
■ Kursus

■ Biaya pertahun

■ Dana Bantuan MOE

■ Pembayaran Langsung

■ S$20,420
$21,950

■ S$13,700

■ S$6,720 -
S$8,250

Non-lab
based

Lab
based

■ S$22,420

■ S$15,700

■ S$6,720

Dokter
gigi/ Peng-
obatan

■ S$83,870

■ S$64,600

■ S$19,270

Musik

■ S$40,330

■ S$32,000

■ S$8,330

KURSUS NON-LABORATORY BASED
Meliputi Akuntansi, Seni dan Pengetahuan So-
sial, Bisnis, Hukum dan Komunikasi Massa

KURSUS LABORATORY BASED
Meliputi Arsitektur, Bangunan dan Real Estate,
Desain Industri, Computer, keahlian tehnik, Far-
masi dan Ilmu Pengetahuan.

Biaya siswa interna-
sional pada  tahun
akademik 2006 -
2007 adalah:

Biaya siswa interna-
sional full-time pada
tahun akademik
2006 - 2007 adalah:

■ Kursus

■ Biaya Pertahun

■ Biaya Tanggungan MOE

■ Biaya Langsung

Semua
Politeknik

■ S$12,652.50

■ S$10,342.50

■ S$2,310

Sebagian besar universitas menawarkan harga yang bermacam-macam untuk
hal seperti perkumpulan siswa, ujian, layanan kesehatan, asuransi dan sebagai-
nya. Jumlahnya pun bervariasi antara satu universitas dengan universitas lain-
nya, jadi anda disarankan untuk mengecek brosur dan website universitas terse-
but untuk keterangan yang lebih lengkap. Pembayaran sekolah biasanya dilaku-
kan dengan cek atau giro (electronic bank transfer) pada setiap awal semester.
Kebanyakan bentuk giro dapat diperoleh di kantor administrasi di universitas.

KEPANDAIAN
dan kemauan yang
kuat, belum cukup
sebagai modal un-
tuk sekolah di luar
negeri. Ada persya-
ratan lain yang ju-
ga harus disiapkan,
yaitu dana untuk
biaya pendidikan
dan biaya hidup.

Sebagai salah
satu negara maju,

biaya pendidikan dan biaya hidup di
Singapura memang tergolong mahal.
Namun jangan khawatir, karena se-
lain masing-masing universitas dan
akademi menyediakan beasiswa, pe-
merintah Singapura juga memberi-
kan bantuan dalam bentuk pinjaman.

Data dari Singapore Education yang
dipebaharui pada Juni 2008 lalu, un-
tuk pendidikan dasar negeri dan
sekolah bantuan Pemerintah, biaya per
bulan adalah sebagai berikut: S$120
untuk Sekolah Dasar, S$170 untuk
Sekolah Lanjutan dan S$280 untuk
Pendidikan Pra Universitas/ akademi

Sebagai siswa internasional yang
permohonannya disetujui untuk be-
lajar di Singapura diminta memberi-
kan sumbangan kepada Menteri
Pendidikan Dana kependidikan dua
tahun sekali.

Jumlah sumbangan rata-rata yaitu
S$1,000, - dan digunakan untuk siswa
internasional yang mendaftar di
Sekolah Dasar dan Lanjutan, Akademi
dan institut terpadu. Sumbangan un-
tuk bantuan pendidikan dibebaskan
dari pajak dan tidak dapat dikembali-
kan kecuali apabila anda mendapatkan
beasiswa dari Pemerintah Singapura.

Menteri Pendidikan akan menyedi-
akan dana bantuan bagi para siswa
yang diakui oleh universitas lokal dan
politeknik. Siswa yang telah memenu-
hi syarat untuk menerima dana ban-
tuan hanya perlu membayar biaya
(disebut sebagai “pembayaran lang-
sung”) seperti tercantum disamping.
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Bantuan Keuangan
TRI Turturi Meswary, Assistant Ma-

nager - Education Services, Eastern In-
donesia - International Operations Si-
ngapore Tourism Board menjelaskan, Si-
ngapura menanam investasi yang besar
dalam dunia pendidikan, karena tuju-
an utamanya adalah untuk mengasuh
bakat dan membangun pemimpin masa
depan.

Saat ini, tersedia berbagai macam pro-
gram bantuan keuangan dari sekolah
maupun pemerintah Singapura, untuk
membantu para siswa internasional
dalam melakukan pendidikan mereka.

BANTUAN BIAYA SEKOLAH
Untuk belajar di universitas ataupun

politeknik lokal, bantuan biaya sekolah
diatur oleh Menteri Pendidikan dengan
pinjaman mencapai 80 persen dari bi-
aya sekolah, dan pinjaman ini tersedia
bagi seluruh siswa. Sebagai siswa
internasional, anda mempunyai kewa-
jiban yang sama ketika menyetujui per-
janjian dengan Pemerintah Singapura

untuk bekerja di perusahaan Singapu-
ra dalam kurun waktu tiga tahun sete-
lah menyelesaikan program anda.

KEBENDAHARAAN
Siswa internasional dapat mengajukan

permohonan bantuan ke bendahara ke-
tika akan melakukan pembayaran biaya
sekolah dan hal lainnya. Bantuan akan
diberikan murni berdasarkan kebutuhan
keuangan dan biasanya tidak melebihi
S$1,500 per tahun akademik. Kebenda-
haraan dapat dikelola oleh institusi pen-
didikan itu sendiri. Carilah informasi ke
institusi pendidikan anda untuk menge-
tahui apakah hal tersebut tersedia.

PINJAMAN BELAJAR
Untuk alternatif, siswa dapat memilih

untuk mengajukan pinjaman biaya bela-
jar, biasanya dapat dibayar setelah lulus
atau menyelesaikan program dalam jum-
lah yang diinginkan. Carilah informasi ke
institusi pendidikan anda untuk menge-
tahui apakah hal tersebut tersedia.

BEASISWA
Sejumlah beasiswa selalu tersedia

bagi semua pendaftar. Biasanya seleksi
dilakukan berdasarkan pada keunggu-
lan akademik dan kepemimpinan atau

catatan ko-kurikuler yang dimiliki
siswa. Beberapa institusi pendidikan
khususnya pada level ketiga juga
menawarkan beasiswa eksklusif bagi in-
stitusi tersebut. (pur)

KANTOR PUSAT PTPN XI

Lambang Konglomerasi Industri Gula

STB FOR RADAR SURABAYA

PROGRAM BANTUAN: Singapura menanam investasi yang besar dalam dunia pendidikan.

SEJARAH men-
catat, Hindia Belanda
pernah menjadi pe-
ngekspor gula terpen-
ting dunia setelah
Cuba pada tahun
1930-an.  Dukungan
197 pabrik gula (PG)
dan produktivitas
yang tinggi, memung-

kinkan negeri ini menghasilkan sekitar 3,0 juta
ton.  Fenomena keberhasilan industri gula
tidak hanya ditunjukkan besarnya devisa yang
dihasilkan, tetapi juga keberadaan sejumlah
gedung yang pernah menjadi kantor pusat
perusahaan-perusahaan gula pada saat itu.  Di
antara gedung yang berdiri megah dan men-
jadi lambang konglomerasi industri gula saat
itu adalah HVA yang dibangun tahun 1924 dan
kini menjadi Kantor Pusat PT Perkebunan
Nusantara XI (Persero) atau PTPN XI.

Hingga kini, gedung HVA masih terawat de-
ngan baik dan bahkan ditetapkan sebagai sa-
lah satu cagar budaya di Kota Surabaya yang
banyak dikunjungi turis manca-negara.  Su-
rabaya Heritage dan Kelompok Pekerja Seni
Surabaya juga memberikan penghargaan atas
jerih payah PTPN XI dalam melestarikan ba-
ngunan bersejarah tersebut.  Keberadaannya
menjadi insiprasi akan pentingnya kebang-
kitan dan kejayaan industri gula nasional de-
ngan reputasi global.  Seperti yang dilakukan
manajemen PTPN XI, upaya mewujudkan ke-
jayaan industri gula antara lain direalisasi-
kan melalui peningkatan kinerja (operasional
dan finansial) secara terprogram, konsisten
dan berkelanjutan).  PTPN XI sendiri mengo-
perasikan 16 PG di Jawa dengan kontribusi
18% produksi gula nasional.  Selain itu, kor-
porasi juga mengelola 1 pabrik etanol (spiritus
dan alkohol), pabrik karung (goni dan plastik),
4 rumah sakit umum.(adv)

Relief pada Kantor Pusat PTPN XI di Surabaya, dibangun tahun 1924, salah satu cagar budaya di Kota
Surabaya


