.00

11.30 - 17.05

11.30 - 17.05

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

IELTS
Preparation

Tingkatkan keterampilan Anda dan pelajari strategi dan teknik ujian yang Anda butuhkan 
untuk mencapai nilai IELTS terbaik Anda. Kursus IELTS kami akan mengembangkan dan 

meningkatkan semua keterampilan yang diperlukan seperti menulis esai yang terstruktur 
dengan baik dan mengekspresikan ide dengan jelas dan efektif ketika berbicara. Latihan 

tes reguler dan bimbingan akan memberi kepercayaan diri yang Anda butuhkan saat 
mengambil ujian resmi. IELTS diakui secara global dan memungkinkan siswa kami untuk 
mencapai tujuan dan impian mereka, mulai dari masuk ke universitas, hingga kemajuan 

karir, juga untuk tujuan migrasi.   
Levels - Menengah hingga mahir, mulai setiap hari Senin.

Tes masuk - Navitas English IELTS pre-test atau Hasil ujian IELTS.

Cambridge
Preparation

Kursus persiapan Cambridge kami dengan cepat mendorong keterampilan membaca, 
menulis, mendengarkan, dan berbicara Anda dan memberi Anda dasar yang kuat, baik 
dalam akurasi tata bahasa dan jangkauan kosa kata. Dengan memberikan strategi dan 

teknik ujian yang jelas dengan latihan ujian reguler dan dukungan guru secara individu, 
Anda akan mengembangkan keterampilan belajar seumur hidup dan memiliki peluang 

terbaik untuk berhasil dengan nilai tinggi dalam ujian resmi Cambridge.   
Levels - B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced,  

C2 Proficiency dengan jadwal masuk reguler sepanjang tahun. 

Tes masuk - Navitas English Cambridge pre-test, Hasil ujian IELTS atau Cambridge. 
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http://www.navitasenglish.edu.au/courses/
http://www.navitasenglish.edu.au/courses/course-calendar/
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-IELTS-Preparation-Indonesian.pdf
https://youtu.be/glIQPTQ9RMU
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Cambridge-Preparation-Indonesian.pdf
https://youtu.be/vpl_mquBuJA


Layanan siswa

Program Studi Anda + Pilihan Anda    
myStudy adalah suatu program pembelajaran yang bersifat individual 
bagi siswa, dirancang untuk mendukung studi dan fokus pada 
keterampilan bahasa yang spesifik, serta prioritas pribadi Anda. 
Semua ini demi kemajuan dan pengembangan Anda di masa 
depan. myStudy menyediakan serangkaian pilihan, 
masing-masing telah dikembangkan untuk memberi  
Anda akses ke aktivitas tambahan dan kerja  
kelompok selama 1 jam sehari.

Kelas 
Master

Cambridge
Preparation

Essentials
Berbicara &

Mendengarkan

Essentials
Membaca &

MenulisKelas 
Master

Academic
English

Diskon Siswa -
gym & transportasi

Teknik
dukungan

kerja

Dukungan Darurat
24 jam

Opsi
penjemputan

di bandara

Kelas 
Master

IELTS
Preparation

Pelajaran
Tambahan

Keterampilan
Ujian
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Sekilas 
Pilihan
myStudy

Pilihan-pilihannya dirancang untuk melengkapi apa yang Anda 
pelajari di kelas, dan juga memungkinkan Anda mengikuti berbagai 

topik yang Anda minati sembari belajar di Navitas English. Di hari 
pertama studi Anda bersama kami, Anda akan mendapatkan 

informasi tentang berbagai pilihan myStudy dan bagaimana pilihan 
tersebut dapat membantu pembelajaran Anda. Guru Anda akan 

memberikan jadwal myStudy di kelas dan akan merekomendasikan 
pilihan yang terbaik bagi Anda untuk bergabung sesuai dengan 

kemajuan masing-masing di dalam kelas.

Pilihan dapat berubah sewaktu-waktu dan siswa dapat mengakses myStudy sepanjang hari, sesuai dengan jadwal yang tersedia
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Essentials
Berbicara &

Mendengarkan

Essentials
Pelafalan

Essentials
Membaca &

Menulis
Program
Budaya

+ Komunikasi
Bisnis

Program
Kemajuan &

Pengembangan

Akomodasi -
homestay dan

mandiri

Program aktivitas
Boomerang

Layanan Wali
bagi siswa di

bawah 18 tahun
Layanan

Navitas English

Keterampilan
Ujian



For illustration purposes and pathway partners may change entry requirements
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Perkembangan studi dari  
Academic English ke Partner  
Jalur Khusus Anda

Perkembangan studi dari General English, 
Cambridge Preparation dan IELTS 
Preparation ke Academic English
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Jalur cepat ke pendidikan lanjutan 
dan para partner jalur khusus kami
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Perkembangan studi dari  
Academic English ke Partner  
Jalur Khusus Anda

Perkembangan studi dari General English, 
Cambridge Preparation dan IELTS 
Preparation ke Academic English
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DAFTAR   
Jika Anda tidak memiliki nilai IELTS, 
Anda dapat mengikuti tes masuk kami 
di negara asal Anda.

BELAJAR   
Berhasil menyelesaikan program 
Academic English adalah cara tercepat 
untuk memenuhi persyaratan bahasa 
Inggris para partner kami.

PILIH  
 Buat rencana studi bahasa Inggris dan 
studi lanjutan yang fleksibel. Dengan 
hasil Academic English, Anda dapat 
masuk ke lebih dari 70 jalur khusus di 
Australia.

JALUR KHUSUS  
 Mulailah studi lanjutan Anda dengan 
salah satu partner jalur khusus kami 
setelah berhasil menyelesaikan 
Academic English 2 atau 3 atau 4.

Navitas English memiliki lebih dari 70 kerja sama masuk langsung dengan 
berbagai universitas, perguruan tinggi, dan TAFE di Australia, dan menyediakan 

jalur khusus menuju gelar tingkat Certificate, Diploma, Bachelor, dan Master. 
Jalur khusus ini bersifat unik bagi masing-masing siswa, dan tim penerimaan 

kami yang ahli dapat memberi Anda saran rencana studi terbaik untuk 
mencapai tujuan pembelajaran Anda dan  

meraih cita-cita masa depan.
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Lihat daftar lengkap 
SEMUA partner jalur 
khusus kami

http://www.navitasenglish.edu.au/courses/academic-pathways/direct-entry-agreements/


General English
• Tidak ada minimum
• Jika Anda pemula (di bawah CEFR A1) silahkan hubungi 

kami untuk mendapat saran studi.

Academic English 1 (IELTS 4.5 - 5.0)
• Tes Masuk Academic English Navitas: lulus
• IELTS Academic: 4.5 secara keseluruhan (menulis 4.5, band 

lain 4.0)
• Pearson PTE Academic: 30 (menulis 30, keterampilan lain 24)
• TOEFL iBT: 32 (menulis 12)
• Versant: 37 (menulis 37, keterampilan lain 32)

Academic English 2 (IELTS 5.0 - 5.5)
• Berhasil menyelesaikan Academic English 1
• IELTS Academic: 5.0 secara keseluruhan (menulis 5.0, band 

lain 4.5)
• Pearson PTE Academic: 36 (menulis 36, keterampilan lain 30)
• TOEFL iBT: 35 (menulis 14)
• Versant: 41 (menulis 41, keterampilan lain 37)
• HKDSE level 2 

Academic English 3 (IELTS 5.5 - 6.0)
• Berhasil menyelesaikan Academic English 2
• IELTS Academic: 5.5 secara keseluruhan (menulis 5.5, band 

lain 5.0)
• Pearson PTE Academic: 42 (menulis 42, keterampilan lain 36)
• TOEFL iBT: 46 (menulis 18)
• Versant: 46 (menulis 46, keterampilan lain 41)
• HKDSE level 3

Academic English 4 (IELTS 6.0 - 7.5)
• Berhasil menyelesaikan Academic English 3  
• IELTS Academic: 6.0 secara keseluruhan (menulis 6.0, band 

lain 5.5)
• Pearson PTE Academic: 50 (menulis 50, keterampilan lain 42)
• TOEFL iBT: 60 (menulis 21)
• Versant: 51 (menulis 51, keterampilan lain 46)
• HKDSE level 4

Persyaratan masuk
Untuk memastikan kelas yang paling tepat dengan level bahasa Inggris Anda, 
pada hari pertama di Navitas English Anda akan mengikuti tes singkat sebelum 
bergabung dalam kelas. Beberapa program memerlukan tingkat bahasa Inggris 
minimum untuk dapat masuk:

Info lebih 
lanjut

IELTS Preparation
• Tes masuk IELTS Navitas: lulus
• IELTS 5.0 

Cambridge Preparation 
B1 Preliminary
• Tes Masuk Cambridge Navitas: Lulus
• IELTS 4.0 atau Cambridge English Scale 130

Cambridge Preparation 
B2 First
• Tes Masuk Cambridge Navitas: Lulus
• IELTS 5.0 atau Cambridge English Scale 150

Cambridge Preparation 
C1 Advanced
• Tes Masuk Cambridge Navitas: Lulus
• IELTS 6.0 atau Cambridge English Scale 170

Cambridge Preparation 
C2 Proficiency
• Tes Masuk Cambridge Navitas: Lulus
• IELTS 7.0 atau Cambridge English Scale 190
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http://www.navitasenglish.edu.au/courses/english-levels/


#goBEYONDenglish
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