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SELEPAS pendidikan tingkat atas
(SMA) merupakan tahap kritis dalam suatu periode kehidupan.
Di sinilah waktu yang
tepat untuk menyusun rencana dan
memantapkan langkah menyongsong
masa depan sehingga
tidak salah mengambil keputusan untuk
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Bingung mencari tempat berlabuh
untuk mengenyam pendidikan? Tak
perlu jauh-jauh menyeberang benua,
masih dalam satu kawasan regional dengan Indonesia, Singapura telah dikenal dengan sistem pendidikannya yang
mumpuni. Jumlah siswa Indonesia
yang melanjutkan studi di luar negeri
terus meningkat tiap tahunnya. 
Hal itu bukanlah tanpa alasan, mengingat kini terdapat lebih dari 7 ribu perusahaan multinasional yang beroperasi di Singapura dengan jumlah profesional asing yang bekerja sekitar 90 ribu
yang siap menampung lulusan diploma,
akademi, sarjana dan pasca sarjana.
Dengan kata lain, kesempatan untuk
bekerja selepas tahun pendidikan terbentang luas dan tenaga kerja asing
memiliki peluang yang juga besar.
‘’Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Singapura saat ini menjadi negara tujuan bagi kurang lebih 80
ribu pelajar internasional dari 120 negara untuk menimba ilmu,’’ kata Tri
Turturi Meswary, Assistant Manager Education Services Eastern Indonesia
- International Operations, Singapore
Tourism Board.
Tiga universitas negeri memang menjadi favorit dan menjadi idaman semua
lulusan SMA, yaitu National University Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), dan Singapore
Management University (SMU).
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SIAP KERJA: 7 ribu perusahaan multinasional yang beroperasi di Singapura siap menampung.

Selain ketiga universitas negeri tersebut, terdapat pula lembaga pendidikan
swasta yang bisa dijadikan pilihan,
khususnya yang sudah mendapat kualifikasi SQC-PEO. The Singapore Quality Class (SQC) untuk Private Education
Organisations (PEO) ini merupakan
program yang membantu institusi pendidikan swasta di Singapura untuk meningkatkan kinerja manajemen demi
mencapai performa yang lebih baik.
Lembaga pendidikan swasta itu sudah
diakui Standard, Productivity, dan In-

novation Board (SPRING) untuk sistem
pendidikan yag canggih, informasi yang
jelas tentang kursus dan biaya-biayanya, guru-guru terakreditasi, serta fasilitas dan tempat terbaik. Di samping itu,
murid yang masuk di lembaga tersebut
juga mendapat berbagai kemudahan,
antara lain proses pengurusan visa yang
dipercepat, dari biasanya empat minggu menjadi hanya dua minggu.
Namun, sebelum menjatuhkan pilihan sekolah, ketahui dulu dengan baik
jurusan yang akan diambil. Terdapat

dua kecenderungan yang umumnya dipilih, yaitu mainstream subjects, seperti manajemen, bisnis, atau ilmu komputer (Computer Science / Information
Technology), dan ada pula non-mainstream / specialty subjects, seperti desain atau pariwisata dan perhotelan.
Dari situ pemilihan institusi pendidikan akan lebih mudah dilakukan.
Sebagai contoh, jika tertarik untuk mengambil bidang manajemen, bisnis dan
ilmu komputer, terdapat Singapore Institute of Management atau yang lebih

dikenal dengan SIM (www.sim.edu.sg),
Management Development Institute of
Singapore (www.mdis.edu.sg), Informatics Education Singapore (www.informatics.edu.sg) atau PSB Academy
(www.psbacademy.edu.sg).
Bagi siswa yang tertarik untuk belajar desain, bisa memilih Nanyang Academy of Fine Arts (www.nafa.edu.sg), Raffles Design Institute (www.raffles-design-institute.edu.sg) atau LASALLE
College of the Arts (www.lasalle.edu.sg).
Selain itu, Tourism Management Institute of Singapore (www.tmis-edu.com),
Shatec Institutes (www.shatec.sg), dan
Dimensions Education Group (www.dimensions.edu.sg) dapat menjadi salah
satu opsi bagi mereka yang ingin mendalami ilmu pariwisata dan perhotelan.
Yang ingin menekuni bidang pariwisata dan perhotelan, ada Tourism Academy
at Sentosa (www.tourismacademy.edu.sg). Berlokasi di Sentosa Island, The
Tourism Academy yang merupakan
kolaborasi antara Sentosa Leisure Group
dan Temasek Polytechnic menawarkan
program diploma di bidang Tourism &
Hospitality untuk menjawab kebutuhan
industri pariwisata dan perhotelan yang
dewasa ini berkembang sangat pesat.
Ada juga Shatec Institute. Didirikan
oleh Singapore Hotel Association pada
tahun 1983, Shatec Institutes merupakan salah satu sekolah perhotelan terkemuka dan terbesar di Asia yang menawarkan program seni kuliner serta
manajemen perhotelan dan pariwisata
Untuk informasi lebih lanjut mengenai bidang studi dan lembaga pendidikan yang tersedia di Singapura, hubungi Singapore Education Services
Centre (SESC), Menara Bank Danamon,
Lantai 11, Suite 03, Jl. Prof. Dr. Satrio
Kav. E IV/6, Mega Kuningan, Jakarta
12950, Tel: (021) 5799 1678, Fax: (021)
5799 1679, Medan: Grand Angkasa International Hotel, Jl. Sutomo No. 1, Medan 20235, Tel: (061) 456 6649, Fax: (061)
456 6650, Website: www.singaporeedu.gov.sg. (pur)

