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MENGUBAH RINCIAN KONTAK

Pastikan bahwa Anda secara rutin log-in ke e-student untuk memperbarui rincian 
kontak Anda:

• semester dan alamat rumah anda; wajib menggunakan alamat tempat tinggal 

• nomor telepon Anda; telepon rumah dan ponsel

• alamat email pribadi Anda 

• rincian kontak darurat Anda (orang yang pertama-tam dihubungi 
   seandainya terjadi sesuatu pada Anda) 

Mahasiswa internasional:  
Para mahasiswa diwajibkan untuk memberitahukan UTS Insearch Student 
Centre mengenai perubahan alamat, email pribadi atau nomor telepon dalam 
waktu 7 hari sejak perubahan. Ini merupakan persyaratan visa pelajar Anda dan 
wajib dilakukan untuk memenuhi syarat visa Anda. Tidak mematuhi peraturan ini 
akan berakibat pembatalan visa pelajar Anda oleh Department of Home Affairs 
(Departemen Dalam Negeri). 

Mahasiswa Internasional DI BAWAH usia 18 tahun:  
Anda harus tinggal di akomodasi yang telah disetujui oleh Department of 
Home Affairs atau UTS Insearch. Untuk mengubah alamat Anda, Anda perlu 
menghubungi UTS Insearch Student Centre untuk memperbarui rincian kontak 
Anda karena UTS Insearch bertanggung jawab untuk mengonfirmasi bahwa 
akomodasi dan pengaturan perlindungan kesejahteraan Anda memadai. 

Harap diingat bahwa hanya rincian kontak berikut yang dapat diperbarui 
melalui e-student:

1. Alamat:
• Alamat Tetap (Alamat di luar negeri)

• Alamat (Sydney) Semester berjalan (Alamat rumah saat ini di Sydney)

2. Nomor telepon:
• Telepon Rumah Tetap (Nomor Telepon Rumah di Luar Negeri)

• Telepon (Sydney) Semester berjalan (Telepon rumah saat ini di Sydney)

• Ponsel (Nomor ponsel di Sydney)

• Ponsel Luar Negeri (Nomor ponsel di luar negeri)

3. Email: Alamat surel/email pilihan Anda (Email pribadi)

4. Rincian Kontak Darurat

Anda dapat memperbarui rincian kontak Anda 
melalui e-student



UNTUK MEMPERBARUI RINCIAN KONTAK ANDA, 
IKUTILAH INSTRUKSI BERIKUT

1. Kunjungi e-student

2. Masukkan student ID dan Password Anda; klik ‘Log In’

3. Dari laman ‘Home’, klik tab ‘Personal Details’ kemudian ‘Contact’.

Step 1

Step 2



Memperbarui Rincian Alamat:

1. Untuk menambahkan alamat baru, klik ‘Add New’.

2. Masukkan rincian alamat lalu klik ‘Confirm Address’. 
 Perhatikan: Jika Anda tinggal di apartemen atau unit, Anda harus menyebutkan nomor kamar atau unit.

3. Pilih alamat dari daftar lalu klik ‘Save’.



4. Laman rincian alamat akan tampil dengan alamat yang baru saja diverifikasi dan disimpan.

5. Untuk merevisi rincian alamat, klik ‘Edit’ dan ikuti langkah #2 dan 3.

Jika Anda perlu mengganti alamat ini, klik “Cancel”. Ini akan membawa Anda kembali ke laman rincian 
kontak, dan Anda dapat merevisi alamat Anda di sini (Langkah #5).

Memperbarui Rincian Alamat:



1. Untuk menambah nomor telepon baru, klik ‘Add New’.

3. Untuk merevisi nomor telepon saat ini, klik ‘Edit’ dan ikuti langkah #2.

2. Pilih Jenis Telepon (Phone Type) dari daftar drop-down;
masukkan nomor telepon yang baru dan klik “Save”.

Memperbarui Nomor Telepon:



1. Untuk menambah alamat email baru, klik ‘Add New’.

3. Untuk merevisi alamat email pilihan Anda, klik ‘Edit’ dan ikuti langkah #2.

2. Jenis Email akan muncul sebagai Pre 2.6 Preferred. Masukkan alamat email dan klik “Save”.

Memperbarui Alamat Email:



1. Untuk menambah alamat email baru, klik ‘Add New’.

3. Untuk merevisi rincian kontak darurat, klik ‘Edit’ dan ikuti langkah #2.

2. Pilih Other Contact Type (Emergency Contact) dari daftar drop-down; masukkan rincian kontak darurat

Memperbarui Kontak Darurat:


