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Sejarah Membanggakan

Didirikan pada tahun 1870 di kota Ballarat, terkenal dengan Demam Emas Victoria

Penyelenggara Pendidikan Tinggi tertua ke-3 di Australia

Universitas Pemerintah Australia



Pengajaran dan Dukungan Siswa Berkualitas Tinggi

#1 Universitas di Australia untuk Kualitas Pengajaran* 

#1 Universitas di Victoria untuk Dukungan Siswa*

#1 Universitas di Victoria Untuk Pengalaman Pendidikan Secara Keseluruhan*

Ukuran kelas kecil = pembelajaran, perhatian dan perawatan yang dipersobalisasi = 
kepuasan mahasiswa

* Good Universities Guide 2021



Hasil Ketenagakerjaan Luar Biasa

#2 Universitas di Australia untuk Pekerjaan Penuh Waktu Pasca Sarjana^

#1 Universitas di Victoria untuk Pekerjaan Sarjana Penuh Waktu*

#1 Universitas di Victoria untuk Gaji Pertama untuk Sarjana (rata-rata $63,000)*

#1 Universitas di Victoria untuk Pengembangan Keterampilan*

Biaya kuliah sangat bersaing dengan beasiswa tersedia

^ Graduate Outcomes Survey 2020 

* Good Universities Guide 2021



Beasiswa

Global Innovator: Pemotongan otomatis 20% biaya kuliah untuk semua mahasiswa UG 
dan PG

Global Excellence: beasiswa prestasi senilai 25% biaya kuliah

Beasiswa Akomodasi: Diskos hingga $4.000 di akomodasi kampus tahun pertama



Ballarat (Regional Victoria)

Berwick (Melbourne)

Brisbane (Queensland)

Gippsland (Regional Victoria)
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TAFE Federation

• TAFE Federation memiliki sejarah panjang asistensi untuk industri di Victoria barat. Ballarat 
menjadi pusat inovasi sejak demam emas Victoria dan akar kami dapat ditemukan di Ballarat 
School of Mines yang didirikan pada tahun 1840-an.

• Dengan fokus kuat pada pelatihan berbasis pekerjaan, TAFE Federation memberikan pelatihan 
di bidang-bidang keterampilan penting untuk memberikan keterampilan bagi industri kini dan 
sedang berkembang.

• Bangunan & Konstruksi • Bisnis & Teknologi Informasi • Koreksi & Komersial

• Federation College • Layanan Anak & Masyarakat • Teknik & Otomotif

• Ilmu Makanan & Perdesaan • Keperawatan & Kesehatan • Industri Pelayanan

• Ballarat Tech School



TAFE Federation

• Prakarsa yang diciptakan oleh IBM
• Diluncurkan di Brooklyn, New York, 2011
• 200 lebih Perguruan Tinggi di seluruh dunia

Membekali anak muda dengan keterampilan untuk berhasil.

Siswa didukung oleh mentor industri saat mereka berupaya mendapatkan 
diploma lanjutan terkait sains, teknologi, teknik, matematika di samping 
kualifikasi sekolah menengah atas mereka.



Kurikulum Inovatif

Program P-TECH membekali siswa dengan keterampilan dan dukungan yang diperlukan agar berhasil menjalani 
transisi dari sekolah ke kerja atau universitas. Siswa meninggalkan Federation College sebagai kandidat terampil 
untuk pekerjaan atau pendidikan lanjutan.

Pengalaman pembelajaran industri dan kunjungan tempat kerja membantu siswa mengidentifikasi minat karir 
dan pilihan studi lanjutan. P-TECH mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi dan tempat kerja lebih awal 
dari biasanya. Siswa P-TECH dibekali dengan baik untuk berbagai karir atau jenjang universitas.



Jalur P-TECH

P-TECH bekerjasama dengan IBM Australia dengan siswa yang dicocokkan dengan mentor di IBM secara lokal. 
Hubungan mentor antar personel industri memberikan dukungan berkelanjutan bagi siswa untuk mencapai 
kualifikasi pasca sekolah. Hubungan mentor mendukung pembelajaran siswa, memberikan kesempatan kerja dan 
membimbing anak muda untuk membuat keputusan terinformasi mengenai pilihan pendidikan, pelatihan dan 
pekerjaan mereka.



TAFE Federation

P-TECH – Struktur Program
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

VCAL
dasar

VCAL
Menengah

VCAL
dasar

Sertifikat III 
Informasi, 

Media Digital 
dan Teknologi

Sertifikat III 
Informasi, 

Media Digital 
dan Teknologi

Sertifikat IV 
Keamanan 
Siber/Infor

masi, 
Teknologi 
/desain 
digital

Diploma 
Teknologi 

Media Digital 
ICTR50915

Atau 
Memulai B.IT

Kunjungan industri dan pembicara tamu

Kredensial mikro P-TECH Terbuka

Pengalaman Kerja 1 minggu Pemagangan berbayar IBM 0 minggu

Pendampingan kelompok Pendampingan individual

Konferensi dan seminar IBM

Kunjungan industri dan pembicara tamu



Manfaat P-TECH

Model P-TECH didasarkan pada kemitraan antara sektor pendidikan dan sektor industri STEM 
untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada siswa dengan:
• Mentor industri
• Pengalaman tempat kerja langsung
• Jalur yang ditentukan untuk mencapai kualifikasi lebih tinggi
• Pendekatan pembelajaran inovatif
• Tautan ke pekerjaan
• Kesempatan belajar menggunakan multi metode dan alat pengajaran



Tautan pekerjaan

Kolaborasi antara sektor pendidikan dan sektor industri memperkuat hubungan antara pembelajaran siswa dan 
keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha. Tautan ini meningkatkan prospek pekerjaan anak muda, 
termasuk kesempatan kerja dengan mitra industri. Siswa P-TECH memiliki kesempatan untuk menjadi yang 
pertama dalam antrean untuk pekerjaan di IBM.



TAFE Federation

Di Sertifikat IV TAFE Federation bidang Keamanan Siber, kami bermaksud meningkatkan kumpulan bakat 
untuk lebih mempertahankan ekonomi digital. Keamanan siber merupakan isu yang semakin penting 
yang berdampak pada semua industri dan organisasi, besar dan kecil.

Dengan adanya kekurangan profesional keamanan siber serta peningkatan frekuensi serangan siber. 
Keamanan siber dapat menjadi pilihan karir yang menguntungkan dan kursus kami menawarkan kepada 
lulusan serangkaian keterampilan teknis yang memungkinkan mereka untuk memantau risiko serangan 
Keamanan Siber, menerapkan perangkat lunak yang sesuai, dan menggunakan berbagai alat dan 
prosedur untuk mengurangi ancaman Keamanan Siber.

Jalur
Sertifikat IV bidang Keamanan Siber
Diploma Keamanan Siber Tingkat Lanjut
Sarjana Keamanan Siber
Sertifikat Lulusan Keamanan Siber
Master Keamanan Siber



TAFE Federation

Potensi Karir
• Deteksi ancaman
• Keamanan Teknis
• Uji penetrasi
• Analis Kesadaran akan Perubahan
• Manajemen Keamanan
• Petugas Peningkatan Keamanan Berkelanjutan

https://youtu.be/VyjFFHivxdg 

https://youtu.be/VyjFFHivxdg


TAFE Federation
P-TECH & pembelajaran daring Program Keamanan Siber TAFE Federation selama
COVID-19 – bagaimana kita menanggapi pergeseran ke daring selama COVID dan
bagaimana kita menjadi ruang kelas maya

• Beradaptasi dengan cepat – siswa paham teknologi
• Penyesuaian kurikulum yang diarahkan oleh industri untuk melibatkan siswa
• Umpan balik suara mahasiswa membantu menegaskan kembali pedagogi pengajaran
• Tempat pembelajaran kurang penting – ini adalah siapa Anda dan bagaimana Anda bekerja



Potential Programs for Collaboration with 
Indonesia Institutions 

• Sebagian besar program/Kursus Pendidikan Tinggi dan TAFE Federation University tersedia 
daring, dengan materi studi yang komprehensif dan teknologi/platform penyampaian.

• Program Bahasa Inggris kami (English for Academic Purpose) juga tersedia daring.
• Program-program di bidang TIK meliputi

• Perangkat keras, teknologi internet, keamanan siber, multimedia, jaringan, sistem 
operasi, aplikasi perangkat lunak, dan pemrograman (C++ maupun Visual Basic).

• Semua program teknologi informasi (TI) kami merupakan pelatihan yang diakui secara 
nasional dan memiliki jalur artikulasi ke TAFE yang lebih tinggi dan jalur universitas.

• Menyambut baik kemitraan dengan lembaga-lembaga Indonesia untuk menyelenggarakan 
program kami dalam moda campuran atau suatu model fleksibel yang sesuai.


