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B E R -
SEKOLAH di
luar negeri
menjadi impi-
an semua or-
ang. Lemba-
ga-lembaga
pendidikan,
universitas
dan akademi
dari Amerika,
Eropa dan
Australia gen-

car menawarkan alternatif pen-
didikan bagi pelajar di Indonesia.
Tidak kalah gencarnya adalah
negara tetangga, Singapura

Banyak pelajar Indonesia
yang memilih Singapura sebagai
negara tujuan untuk melanjut-
kan pendidikan. Alasannya ten-
tu bukan hanya kedekatan anta-
ra Indonesia dengan negara si-
nga ini, melainkan juga karena
kualitas pendidikan yang tidak
kalah dengan lembaga pendidi-
kan di negara-negara di benua
Eropa dan Amerika.

Keseriusan pemerintah Singa-
pura untuk mempromsikan ne-
gara itu sebagai tempat mengen-
yam pendidikan berkualitas, ter-
lihat dengan mengundang insti-
tusi pendidikan asing yang me-
miliki reputasi cemerlang di ne-
gara asalnya untuk membuka
kampus cabang di Singapura.

Sekolah bisnis kenamaan ero-
pa seperti INSEAD dan Univer-
sity Chicago Graduate School of
Business, atau universitas ter-
pandang di negara asalnya semi-
sal University of Nevada Las Ve-
gas (UNLV) dengan program
manajemen perhotelannya ha-
nyalah beberapa contoh dari ba-
nyak institusi pendidikan asing
ternama yang saat ini mulai me-
nawarkan program pendidikan-
nya di Singapura.

Singapura sendiri memiliki
institusi pendidikan yang kuali-
tasnya telah mendapat penga-
kuan secara internasional. Times
Higher Education Supplement
(THES) dalam publikasi pada
tahun 2007 yang lalu menem-
patkan National University of
Singapore dan Nanyang Technol-
ogocal University dalam kategori
100 universitas terbaik di dunia.

Singapore Management Uni-
versity (SMU) yang merupakan
universitas negeri yang ketiga di

Singapura juga berhasil bermi-
tra dengan salah satu sekolah
bisnis terbaik di dunia, Wharton
School of the University of Pen-
nsylvania sehingga pelajar SMU
dapat menikmati pendidikan
bisnis dan manajemen kelas du-
nia di Singapore.

Menyadari sebagai negara de-
ngan kekayaan alam yang mi-
nim, Singapura sangat giat ber-
investasi di bidang sumber daya
manusia. Oleh karena itu, peme-
rintah Singapura sangat serius
dalam memperhatikan dan
menjaga mutu pendidikan seba-
gai salah satu prasyarat pem-
bentukan sumber daya manusia
berkualitas dengan menerapkan
kurikulum pendidikan dengan
standar internasional.

Kurikulum standar internasio-
nal di Singapura dirancang se-
demikian rupa sehingga para sis-
wa dilatih untuk berpikir secara

kritis melalui diskusi dan studi ka-
sus serta mampu mengembang-
kan dan menguasai ilmu yang se-
suai dengan minat dan bakatnya.

Bahkan di beberapa institusi
pendidikan, program magang
kerja bahkan telah menjadi ba-
gian dari kurikulum sehingga
siswa memiliki kesempatan me-
ngetahui aplikasi ilmu yang me-
reka pelajari di kelas.

Sebagai salah satu kekuatan
ekonomi Asia, di mana lebih dari
7 ribu perusahaan multinasional
beroperasi serta 90 ribu lebih
professional asing bekerja, para
pelajar akan memperoleh jaring-
an kesempatan bekerja di ling-
kungan bisnis terbaik di dunia
setelah mereka lulus.

PELAJAR DARI 120 NEGARA
 Singapura kini bukan lagi se-

kedar negara tujuan wisata favo-
rit. Perlahan tapi pasti, Singapura

Tapi Juga Pusat
Pendidikan

telah menjelma menjadi salah satu
pusat pendidikan yang dapat di-
banggakan di dunia, menyatukan
yang terbaik dari barat dan timur.

Saat ini, tercatat  sekitar 86 ri-
bu pelajar inernasional dari 120
kebangsaan untuk menimba ilmu
mulai dari jenjang sekolah dasar,
sekolah menengah (SMP & SMA),
Diploma politeknik, sarjana, hing-
ga program pasca sarjana dengan
beragam pilihan sekolah mulai
dari sekolah negeri, sekolah swas-
ta, hingga sekolah internasional.

Pendidikan di Singapura menga-
nut dwibahasa. Selain bahasa Ing-
gris yang menjadi bahasa pengan-
tar utama, sebagai negara tempat
berkumpulnya pelajar dari berb-
agai latar belakang etnis dan bu-
daya, negara ini membuka kesem-
patan bagi pelajar internasional un-
tuk dapat mempelajari budaya dan
bahasa dari negara lain.

Bagi Singapura, pendidikan le-
bih dari sekedar forum belajar.
Pendidikan merupakan wahana
untuk pembangunan karakter dan
pembekalan diri menjadi manusia
kosmopolitan. Dengan memahami
bahwa pendidikan merupakan
salah satu investasi paling berhar-
ga untuk masa depan, Singapura
mungkin akan menjadi pilihan
yang bijaksana untuk membantu
mewujudkan impian akan masa
depan yang lebih cerah.

Tidak hanya mutu pendidikan
yang diawasi secara ketat oleh
pemerintah, Singapura juga mena-
warkan infrastruktur dan fasilitas
pendidikan yang sangat memadai,
dan dengan subsidi yang diberikan
pemerintah Singapura, pelajar di
sana dapat menikmati semua ini
dengan biaya pendidikan yang sa-
ngat terjangkau.

Pemerintah Singapura juga
membuka pintu bagi pelajar-pel-
ajar asing terbaik untuk dapat
menimba ilmu di Singapura. Da-
lam kebijakannya, pelajar inter-
nasional yang mengenyam pen-
didikan Diploma (D3) atau Sarja-
na-1 (S-1) di institusi pendidikan
negeri dapat memperoleh subsi-
di dari pemerintah Singapura.

Dengan biaya yang terjangkau
ini, Singapura telah berhasil me-
narik minat para pelajar terbaik
dari berbagai negara untuk me-
lanjutkan studinya di negara ini.
Kehadiran pelajar internasional
berbakat dan berprestasi ini se-
lanjutnya turut memberikan at-
mosfir positif bagi terciptanya
proses belajar mengajar yang
berkualitas. (pur/mna)

STB FOR RADAR SURABAYA

PEMERINTAH SINGAPURA: Sangat serius dalam memperhatikan dan menjaga mutu pendidikan sebagai salah satu prasyarat pembentukan sumber daya manusia.

Pendidikan lebih dari sekedar forum belajar.


