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Nilai Plus Sekolah
Negeri di Singapura
MENYEKOLAHKAN buah hati tercinta di sekolah berkualitas adalah impian setiap orangtua. Singapura sebagai pusat
pendidikan terkemuka se-Asia menyediakan berbagai pilihan
sekolah berkualitas
yang akan memberi
pondasi kokoh bagi
anak-anak menuju
masa depan cerah.
Dengan biaya pendidikan yang relatif
terjangkau, metode pembelajaran bertaraf internasional, infrastruktur pendidikan canggih, atmosfer belajar nyaman di tengah keharmonisan multibudaya masyarakatnya, putra-putri Anda
akan dipersiapkan sejak dini menjadi
warga global yang berdaya saing tinggi.
Ada tiga jenis sekolah dasar dan menengah di Singapura, yakni sekolah negeri (public school), sekolah swasta (privately-funded school), dan sekolah internasional (foreign-system school). Seperti
di berbagai negara lain, sekolah negeri
kerap menjadi incaran para orangtua
dan siswa dalam menuntut ilmu.
Tentu saja karena sekolah negeri memiliki berbagai keunggulan. Biaya pendidikan di sekolah negeri jauh lebih murah ketimbang sekolah swasta dan sekolah internasional, karena besarnya
subsidi pemerintah yang diterima oleh
sekolah negeri.
Ambil contoh biaya sekolah negeri di
Singapura. Untuk tahun ajaran 2008,
pemerintah setempat mematok uang
sekolah per bulan sebesar S$120 untuk
tingkat sekolah dasar dan S$170 untuk
tingkat sekolah menengah, sementara
di sekolah swasta atau sekolah internasional uang sekolah per bulan berkisar
antara S$1000 – S$1500.
Keunggulan lain, kualitas sekolah negeri diawasi secara ketat oleh pemerintah.
Tujuan utama sekolah-sekolah di bawah
Kementerian Pendidikan Singapura adalah membantu para siswa menemukan
bakatnya, merealisasi seluruh potensi diri,
dan mengembangkan kemauan keras
untuk belajar sepanjang hidup.
Bagi para pelajar asing yang berminat memasuki sekolah negeri di Singapura, ada dua jenis ujian saringan.
Yang pertama dengan mengikuti Admission Exercise for International Students.
Untuk mengikuti tes ini, calon pelajar
dapat mendaftar online dengan me-
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ngakses website Kementrian Pendidikan Singapura (Ministry of Education /
MOE) di education/admissions/international-students/admissions-exercise/.
Bila lulus dalam tes ini, pihak MOE
akan mengalokasikan sekolah bagi calon pelajar tersebut berdasarkan hasil
tes dan tersedia/ tidaknya kursi kosong
(vacancy) di sekolah yang bersangkutan.
Cara kedua adalah dengan mendaftar
langsung ke sekolah yang hendak dituju dengan mengikuti terlebih dahulu
Qualifying Test. Bila lulus dalam Qualifying Test ini, calon pelajar dapat langsung mendatangi sekolah yang hendak
dituju untuk mendaftar. Bila terdapat
vacancy di sekolah tersebut, calon pelajar akan diminta untuk mengikuti Tes
Penempatan (Placement Test) dan materi yang diujikan adalah Matematika
dan Bahasa Inggris.
Sekolah dasar dan menengah di Singapura dikenal memiliki tingkat persaingan
yang tinggi dan proses seleksi yang ketat. Untuk itu, kini banyak sekolah perisapan yang bisa membantu calon siswa sehingga memiliki persiapan matang agar
dapat memperoleh “tiket masuk.”
KELAS PERSIAPAN
Sedikit berbeda dengan kebijakan
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,
tahun ajaran baru pendidikan di Singa-

pura dimulai pada awal Januari. Biasanya, pelajar Indonesia yang akan bersekolah di Singapura mengambil kelas
persiapan sejak Juni, setelah berakhirnya
tahun ajaran pendidikan di Indonesia.
 Beberapa sekolah yang menyelenggarakan kursus persiapan (preparatory courses)
di Singapura, di antaranya Hua Language
Centre (www.hua.com.sg), SSTC Education
Centre (www.sstc.edu.sg), atau Lorna Whiston EAL School (www.lornawhiston.com.sg)
mungkin dapat menjadi pertimbangan
dalam membekali pengetahuan bagi putraputri Anda sebelum menempuh ujian masuk sekolah negeri di Singapura.
Tak hanya sekolah negeri yang menjadi andalan. Sekolah swasta dan internasionalnya pun memiliki kurikulum berstandarisasi global dengan infrastruktur
pendidikan canggih dan modern dalam
lingkungan belajar yang multi kultur.
Semua jenis sekolah terkemuka ada di
Negeri Singa ini. Contohnya di Singapura
ada Chinese International School (CNIS)
dan Bhavan’s Global Indian International
School (BGIIS). CNIS merupakan sekolah internasional multikultur dan multibahasa yang menawarkan program pra
– TK hingga Sekolah Menengah Atas.
Berbeda dengan sekolah internasional pada umumnya yang bertumpu
pada bahasa Inggris, CNIS yang menempati lahan seluas 5 hektar ini akan

membekali dan mempersiapkan setiap
siswa dengan kemampuan berbicara
dan manulis dalam bahasa Inggris dan
bahasa China sekaligus.
Adapun BGIIS adalah salah satu sekolah internasional yang berkembang
pesat di Singapura dan telah memiliki
dua kampus seluas tujuh hektare. Kini
pelajarnya telah mencapai angka lebih
dari 1700, berasal dari seluruh penjuru
dunia. Sekolah ini berafiliasi dengan
badan dunia Central Board Secondary
Education (CBSE), yang telah memiliki
8100 sekolah di seluruh dunia sebagai
anggotanya.
BGIIS, sekolah dengan akreditasi
Internasional Baccalaureate (IB), juga
menawarkan progam diploma IB.
Siswa pun mendapatkan banyak fasilitas seperti perpustakaan dengan lebih dari 10,000 koleksi buku, laboratorium komputer dan multimedia yang
lengkap, serta berbagai fasilitas olahraga (Cricket, Sepak Bola, Bola Basket,
Tenis Meja, Bulutangkis, Senam,
Squash, dan Renang). Tersedia juga
bantuan finansial Bhavan’s scholarship
bagi siswa yang memenuhi syarat.
Sekolah internasional lain yang dapat menjadi pilihan adalah Emmar-Raffles International School (ERIS). Sekolah yang telah mendapatkan akreditasi dari University of Cambridge In-

ternational Examinations (CIE), Council of International Schools (masih dalam tahap proses),Western Association
of Schools and Colleges (masih dalam
tahap proses), dan Raffles Campus ini
menawarkan berbagai program unggulan: Pre-School (ERIS Montessori PreSchool), Junior School (Years 1 – 6),
Middle School (Years 7 – 10), dan High
School ( Years 11–– 12). Sekolah internasional dengan luas area yang mencapai 44,000 meter persegi ini memiliki
kapasitas untuk menampung hingga
1500 siswa.
Di Jalan Hitam Manis, ada Anglo
Chinese School (ACS) Internasional
yang dibuka pada Januari 2005. Berakar pada tradisi ACS, sekolah dengan
nilai-nilai ajaran Kristiani ini menawarkan kurikulum internasional bagi pelajar berusia 13 – 18 tahun (mengikuti International General Certificate of Secondary Education – IGCSE dan
International Baccalaureate Diploma
Programme–– IBDP) dengan komposisi 50 persen pelajar Singapura dan 50
persen pelajar dari negara Asia lainnya.
Sekolah swasta lainnya yang juga menawarkan program IGCSE dan IB Diploma adalah St. Joseph’s Institution
International, yang berlokasi di Thomson Road. Ada juga Hwa Chong International School (HCIS) yang berlokasi
sekitar 15 menit dari pusat kota.’Sekolah yang merupakan bagian
dari Hwa Chong Institution ini (The
Chinese High School dan Hwa Chong
Junior College) menawarkan kurikulum dan metode pendidikan enam tahun yang berakhir dengan ujian Cambridge GCE A-Level.
Masih banyak sekolah pilihan lainnya. Misalnya, Canadian International
School yang mengikuti Kurikulum Ontario Canada dan menawarkan tiga program International Baccalaurate, meliputi Primary Years Program (PYP),
Middle Years Program (MYP), dan Diploma Level (DP). Yang pasti, sebelum
menentukan pilihan ada beberapa hal
yang harus Anda ketahui tentang sekolah tersebut. Anda harus tahu kurikulum yang diadopsi, fasilitas apa yang
ditawarkan, lokasinya, perbandingan
jumlah siswa dan pengajar, keragaman asal negara dari pelajar di sekolah
tersebut, persyaratan penerimaan, biaya pendidikan dan kebijakan sekolah
lainnya.
 Pendidikan merupakan investasi
paling berharga yang dapat Anda berikan untuk permata hati Anda. Singapura akan membantu mewujudkan impian akan masa depan gemilang bagi putra-putri Anda. (pur)

