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Membantu Anda memahami cara 

kerja CATS Canterbury 

Pesan dari Pimpinan dan staf mengenai 

kebijakan kami untuk membantu Anda 

 

CATS College Canterbury memberlakukan sederetan kebijakan lengkap mengenai cara 

kami mengurus para mahasiswa dan segala sesuatu yang kami lakukan untuk membantu 

mereka. Semua kebijakan yang ditulis dalam bahasa Inggris ini terdapat di situs web 

catscollege.com dan diperbarui setiap tahun. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan 

pemikiran kepada Anda mengenai isi kebijakan tersebut dan memberitahukan sebagian 

informasi terpenting yang ditulis dalam bahasa Anda. Untuk informasi lengkap, harap lihat 

seluruh kebijakan perguruan tinggi atau Anda dapat meminta bantuan kami untuk 

memahaminya. 

Orang-orang yang dapat membantu 
Setiap mahasiswa didampingi oleh seorang Tutor Senior dan bertatap muka seminggu 

sekali guna membantu mereka selama menempuh pendidikan di tempat kami. Mereka bisa 

bertemu Tutor Senior ini setiap hari jika mau. Tutor Senior, bagian Kesejahteraan di 

Perguruan Tinggi, Staf Kost maupun Staf Senior selalu ada dan siap membantu. Kami 

menyediakan saluran telepon darurat selama 24 jam dan seorang petugas selalu siap untuk 

memberikan bantuan. Harap hubungi nomor +44 7876 684206 
 

Semua mahasiswa di bawah usia 18 tahun harus tinggal di rumah yang diawasi sepenuhnya 

bersama Orang Tua Kost untuk mengurus mereka setiap saat.  Orang Tua Kost mengawasi 

mahasiswa usia di atas 18 tahun namun mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dan 

tinggal di Rumah Khusus Mahasiswa Usia di Atas 18 Tahun. Orang tua kost memeriksa 

guna memastikan bahwa mereka baik-baik saja. 

 

Kehidupan di Perguruan Tinggi 
Mahasiswa memiliki akses ke wi-fi di tempat tinggal dan di kampus. Nomor saluran telepon 

bantuan dan semua nomor telepon lain ditampilkan dengan jelas di semua Rumah. Uang 

saku dapat diberikan pada Anda jika Anda ingin kami melakukannya. Dan setiap mahasiswa 

memiliki brankas di kamar mereka dan dapat menentukan nomor kombinasinya sendiri. 

Kami mendorong mahasiswa agar membeli asuransi milik pribadi karena kami tidak 

menjamin kehilangan milik pribadi di Perguruan Tinggi 
 

Mahasiswa mendapat makanan lengkap yang sehat di perguruan tinggi. Termasuk sarapan, 

makan siang dengan pilihan dua makanan jenis daging dan satu makanan jenis vegetarian, 

salad dengan bahan sepuluh macam, buah-buahan, sup, dan roti. Sedangkan makan 
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malam menyajikan banyak pilihan serupa ditambah puding. Perlu waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan makan di kampus dan bukan di rumah, dan akan ada banyak hal 

baru untuk dicoba. Mahasiswa perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola 

makan ini, namun yang penting mereka menyantap makanan sehat dan belajar beradaptasi 

dengan banyak sekali jenis makanan yang tersedia bagi mereka di Inggris. 
 

Tersedia berbagai area yang sunyi bagi mahasiswa, termasuk Ruang Doa di 56-60 New 

Dover Road. Selain itu terdapat pula area-area yang dilengkapi kursi-kursi nyaman dan TV. 

Setiap petang, kami menyediakan area komputer berukuran luas di St Lawrence yang dapat 

digunakan mahasiswa. Banyak aktivitas setiap malam di kampus, dan kami memasang 

poster-poster di seluruh kampus untuk memastikan bahwa mahasiswa mengetahui aktivitas 

yang sedang berlangsung. 
 

Informasi rutin juga tersedia di intranet kampus, melalui email dan di halaman Facebook 

kami. Orang tua mahasiswa bisa membuka Facebook untuk mengetahui apa saja yang 

berlangsung di kampus di sepanjang tahun. Anda dapat melakukannya dengan membuka 

tautan halaman Facebook kami : https://www.facebook.com/CATSCanterbury Mahasiswa 

harus mengunjungi intranet kampus dan membuka email kampus setiap hari. Kami juga 

memiiki akun di Wechat dan Twitter sehingga  Anda memiliki banyak cara untuk mengetahui 

apa saja yang kami lakukan. 

 

Di Kampus, kami mempedulikan dan mendukung para mahasiswa kami dengan serius, 

sehingga mereka diperhatikan setiap jam selama hari kuliah dan secara rutin di sepanjang 

petang hari dan akhir pekan. Staf Perguruan Tinggi harus selalu mengetahui keberadaan 

mahasiswa. Mahasiswa harus menandatangani sebelum pergi atau selalu memberitahukan 

keberadaan mereka pada Orang Tua Kost. 
 

Jika mahasiswa ingin meninggalkan Canterbury, mereka harus melengkapi persyaratan Cuti 

secara online di komputer. Untuk mahasiswa di bawah usia 18 tahun, orang tua mereka 

yang harus memberikan izin. Mahasiswa harus melengkapi persyaratan Cuti sebelum jam 

16.00 hari Rabu pada akhir pekan yang dipilih untuk cuti, dan mereka harus 

memberitahukan rencana liburan pada kami jauh-jauh hari agar kami dapat memeriksa 

apakah mereka aman dan saat mereka akan pergi.  Mahasiswa tidak akan mendapat Cuti 

jika kami tidak menyetujui tempat tujuan mereka atau orang yang menemani mereka. 

Mahasiswa di bawah usia 18 tahun diharapkan didampingi oleh orang dewasa yang 

bertanggung jawab dan mendapat izin orang tua mereka. 

 

Perawatan Medis 
Sangat penting bagi Anda untuk memberitahu kami tentang semua penyakit yang diderita 

mahasiswa, perawatan di rumah sakit yang pernah dijalani, atau imunisasi yang telah 

mereka dapatkan. Anda seharusnya mengisi formulir dan memberikan rincian selengkapnya 

kepada kami agar kami tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat dan agar 

kami mengetahui cara menolong Anda. 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury
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Informasi medis selalu dijaga kerahasiaannya dan hanya akan diberitahukan kepada pihak-

pihak yang perlu mengetahuinya. Kami juga akan menghargai kerahasiaan mahasiswa. 

Namun dalam kasus-kasus tertentu yang menyangkut keselamatan mereka, informasi 

tersebut mungkin harus diberitahukan.  Saat kedatangan, para mahasiswa juga harus 

menjawab daftar pertanyaan medis milik kampus. 
 

Kami akan selalu menghormati pandangan budaya dan pandangan agama Anda. 
 

Jika mahasiswa mengkonsumsi obat, kami perlu tahu nama obatnya, dosisnya, frekuensi 

pemberian obat, cara pemberian obat, dan semua kemungkinan efek sampingnya. Jika 

obat-obatan tersebut diresepkan oleh dokter, kami memerlukan surat dokter berisi rincian 

penyakitnya dan berapa lama mahasiswa tersebut diharapkan untuk mengkonsumsi obat 

yang diresepkan itu. 
 

Perguruan Tinggi menggunakan pusat perawatan kesehatan setempat dan dokter pribadi 

beserta perawat dan staf medis kampus. Mahasiswa yang kuliah di sini selama lebih dari 6 

bulan akan didaftarkan ke dokter saat kedatangan mereka. Bila mahasiswa ingin segera 

menemui dokter atau tidak suka ditangani oleh perawat, mereka harus membayar biaya 

perawatan pribadi. Hampir semua penduduk Inggris menyukai Layanan Kesehatan yang 

tersedia dan tidak menggunakan dokter pribadi. Tapi kami dapat membantu mahasiswa 

untuk menemui dokter pribadi jika menginginkannya. 
 

Jika mahasiswa sedang sakit, mereka harus melapor ke perawat kampus di 56-60 New 

Dover Road. Mahasiswa usia 17 tahun ke bawah tidak boleh menginap di tempat tinggal 

mereka dan harus mendapat penilaian medis dari perawat.  Jika perlu, mereka bisa tinggal 

di pusat perawatan kesehatan di sepanjang hari dan dirawat dengan semestinya. Jika 

mereka demam dan terlalu parah untuk dipindahkan, kami bisa memanggil ambulans atau 

menyuruh staf mendampingi mereka. Ruang perawatan medis di kampus menyediakan 

asuhan keperawatan, akses ke dokter, dan makanan ringan di sepanjang hari. Mahasiswa di 

atas usia 18 tahun boleh menelepon dan perawat akan menilai kebutuhan mereka melalui 

telepon kemudian menyarankan tindakan terbaik yang harus dilakukan. Perguruan tinggi 

dapat menetapkan bahwa mahasiswa di atas usia 18 tahun harus ditemui dokter. 
 

Semua mahasiswa harus didaftarkan jika mereka menempuh pendidikan di sini selama 

lebih dari 6 bulan atau mampu membayar biaya perawatan pribadi. 

Selalu Aman dan Terlindung dari Bahaya 
Perguruan tinggi memiliki Kebijakan Perlindungan yang jelas. Seluruh staf telah dilatih 

dalam hal perlindungan demi memastikan bahwa semua mahasiswa kami selalu terjaga 

keamanannya dengan sebaik mungkin.  Sebagai perguruan tinggi, kami akan mengambil 

semua langkah yang wajar untuk melindungi mahasiswa dari bahaya, diskriminasi atau 

perlakuan yang merendahkan, dan menjunjung hak-hak mereka. 
 

Kami mendorong seluruh mahasiswa kami agar merasa aman dan mendorong mereka 

untuk memberitahu kami tentang semua hal yang membuat mereka tidak senang atau tidak 
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nyaman. Selalu ada orang dewasa yang akan menolong dan mendengarkan mereka serta 

memberikan segala dukungan yang mereka butuhkan. 
 

Kami memiliki Petugas Perlindungan (Safeguarding Officer) yang sekaligus menjabat 

sebagai Kepala Kost dan Kesejahteraan (Head of Boarding and Welfare) – Kerry Cosson. 

Wakil Petugas Perlindungan (Deputy Safeguarding Officer) adalah Anna Anna Brzozowska. 

Beliau berdua telah menjalani pelatihan khusus di bidang Perlindungan Anak. 
 

Seluruh staf dan sukarelawan kami serta siapa pun yang bekerja di tempat kami telah 

diperiksa oleh Biro Catatan Kriminal dan dinyatakan aman bekerja di lingkungan anak muda. 
 

Bila ada masalah serius yang menimbulkan risiko atas mahasiswa, kami akan menghubungi 

badan pemerintah setempat, badan layanan sosial atau polisi jika perlu. 
 

Kesejahteraan mahasiswa kami adalah hal terpenting yang kami lakukan. Seluruh 

mahasiswa dari segala usia, budaya, keadaan cacat, jenis kelamin, bahasa, asal ras, 

keyakinan agama dan/atau identitas seksual berhak mendapat perlindungan dari 

penganiayaan, penelantaran, eksploitasi dan/atau diskriminasi. 
 

Orang dewasa yang mengunjungi kampus harus menandatangani buku tamu di resepsionis 

atau bersama Orang Tua Kost, dan harus didampingi oleh anggota staf. Orang dewasa atau 

orang tua mahasiswa tidak diizinkan tinggal di penginapan residensial tanpa pengawasan. 
 

Mahasiswa hanya boleh menghubungi staf melalui email kampus atau telepon kampus dan 

tidak boleh "berteman" dengan anggota staf mana pun di Facebook atau di situs jejaring 

sosial lain. 
 

Mahasiswa tidak boleh difoto tanpa seizin mereka. Mahasiswa telah memberikan izin 

tersebut pada kampus untuk memotret mereka, tapi mahasiswa dilarang memotret atau 

merekam video mahasiswa lain tanpa seizin mereka. 
 

Jika Pertugas Perlindungan (Safeguarding Officer) menghadapi tuduhan penganiayaan, 

mahasiswa harus melaporkan hal itu kepada Pimpinan. Semua dugaan terhadap Pimpinan 

harus disampaikan kepada Kepala Eksekutif (Chief Executive) Cambridge Education 

Groupe di Kett House, Station Road di Cambridge. Anda juga bisa menghubungi beliau 

melalui perguruan tinggi. 
 

Kerahasiaan mahasiswa dan orang tua mereka akan dihormati dan orang lain hanya akan 

mendapat informasi berdasarkan "keperluan mengetahui" saja. 
 

Staf diperintah bahwa jika mahasiswa melaporkan penganiayaan kepada mereka, mereka 

dilarang merahasiakannya dan harus menyampaikannya kepada seseorang yang telah 

terlatih memberikan pertolongan dan dukungan. 

Hukum melarang publikasi materi apapun yang akan mengungkapkan identitas mahasiswa 

atau dosen yang menghadapi tuduhan sebelum mereka dituduh melakukan pelanggaran. 

Mengintimidasi 
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Sebagai perguruan tinggi, kami tidak memberi tempat untuk segala bentuk intimidasi. 

Mengintimidasi adalah menggunakan agresi dengan tujuan melukai orang lain. 

Mengintimidasi bisa bersifat: 
 

Emosional 

Fisik 

Rasis 

Seksual 

Homofobia/transfobia 

Lisan 

Online 

Intimidasi melalui perangkat bergerak 

Agama 

Berkaitan dengan Kesulitan Belajar 

Berkaitan dengan Keadaan Cacat 
 

Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang dituduh melakukan 

intimidasi di perguruan tinggi kami dengan cara melaksanakan kebijakan disipliner kami.  

 

Penyalahgunaan Zat Kimia 
Perguruan tinggi kami memiliki kebijakan yang sangat jelas yang menentang 

penyalahgunaan zat kimia. Antara lain meliputi penyalahgunaan alkohol, obat terlarang, 

atau zat kimia yang menyebabkan ketergantungan. Merokok tidak diperbolehkan di 

lingkungan kampus atau tempat tinggal, kecuali bagi mahasiswa usia 16 tahun ke atas dan 

hanya di beberapa area khusus merokok. Kami sama sekali tidak mendorong tindakan 

merokok. 
 

Perguruan tinggi berhak memulangkan mahasiswa mana pun jika mereka 

menyalahgunakan zat kimia dan mereka tidak akan mendapat pengembalian biaya. Kami 

juga berhak melakukan penggeledahan barang ilegal atau barang terlarang, termasuk 

menggeledah paket apapun yang dikirimkan ke kampus bila kami mencurigai isinya adalah 

obat terlarang atau alkohol. Kami berhak melakukan tes atau tes acak pada mahasiswa 

mana pun untuk mengetahui apakah mereka mengkonsumsi alkohol atau obat terlarang. 

Kami akan melaporkan segala penggunaan zat kimia terlarang kepada pihak berwajib. 

 

 Internet dan ICT 
Mahasiswa harus menggunakan sistem komputer milik perguruan tinggi untuk keperluan 

pendidikan saja. Mahasiswa sama sekali tidak boleh meminjamkan ID pengguna atau kata 

sandi mereka kepada pihak ke tiga.  Mahasiswa dilarang memberikan kata sandi untuk 

sistem penerimaan universitas milik mereka kepada siapa pun juga. 
 

Mahasiswa dilarang memberikan komentar pada materi yang bersifat rasis, tidak sopan atau 

ilegal, maupun menampilkan atau mengakses materi semacam itu. Termasuk menampilkan 

pesan semacam itu di situs jejaring sosial atau sistem lain mana pun di internet. Mahasiswa 
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dilarang mengunduh atau menginstal perangkat lunak bajakan pada peralatan milik kampus 

dan dilarang sengaja menyerang, membebani atau menolak penggunaan operasional 

normal pada layanan apapun. 
 

Sebaiknya mahasiswa hanya menggunakan akun email yang diizinkan oleh kampus. 

 

Perilaku di Kampus 
Kami mengharapkan perilaku berstandar tinggi dan kami menghargainya. Mahasiswa dapat 

berusaha mendapatkan berbagai macam penghargaan kepemimpinan dan kami 

menghadiahkan sertifikat secara rutin untuk karya yang patut dipuji.  Kami berusaha sebisa 

mungkin memberikan penghargaan pada mahasiswa dan mendorong mereka. Kami juga 

sering memberikan pengakuan publik bagi perilaku atau karya mereka. 
 

Bila ada masalah, kami memiliki kebijakan disipliner kampus yang terdiri dari lima tahap. Bila 

mendapat peringatan disipliner resmi, mahasiswa dan orang tua serta agen mereka akan 

menerima salinannya. Mahasiswa dapat mengakses catatan disipliner mereka secara online 

sehingga dapat memperlihatkan surat apapun kepada orang tua mereka seandainya orang 

tua mereka belum menerima salinannya. Mahasiswa bisa ditempatkan di tahap mana pun 

pada sistem disipliner, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran mereka. Mahasiswa 

yang terlalu sering tidak masuk kuliah juga akan mendapat peringatan disipliner. Tahap 

akhir dari tindakan disipliner adalah mahasiswa dikeluarkan dari perguruan tinggi. Kami 

akan berusaha keras menghindarkan hal ini dan kami bertujuan memberikan segala 

kesempatan kepada mahasiswa agar menjadi lebih baik dan meraih kesuksesan. 
 

Keputusan apapun dari Pimpinan untuk mengeluarkan mahasiswa akan diambil 

berdasarkan 'keseimbangan kemungkinan'. Artinya, mahasiswa akan dikeluarkan jika 

memang benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan. Ini tidak sama dengan standar 

'tanpa keraguan' yang diharuskan dalam kasus kriminal. 

 

Tombol Keluhan dan Laporkan  
Mahasiswa selalu didorong menggunakan tombol 'Laporkan' di 

intranet kampus untuk melaporkan apapun yang tidak mereka 

sukai. Hampir semua masalah mampu diatasi dengan sangat cepat 

dan mudah jika kami mendapat laporan dari mahasiswa. Mereka 

juga dapat melaporkan secara langsung jika ada yang tidak mereka 

sukai. 
 

Jika mahasiswa atau orang tua mereka merasa kecewa mengenai masalah yang telah 

mereka laporkan ke perguruan tinggi, kami memiliki kebijakan penyampaian keluhan secara 

resmi. Anda dapat mencacat keluhan secara tertulis dengan cara mengirimkan email atau 

menulis surat kepada bagian layanan mahasiswa  di kampus. Alamat email mereka adalah 

studentservices@catscanterbury.com 
 

mailto:studentservices@catscanterbury.com
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Jika masih belum puas, Anda bisa melanjutkan ke Tahap Dua dengan cara menulis surat, 

mengirimkan email atau berbicara kepada Pimpinan Perguruan Tinggi di 

principal@catscollege.com. 
 

Jika masih belum puas, Anda dapat mengajukan banding terhadap keputusan tersebut 

dalam waktu tiga hari secara tertulis kepada Direktur Pelaksana (Managing Director) CATS 

Colleges melalui Perguruan Tinggi. Rincian selengkapnya mengenai proses penyampaian 

keluhan maupun seluruh kebijakan kami dituliskan dalam bahasa Inggris dan terdapat di 

situs web CATS College – catscollege.com 
 

Semua keluhan resmi dicatat dan dipantau. 
 

Kami akan membantu jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin berbicara 

lebih jauh mengenai semua hal ini. Kami juga sering membantu menerjemahkan kebijakan 

perguruan tinggi yang ingin Anda ketahui lebih jauh.  

 

mailto:principal@catscollege.com

