
PENGALAMAN BELAJAR BERTARAF INTERNASIONAL
Rangitoto College merupakan sekolah menengah 

atas terbesar di Selandia Baru dengan jumlah 

siswa sekitar 3.000, untuk laki-laki dan 

perempuan mulai usia 13 hingga 19 tahun.

Budaya yang dianut Rangitoto College 

mendukung pembelajaran dan menghargai 

prestasi siswa, dengan menyediakan beasiswa 

bagi siswa dengan nilai akademis terbaik.

Rangitoto College memiliki reputasi cemerlang 

baik di tingkat nasional maupun internasional, 

dan siswa-siswanya secara konsisten mencapai 

nilai akademis yang unggul. Pengajar yang 

berkualifikasi tinggi, kurikulum yang kuat dan 

fasilitas sekolah yang lengkap merupakan 

kombinasi yang tepat demi terciptanya 

lingkungan belajar yang menyenangkan dan 

inspiratif.

TINGGAL DI  SELANDIA BARU
Para pelajar senang tinggal di Selandia Baru karena 
keindahan alamnya, orang-orangnya yang ramah dan sistem 
pendidikannya yang bagus. Selandia Baru termasuk salah satu 
negara paling aman di dunia karena tingkat kriminalitasnya 
yang rendah serta tidak adanya binatang berbahaya. 
Biaya hidup di Selandia Baru juga lebih ekonomis daripada 
Austrialia, Inggris, Kanada atau Amerika. Para pendatang 
senang tinggal di Selandia Baru karena udara dan airnya 
yang bersih serta ruang terbukanya yang luas. Selandia Baru 

memiliki tempat-tempat yang menyenangkan untuk bersantai 
dan berolah raga seperti mendaki, berkayak, berselancar, 
memancing, bungy jumping, arung jeram dan selancar udara. 
Pemerintah Selandia Baru sangat antusias dengan pendidikan 
internasional dan telah menyusun panduan yang berisi aturan-
aturan yang harus diikuti oleh sekolah-sekolah yang menerima 
siswa luar negeri. Para orang tua siswa juga tidak merasa 
khawatir karena baik pemerintah, sekolah maupun keluarga 
asuh mendukung semua siswa.

LOKASI
Rangitoto College terletak di Auckland, yaitu kota terbesar 
di Selandia Baru. Auckland merupakan kota modern yang 
lengkap dengan gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan, 
dan terdapat banyak pilihan kafe dan restoran. Rangitoto 

College terletak di Mairangi Bay di North Shore, suatu daerah 
dengan banyak pantai dengan jarak tempuh sekitar 20 menit 
berkendara dari pusat kota.

Tingga l  Bersama  Penduduk  (HOMESTAY )
Koordinator akomodasi kami berhati-hati memilih keluarga 
asuh yang sesuai yang tinggal di dekat sekolah, tempat 
perbelanjaan dan pantai. Keluarga asuh sangat mendukung, 
memperhatikan dan memperlakukan siswa luar negeri seperti 
layaknya keluarga sendiri. Tinggal bersama keluarga asuh 
adalah pengalaman yang menyenangkan dan biasanya 
kebanyakan siswa tetap menjalin hubungan dengan keluarga 
asuh mereka selama hidup mereka.

Keluarga asuh memberikan layanan yang lengkap, termasuk 
sarapan, makan siang dan makan malam. Penduduk Selandia 
Baru pada umumnya gemar masakan Inggris, namun 
kebanyakan orang suka hidangan yang beragam juga. Banyak 
daerah pedesaan Selandia Baru dikhususkan untuk pertanian, 
sehingga kita bisa mendapatkan daging, buah segar dan 
sayuran yang berkualitas. Masakan Asia juga terkenal dan 
mudah didapatkan, sehingga kita dapat merasakan makanan 
layaknya di rumah sendiri.

Informasi Kontak Rangitoto College 
Private Bag 93-601, Browns Bay, Auckland, New Zealand
Telepon  +64 (9) 477-0150  |  Fax  +64 (9) 477-4866  |  e-mail  enquiry@rangiworld.co.nz  
www.rangitoto.school.nz/international  |        www.facebook.com/rangitotointernational 

AUCKLAND, 
NEW ZEALAND



S ISTEM EDUKASI  SELANDIA BARU
Sistem pendidikan Selandia Baru modern dan inofatif, 
mempersiapkan para siswa untuk dapat bersaing dalam 
situasi ekonomi global yang berkembang pesat. Para pengajar 
mengajak semua siswa untuk aktif berpartisipasi di kelas, 

belajar secara individu dan bekerjasama dengan siswa lainnya. 
Metode penilaian dilakukan dengan banyak cara, yaitu 
dengan ujian, tugas-tugas, ujian praktek, kerja kelompok dan 
presentasi untuk mengasah kecerdasan para siswa.

KELAS
Beberapa mata pelajaran bersifat wajib, dan pelajaran lainnya 
dapat dipilih oleh siswa tergantung cita-cita masa depan 
mereka. Rangitoto College memiliki pilihan mata pelajaran 
akademis dan teknis yang sangat luas, dan pelajaran khusus 
untuk penguasaan Bahasa Inggris juga tersedia melalui kelas 
ESOL (English for Speakers of Other Languages, Bahasa 
Inggris untuk Penutur Bahasa Lain) jika diperlukan. Rangitoto 

College memiliki jurusan-jurusan unggulan yaitu matematika 
serta sains, dan kami sering memenangkan lomba dalam 
bidang-bidang tersebut. Para guru menantang siswa-
siswa yang berprestasi untuk lebih berprestasi lagi dengan 
menempatkan mereka dalam kelas khusus untuk membantu 
mereka lebih cepat mempersiapkan diri untuk melaju ke 
jenjang universitas.

Rangitoto College merupakan tempat yang aman dan nyaman 
bagi para siswa agar dapat belajar sebaik mungkin dan 
membekali diri sehingga dapat berhasil di universitas maupun 
di karir. Dengan pengalaman menerima siswa luar negeri 
selama 15 tahun, Rangitoto College memiliki banyak sistem 

untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan kehidupan 
di Selandia Baru. Para dekan akademik siap membantu agar 
para siswa tetap mengikuti pelajaran dengan baik dan ada 
konsultan karir yang dapat dimintai nasehat untuk membantu 
siswa meraih cita-cita di masa depan.

MATA PELAJARAN YANG DIAKUI  UNIVERSITAS
Siswa boleh menyusun program akademis dengan memilih sendiri mata pelajaran yang diperlukan 
untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Selandia Baru dengan jurusan tertentu 
guna meraih gelar akademik. Rangitoto College memiliki banyak mata pelajaran yang diakui oleh 
universitas, diantaranya: Akuntansi, Biologi, Bisnis, Kalkulus, Kimia, Studi Klasik, Pemprograman 
Komputer, Seni Tari, Drama, Ekonomi, Elektronik, Bahasa Inggris, Tehnologi Makanan, Bahasa 
Perancis, Geografi, Desain Grafis, Kesehatan, Sejarah, Sejarah Seni, Bahasa Jepang, Tehnologi 
Material, Tehnologi Multimedia, Studi Media, Musik, Seni Lukis, Fotografi, Fisika, Olah raga, Sains, 
Statistik, Bahasa daerah Selandia Baru (Te Reo Maori) dan Tehnologi Tekstil.

BELAJAR DI  RANGITOTO COLLEGE KERAGAMAN
Siswa luar negeri belajar dengan siswa asli Selandia Baru, hal 
ini membantu Bahasa Inggris mereka menjadi lebih alami dan 
meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mereka juga berbaur 
dengan siswa luar negeri dari 30 negara yang berbeda, 

termasuk Jerman, Amerika, Brasil, Belgia, Chili, Jepang, 
Meksiko, Perancis, China, Thailand, Itali, Korea, Austria, 
Switzerland, Rusia dan Argentina.

OLAH RAGA,  MUSIK  DAN AKTIVITAS  BUDAYA
Sama halnya dengan pelajaran akademis, Rangitoto College 
ingin mengembangkan kepribadian, fisik dan sosial para 
siswa. Semua siswa didorong untuk turut ambil bagian dalam 
kegiatan ekstra kurikuler yang beragam untuk mengasah 
minat dan bakat. Rangitoto College menyediakan 40 macam 
kegiatan olah raga yang menarik, termasuk rugby, sepak bola, 
bisbol, bola basket, anggar, judo, karate, golf, ski, snowboard, 
bola voli, polo air, selancar, berlayar dan banyak lagi. Kami 
menyediakan program rugby khusus untuk siswa luar negeri, 

yang  dapat diikuti baik oleh pemain pemula maupun pemain 
berpengalaman. Para siswa boleh membentuk band, grup 
jazz, orkestra, koor dan grup musik, dan bimbingan privat 
tersedia untuk hampir semua instrumen musik. Rangitoto 
College memiliki banyak grup tari dan teater, ditambah dengan 
banyak kegiatan misalnya lomba seni, pekan keragaman 
budaya, simulasi debat konferensi PBB, dan seni pentas Maori 
(kapa haka).

FASIL ITAS
Rangitoto College memiliki fasilitas yang tergolong terbaik di 
belahan bumi Selatan, termasuk ruangan kelas yang modern, 
perpustakaan dan pusat informasi lengkap dengan ruang 
belajar dan ruang baca untuk senior, akses komputer dan 
wi-fi gratis untuk seluruh siswa, auditorium, lapangan hoki 
berstandar Olimpiade, tiga gimnasium dan ruang angkat 
beban, lintasan atletik untuk segala cuaca, lima lapangan olah 

raga, blok khusus sains lengkap dengan laboratorium untuk 
fisika, kimia, biologi dan elektronik, blok untuk Bahasa Inggris 
yang dilengkapi dengan televisi, studio film dan ruangan 
drama, blok musik dengan ruang untuk latihan dan pentas, 
studio tari dengan lantai dansa, kolam renang besar yang 
modern dan institut olah raga di lingkungan sekolah.


