Universitas RMIT

Panduan untuk Orang Tua
Guide for Parents
Di Universitas RMIT kami meyakini bahwa dukungan bagi
orang tua dan komunitas di tanah air adalah bagian besar dari
upaya kami membantu agar mahasiswa internasional kami
berhasil di Australia.
Di dalam buku panduan ini, Anda mendapat jawaban atas pertanyaanpertanyaan yang paling sering kami terima dari orang tua, termasuk:
■
■
■
■

Apa saja keunggulan akademis RMIT?
Amankah anak saya belajar di kampus RMIT di Melbourne?
Bagaimanakah dukungan akademis dan sosial untuk anak saya?
Apakah gelar dari RMIT diakui di seluruh dunia dan bagaimana 		
prospek kerja seusai belajar?

—

...

What’s next

—
Universitas RMIT adalah suatu
universitas global di bidang
teknologi, desain dan usaha
Reputasi internasional kami di kalangan pemberi kerja, pembelajaran
berbasis industri, fasilitas tercanggih mutakhir, dan dukungan untuk
mahasiswa, hanyalah sebagian dari alasan lebih dari 97.000 mahasiswa,
termasuk 40.000 mahasiswa internasional1 dari 230 negara, memilih
untuk belajar bersama kami. Kami adalah salah satu dari universitas
terbaik di Melbourne dan salah satu di antara lembaga pendidikan tinggi
awal di Australia.
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Tahukah Anda...
RMIT dianugerahi naungan oleh Ratu Elizabeth II untuk jasa pendidikan yang diberikannya kepada
Persemakmuran dan sumbangannya pada perjuangan di masa perang. RMIT tetaplah satu-satunya lembaga
pendidikan tinggi di Australia yang berhak menggunakan kata imbuhan “Royal” dan lambang Kerajaan Inggris.

Di dalam radius 3 km dari
kampus-kampus RMIT…
■

Layanan kesehatan umum,
gratis di Pusat Medis yang
berada di kampus.

■

Klinik Ilmu-Ilmu Kesehatan
milik kami sendiri, mencakup
jasa Kiropraktik, Osteopati,
Psikologi dan Pengobatan China.

■

Tersedia 14+ pilihan akomodasi
aman untuk mahasiswa yang telah
kami seleksi dengan teliti,
termasuk tinggal bersama induk
semang, perumahan berbagi dan
apartemen pribadi.

—
Kenali kampus
Melbourne RMIT
Kampus-kampus RMIT berada di dalam dan di sekitar
Melbourne, kota beragam budaya yang menyambut baik setiap
adat dan tradisi. Seperti inilah perbandingan kota Melbourne
dengan destinasi belajar mahasiswa Indonesia teratas lainnya.
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Sumber: Indeks Kota Aman Economist 2019, Indeks Kenyamanan Hidup Global Economist 2019, Kota-kota 		
Mahasiswa Terbaik QS 2019

Bagaimana RMIT menjamin keamanan mahasiswa
Prioritas #1 kami adalah memastikan anak Anda aman, sehat
dan bahagia selama masa belajar mereka di Melbourne. RMIT
menawarkan sejumlah sumber daya untuk memungkinkan ini
bagi seluruh mahasiswa kami.
■

RMIT Terhubung: Kontak di kampus untuk mahasiswa
internasional yang sedang belajar dan orang tua mereka,
untuk memberi dukungan bagi semua pertanyaan 		
akademis umum dan pribadi.

■

24/7 Keamanan dan patroli kampus: Dapat dihubungi
setiap saat untuk hal darurat, bantuan polisi tidak 		
mendesak, pengawalan keamanan di kampus dan akses
kampus di luar jam kerja.

■

ZonaAman: Aplikasi ponsel gratis dan eksklusif RMIT, yang
membantu mahasiswa mencanangkan kedaruratan untuk hal
yang membutuhkan pertolongan pertama, berhubungan
dengan keamanan kampus dan berbagi lokasi, kapan pun.

—
Dukungan bagi
mahasiswa internasional

Dukungan bahasa
RMIT menawarkan kelas Bahasa Inggris gratis dan program
studi Bahasa Inggris penuh bagi mahasiswa yang hendak
meningkatkan kecakapan bahasanya.
Fabio Hutagalung

Dukungan Akademis dan Kesejahteraan
Di RMIT anak Anda akan mampu menghadapi tekanan belajar
dan berkembang secara akademis. Kami menyediakan
berbagai layanan dukungan - termasuk bantuan belajar gratis
di kampus - untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat terus
berkinerja tinggi dan menikmati pengalaman belajar.

Dukungan sejawat
RMIT memiliki sejumlah inisiatif untuk memastikan anak Anda
mendapat pengalaman belajar yang positif di Melbourne.
■ Sohib di RMIT: Program ini menghubungkan mahasiswa
baru dengan mahasiswa yang sedang belajar agar terjadi
transisi tanpa hambatan masuk ke komunitas RMIT.
■ Klub-klub: Anak Anda dapat bergabung dengan
berbagai klub akademis dan budaya, masyarakat kreatif atau
perkumpulan olahraga untuk bertemu teman baru, menjalin
persahabatan dan meraih kecakapan ekstrakurikuler.

Fabio Hutagalung adalah lulusan
Studi Dasar dan Sarjana Desain
(Desain Komunikasi).
Fabio kini bekerja sebagai Eksekutif
Akun di Encore Jakarta, sebuah
perusahaan branding khusus yang
mengkhususkan diri di bidang
pembuatan penampilan 3D:

Di Studi Dasar saya belajar
mengenai pembuatan model 3D,
melukis dan juga menggambar
dengan media campuran. Hal-hal
ini menjadi dasar portfolio saya
untuk masuk ke program Sarjana
Desain Komunikasi di RMIT

Mahasiswa Internasional merasa disayang di RMIT
91% mahasiswa RMIT

merekomendasikan kami kepada
teman-temannya5

184 bahasa dan 190+ negara
disambut baik dan dirayakan di RMIT

Bantuan belajar gratis

untuk les, penelitian dan umpan balik

Dukungan pra-keberangkatan
dan kedatangan online dan di kampus

Komunitas di RMIT Connect

Nasihat hukum gratis dan rahasia

untuk bantuan jadwal dan dukungan
informasi tambahan

Tips dan perencanaan gratis online
untuk memperoleh hasil tugas terbaik

dari pengacara berkualifikasi di
kampus dan online

—
Hasil lulusan
dan prospek kerja
RMIT memiliki kekuatan khas yakni kemampuan kami
bekerja sama dengan komunitas dan jaringan industri, yang
mendorong peluang inovasi dan keragaman lapangan kerja
untuk anak Anda.
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—
Di mana sajakah
gelar RMIT anak
saya diakui?
RMIT memberi mahasiswa
peluang belajar di Melbourne
dan meraih kualifikasi yang
diakui dunia. Banyak lulusan
kami lanjut bekerja di Australia
dan di seluruh dunia pada
organisasi-organisasi global.

—
全球合作伙伴
华为技术有限公司
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di Australia dengan
penawaran program
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penerbangan
luar angkasa dan
pengembangan
aplikasi Apple.

—
3 cara RMIT menyiapkan anak Anda bekerja di industri
pilihannya setelah belajar
1. Pembelajaran yang Menyatu dengan Kerja : Menyatu di dalam 		
setiap tahap pengalaman belajar, penempatan kerja RMIT di industri,
magang, kunjungan lapangan dan proyek-proyek, menyiapkan anak
Anda untuk membuat dampak sejak hari pertama menapaki karier.
2. Warung Lapangan Kerja: Warung Lapangan Kerja RMIT merupakan
suatu pusat layanan singgah yang berada di kampus. Di sini anak
Anda memperoleh akses pada layanan-layanan gratis seperti umpan
balik soal lamaran kerja, bantuan mencari kerja dan lokakarya karier
3. Mentor: Untuk bimbingan karier profesional seorang mahasiswa
dengan seorang mentor, anak Anda dapat bermitra dengan ahli
yang sudah bekerja di bidang pilihannya. Mahasiswa menerima
strategi dan tips pribadi untuk melancarkan karier mereka, termasuk
wawasan mengenai peran lulusan di sektor industri mereka.

谷歌公司
阿里巴巴集团
亚马逊公司
波音公司

Priscilla Ho

Pendiri dan CEO Prescient Sports & Entertainment Ltd, dan pemenang
penghargaan Alumni Luar Biasa RMIT tahun 2014.

RMIT melatih kami memiliki sikap yang tepat untuk bekerja.
Profesor kami membimbing kami agar rendah hati dan bersikap
terbuka terhadap tantangan baru. Sepanjang program studi kami
belajar kecakapan praktis, yang mengkonsolidasikan kecakapan
kami untuk menghadapi kenyataan menjalankan usaha di dunia
nyata. Kecakapan bekerja di dalam tim juga dipupuk secara kritis
saat melakukan proyek kelompok untuk setiap mata kuliah. Seluruh
pengalaman ini memacu saya untuk mewujudkan impian saya
dalam menjalankan usaha saya yang berkecepatan tinggi.

Ada pertanyaan lain?
RMIT memiliki satu tim dukungan internasional yang siap menjawab
semua pertanyaan Anda terkait perjalanan belajar anak Anda di
Melbourne. Kami dapat menjawab pertanyaan Anda setiap hari Senin
sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore waktu Standar
Australia Timur.
Hubungi kami pada nomor telepon +61 3
atau imel kami di study@rmit.edu.au

9925 5000

Sumber:
1 - Peringkat 2019 QS World University Ranking
2 - Peringkat 2020 QS World University Ranking By Subject (Diatur Menurut Bidang)
3 - Panduan 2020 Good Universities Guide
4 - Peringkat 2019 Shanghai Ranking
5 - Laporan Dashboard Kwartalan OMD RMIT Juli – September 2018
6 - 2019 QS Graduate Employability Rankings (Peringkat Keterserapan Lulusan di
Lapangan Kerja QS 2019)

—
Hubungi agen kami
international.rmit.edu.au/info/agentlist/

This guide provides information about RMIT’s Melbourne-based programs for
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