
Ariel Heryanto: Singapura 
Membnrn Anak-anak Pintar 

T ENTANG sistem pendidikan 
di Singapura berikut kesan
kesannya selama mengajar 

di Negeri Kepulauan selama 
hampir 3,5 tahun, tanpa ba-bi
bu lagi Ariel Heryanto langsung 
berujar begini. 

"Pemerintah Singapura, me
nurut hemat saya, telah ber
hasH membangun sistem pen
didikan nasionalnya secara ter
padu dan baik sekali. Mereka 
secara all out (habis-habisan) 
tanpa henti selalu mengupaya
kan pencapaian atas segala se
suatu secara optimal dan 
syukur-syukur bisa mencapai 
tingkat excellent (sempurna)," 
kata man tan dosen bidang 
Kajian Asia Tenggara di Na
tional University of Singapore 
(NUS) itu awal pekan ini. 

Menurut Ariel yang kini meng
ajar di Melbourne Institute of 
Asian Languages and Societies 
ini, sistem pendidikan di Singa
pura yang bermutu tinggi itu di
tunjang antara lain dua faktor 
penting. Pertama, good will (ke
hendak politik) pemerintah un
tuk menyelenggarakan proses 
pendidikan yang sangat kom
peti tif, mengingat sebagai negara 
Singapura nyaris tak punya sum
ber alamo "Apa yang bisa dikejar, 
ya, paling-paling mutu sumber 
daya manusia," katanya. 

Kedua, setelah ada keputusan 
politik pemerintah juga konse
kuen dengan berani menyedia-

kan modal besar untuk pendi- kanlah National University of 
dikan. Singapore-bisa langsung ber-

"Tak heran bila sejak di pri- nuansa internasional," jelasnya. 
mary school hingga perguruan Ariel tak sependapat kalau 
tinggi, para murid hanya dikenai Singapura disamakan dengan 
ongkos pendidikan sangat kecil. negara-negara lain yang suka 
Bahkan saya cenderung menga- memburu orang-orang kaya di 
takan, Singapura termasuk pa- Indonesia untuk belajar di luar 
ling aktif memburu semua anak negeri. "Singapura tak bisa di
pintar dari seluruh dunia dengan masukkan dalam kategori itu. 
cara menawari mereka fasilitas Saya lebih suka mengatakan, 
beasiswa dan sarana pendukung mereka memburu orang-orang 
lainnya agar mau belajar di pintar karena ingin menanam 
sana," tandasnya. investasi intelektual. Singapura 

Sebuah kesan yang juga tak tak memburu orang-orang ka
ditampik Mr Low Pit Chen dari. ya, tetapi yang pintar-pintar," 
Kedubes Singapura di Jakarta, tandasnya. 
ketika ditanyai soal itu. "Sudah *** 
sejak beberapa tahun lamanya, SEBUAH kebijakan pendi-
kami menyediakan fasilitas itu. dikan yang serba jelas dan ter
ASEAN Secondary Three Scho- padu seperti di Singapura tentu 
larships kami tawarkan kepada membawa "berkah"sekaligus 
anak-anak Indonesia lulusan "beban" bagi para muridnya. 
SMP dan SMU," kata Sekretaris Menurut Ariel, berbeda de
Pertama Kedubes Singapura ngan di Indonesia, sistem pendi
akhir< pekan lalu. dikan di Singapura sarna sekali 

Kebijakan menyelenggara- tak memberi ruang bagi anak
kan pendidikan secara all out anak didik untuk bisa santai. 
namun dengan biaya sangat Selain pekerjaan rumah (PR) sa
murah, tambah Ariel, sengaja ngat banyak, juga keharusan 
ditempuh Singapura karena banyak membaca buku-buku 
pendidikan menjadi semacam referensi dituntut keras. 
ladang investasi memperoleh Karena itu, kata Ariel, hampir 
sumber daya manusia bermutu . tak ada cerita di Singapura ada 
tinggi yang siap bersaing di mahasiswa bisa kluntang-klan
dunia global. tung (jalan-jalan santai) atau 

"Mereka suka menarik yang mangkir meninggalkan bangku 
pintar-pintar dari seluruh dunia, kuliah. Yang terjadi justru seba
karena dengan demikian dunia liknya, di masa libur pun mere
pendidikan tingginya-kata- ka sering belajar serius di 10-

rong-lorong kampus dan tak ja
rang sebagian malah menginap 
di kampus. 

"Tuntutan sarna juga berlaku 
bagi para dosen. Mereka tak per
nah diizinkan membuat materi 
soal-soal ujian sarna setiap ta
hun. Itu harus sel1l1u diperbarui, 
termasuk daftar buku-buku ba
caan wajib yang harus dibaca' 
para mahasiswa," katanya. 

Atas tuntutan tanggung ja
wab dan etos kerja yang begitu 
tinggi i tu, tambah Ariel, rasanya 
sulit sekali bagi setiap dosen di 
Singapura bisa mendapatkan 
waktu luang untuk nyambi atau 
ngobyek di luar kampus. "Ba
dan quality control perguruan 
tinggi sangat ketat dan kita tak 
bisa mengelak dari tuntutan 
itu," katanya. 

Menariknya, semua murid 
dan mahasiswa di Singapura 
bersedia mengikuti semua tun
tutan obyektif itu. Menurut 
Ariel, sikap kooperatif itu bisa 
dimaklumi, karena bagi mereka 
tingginya nilai hasil ujian itu 
begitu penting. 

"Saya tak terlalu heran kalau 
para mahasiswa lalu belajar 
serius hanya demi blsa menda
patkan angka nilai tinggi. Itu 
wajar saja, karena hila mereka 
lulus nanti dan mendapat pe
kerjaan, besar-kecilnya gaji ju
ga akan ditentukan oleh standar 
nilai mereka seperti tertera pa
da lembar ijazah," jelas Ariel. * 
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