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menjadi hal yang patut diper-
hatikan. Jika anda sudah me-
miliki apartemen atau tem-
pat tinggal di Singapura,
masalah akomodasi tentu
bukan lagi masalah. Tapi bagi
yang tidak mempunyai, ten-
tunya hal ini menjadi per-
soalan tersendiri.

Terdapat bermacam jenis
akomodasi di Singapura
yang telah disesuaikan de-
ngan keperluan dan anggar-
an yang dimiliki. Banyak in-
stitut pendidikan yang me-
miliki Kantor Siswa Interna-
sional yang dikhususkan un-
tuk membantu kebutuhan
siswa internasional.

�Para staff di kantor ini
bertugas memberikan saran
mengenai prosedur ako-
modasi, penawaran untuk
menghubungi penyewaan
pribadi, layanan pencarian
teman sekamar yang sesuai,
dan tips yang berguna men-
genai penyewaan rumah
siswa, sekaligus bantuan
dalam memilih jenis akomo-
dasi yang paling sesuai den-
gan kebutuhan siswa.

�
Di bawah ini adalah jenis
akomodasi yang tersedia
bagi siswa internasional:

HOSTEL SEKOLAH
Siswa internasional tahun
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pertama biasanya mendapat
prioritas untuk tinggal di hos-
tel dalam area kampus ini.
Kamar bisa untuk sendiri
atau berbagi. Paket makan
tersedia dengan biaya tam-
bahan. Tersedia fasilitas sep-
erti ruang TV, ruang baca, ru-
ang cuci baju, ruang komput-
er, dapur, dll. Acara-acara
bersama sering diadakan un-
tuk menciptakan keakraban
antar penghuni hostel.

Biaya kamar berkisar an-
tara S$155 - S$560 per bu-
lan tergantung dari jumlah
siswa dalam satu kamar.

RUANG TEMPAT
TINGGAL & ASRAMA
Sekolah asrama biasanya

dibuka untuk akademi atau
usia Lanjutan antara 13 hing-
ga 19 tahun. Pilihan biasanya
dilaksanakan dengan mela-
kukan wawancara terhadap

orang tua dan siswa. Pelay-
anan asrama meliputi pengi-
napan, makanan, pelayanan
pencucian, keamanan 24 jam,
bimbingan pastur, biaya seko-
lah, pengawasan, olahraga
dan fasilitas olah raga.

Semangat kebersamaan se-
ring timbul di sekolah asrama
seiring dengan keakraban dan
persahabatan yang ada antara
para penghuni. Kisaran har-
ga mulai S$8,000 - S$15,000

per tahun akademik.

PENGINAPAN MILIK
PRIBADI

Penginapan milik pribadi di-
jalankan oleh institusi pendi-
dikan atau agen independen.
Pilihan tinggal sendiri atau
berbagi biasanya tersedia.

�
HOMESTAY

Beberapa keluarga di Si-
ngapura membuka pintunya

dan menawarkan pengina-
pan termasuk makan ke sis-
wa/mahasiswa internasio-
nal. Program Homestay ber-
tujuan untuk menyediakan
lingkungan yang kondusif
sehingga siswa/mahasiswa
tersebut dapat menikmati
lingkungan yang nyaman,
menerima perhatian yang se-
mestinya dan dukungan
psikologis dari walinya pada
saat orang tuanya tidak

bersamanya. Biaya home-
stay mulai dari S$1000 sam-
pai S$1.600 per bulan.

�Siswa juga dapat memper-
timbangkan menyewa kamar
atau apartemen atau rumah
langsung dari pemiliknya,
baik itu apartemen/perumah-
an publik ataupun swasta.
Siswa diharuskan membayar
sekurang-kurangnya satu bu-
lan uang sewa dan satu bulan
deposit jaminan.

Biasanya, Pusat Pelayanan
Siswa Internasional (Inter-
national Student Service Cen-
tre) dari masing-masing in-
stitusi menyediakan daftar na-
ma-nama agen properti dan
pelayanan untuk mencarikan
akomodasi yang cocok dan
berkualitas untuk para siswa.

Iklan-iklan yang dipasang
di bagian ‘classified’ dari su-
rat kabar lokal juga merupa-
kan sumber utama untuk
mendapatkan informasi ten-
tang apartemen atau kamar
yang disewakan.

�
HOTEL

Bagi mereka yang melak-
sakan pelatihan singkat
seperti program pelatihan
eksekutif, tersedia banyak
daftar hotel untuk dipilih.
Harga hotel tergantung
pada lokasi dan kelas hotel.

�
LAYANAN

APARTEMEN
Bagi mereka yang tinggal

agak lama atau ditemani
anggota keluarga mereka,
layanan apartemen adalah
pilihan yang terbaik. Layan-
an apartemen menawarkan
segala kenyamanan rumah
dengan peralatan pemeli-
haraan rumah senyaman
ketika berada di hotel.(pur)

KEBERSAMAAN:
Semangat
kebersamaan sering
timbul di asrama
sekolah seiring
dengan keakraban
dan persahabatan
yang ada antara
para penghuni.

STB FOR RADAR SURABAYA

KINI Gleneagles Diagnostic
Centre yang berlokasi di Jl.
Embong Gayam 17 akan
pindah ke JL. Taman Ade Irma
Nasution No. 5 (disingkat TAIS
No. 5). Perpindahan pada
lokasi yang baru akan
beroperasi efektif pada tanggal
17 Nopember 2008.

Gleneagles adalah
Laboratorium Joint Venture
‘Rumah Sakit Singapura’, yang
selama ini telah hadir di kota
Surabaya dan telah terbukti
mutu dan kualitasnya. Kali ini
telah hadir kembali dengan
wajah baru yang dilengkapi
dengan fasilitas serta
kecanggihan peralatan yang
sesuai dengan kemajuan ilmu
& medis saat ini.

Dilengkapi dengan lift, coffe
shop & ruang tunggu yang
nyaman bagi pengunjung,
juga tentunya dengan
berbagai alat yang canggih
seperti Axysm, Hitachi 911.
Cell Dyn 3500, Cobas e 911,
Sysmex, Vidas, Vitros, CR
digital, USG 4D, 3 Alat

Treadmill, 3 Alat ECG,
Holter, ABPM, Echo,
Cardiografi serta
dioperasikan oleh tenaga
medis yang berpengalaman.

Customer Service yang
handal dan cepat tanggap
dalam memberikan bantuan
dan pelayanan, akan
membantu para pengunjung
merasa lebih nyaman dan
dipermudahkan, serasa seperti
berada di luar Negeri.
Gleneagles yang selama ini
berpijak dengan visinya ‘YOUR
HEALTH IS OUR CONCERN’
akan terus meningkatkan
mutu dan kualitas Peralatan,
Pelayanan serta Keakuratan
Hasil Laboratorium.

Gleneagles Diagnostic Centre
tentunya hadir di Surabaya
dengan standard Internasional,
sehingga dapat dijadikan acuan
pengobatan di RS Gleneagles
Singapura, dan anda tidak
perlu membuang waktu, uang
dan tenaga untuk melakukan
pengecekan terlebih dahulu ke
luar negeri.(tyo)

Dilengkapi dengan Fasilitas nyaman ser-
ta Kecanggihan Peralatan Sesuai dengan
Kemajuan Ilmu dan Medis Saat Ini


