Ringkasan Penerimaan Mahasiswa Baru, Tahun Studi 2022
Bagi Siswa Kurikulum National SMA Indonesia
1. Universitas Negeri Unggulan
Nanyang Technological University (NTU), Singapura saat ini menempati posisi ke-12 universitas terbaik di dunia
(QS World University Rankings) dan terus menjadi universitas muda terbaik dunia selama 7 tahun terakhir.
2. Jumlah mahasiswa
Sekitar 5,000 mahasiswa diterima setiap tahun, diantaranya kurang 800 mahasiswa internasional.
3. Fakultas
 College of Engineering 


Nanyang Business
School



College of Humanities, Arts
and Social Sciences



College of Science

Sports Science And
Management



Lee Kong Chian
School of Medicine



National Institute
of Education

Untuk informasi lebih lanjut tentang jurusan sarjana kami, silakan lihat brosur atau kunjungi
www.ntu.edu.sg/admissions/undergraduate-programmes
4. Pendaftaran
Informasi and dan pendaftaran online di www.ntu.edu.sg/admissions/undergraduate/admission-guide/internationalqualifications . Pilih jurusan yang diminati (maksimum 5).
Untuk jurusan Art, Design & Media, diwajibkan untuk mengumpulkan portofolio. Silakan ke,
www.ntu.edu.sg/adm/programmes/undergraduates/undergraduate-admissions/adm-admission-requirements

Biaya pendaftaran melalui:



Bankdraft: S$30 atau US$30



Kartu kredit: S$20

Siswa harus memilih dan mendaftar melalui salah satu kualifikasi selama periode pendaftaran, sesuai dengan
kurikulum/kualifikasi studi utama di sekolah. Siswa yang telah memperoleh medali emas, perak atau perunggu di
International Science Olympiad Competition yang terkait dengan jurusan studi, tidak perlu mengikuti ujian masuk.
Dokumen yang harus diunggah (contoh: kartu Identitias, passport, hasil nilai/rapor sekolah, dll.) tidak perlu
diterjemahkan.
Siswa Dengan Kurikulum National SMA Indonesia: Perlu Ujian Masuk dan hanya untuk siswa terseleksi.
Periode dah hasil
Persyaratan
Ujian Masuk NTU Entrance Exam (NEE)
pendaftaran
Pendaftaran
Bahasa
(Biaya ujian S$50 harus dibayar sebelum tanggal
untuk tahun studi
ujian)
Inggris
Jul/Aug ‘22
Periode
pendaftaran:
15 Okt ‘21s/d
15 Des ‘21
Hasil ujian NEE:
Sekitar April ‘22

Butuh hasil rapor SMA Kelas 10,
11 dan SMP (Ijazah & SHUN)
bagi siswa yang akan
mendapatkan Ijazah SMA pada
tahun 2022.
Butuh Ijazah SMA/SHUN dan
SMP (Ijazah & SHUN) bagi siswa
yang telah lulus SMA.

Hanya siswa dengan hasil akademik/nilai
rapor yang baik, yang akan diundang pada
Feb ’22 untuk NEE. Mereka yang tidak
diundang dianggap tidak berhasil.
NEE akan dilaksanakan online sekitar akhir
Maret 2022.
Kertas ujian bervariasi terhadap jurusan yang
telah didaftar. Silabus, sampel soal dan
pensyaratan kertas ujian dapat dilihat di
www.ntu.edu.sg/admissions/undergraduate/a
dmission-guide/internationalqualifications/entrance-examination

Tidak Perlu
TOEFL,
IELTS, SAT.

5. Biaya kuliah tahun studi 2021. (Biaya kuliah akan diumum sekitar May-June ’22 untuk tahun studi 2022)
Biaya kuliah tetap sama sepanjang durasi program sarjana.
Jurusan

Biaya kuliah
bersubsidi setahun 1

Semua jurusan (kecuali di bawah)

S$17,550 ~ IDR 190mil.

Accountancy Business
Business & Computing
(Double Degree)

Biaya kuliah
tanpa subsidi setahun 2
S$31,970 (Non Lab)
S$32,950 (Lab)

~ IDR 348mil

Accountancy & Business
(Double Degree)

Business & Computer
Engineering (Double Degree)

Medicine

S$20,100 ~ IDR 218mil.

S$36,830 ~ IDR 399mil.

S$74,900 ~ IDR 811mil.

-

1

Lulusan mahasiswa harus melayani ikatan kerja tiga tahun di perusahaan terdaftar Singapura. Singapore Permanent Residents
dan mahasiswa internasional yang lolos dan telah mendaftarkan diri untuk Tuition Grant akan diminta untuk menandatangani
persetujuan Tuition Grant oleh Ministry of Education (MOE), Singapura. Jumlah termasuk “GST (Goods & Services Tax).

2

Pemohon yang telah memilih jalur tanpa-subsidi tidak bisa mendaftarkan diri untuk MOE Tuition Grant, beasiswa dan
bantuan finansial selama program studinya di NTU.

6. Estimasi Biaya Hidup Bulanan
Kategori

S$/Bulan
Asrama di kampus

(1 tahun pertama dijamin .Didasarkan pada kamar single atau twin-sharing)

S$265 – S$605

Makanan

S$300 – S$400

Transportasi, buku, dan biaya hidup

S$320- S$540
S$885 – S$1,545

Total

~ IDR 9.6mil. - IDR 16.8mil.

7. Beasiswa
NTU menawarkan berbagai beasiswa bagi siswa yang memiliki catatan akademik yang baik, kualitas kepemimpinan
dan catatan ko-kurikuler yang luar biasa. Siswa juga harus mendaftarkan diri untuk beasiswa secara online di portal
aplikasi dalam periode pendaftaran yang sama setelah siswa menyelesaikan proses pendaftaran masuk.
Tidak ada tambahan ikatan kerja selain dari ikatan kerja tiga tahun di perusahaan terdaftar Singapura, untuk siswa
berkuliah subsidi (MOE Tuition Grant).
Beasiswa 1
Nanyang Scholarship
(semua warga negara)

Manfaat
 uang saku S$6,500/thn
 travel grant $5,000 untuk
program luar negeri
 biaya asrama S$2,000/thn2

ASEAN Undergraduate
Scholarship
(Warga Tetap Singapura dan
warga negara-negara ASEAN
selain Singapura

College Scholarship
(semua warga negara)

 uang computer S$1,750
 prioritas untuk programm luar
negara dan lain lain lagi.

 uang saku S$5,800/thn

biaya kuliah
bersubsidi

 uang saku S$5,000/thn

1

Untuk beasiswa yang lain dan infomasi lebih lanjut, silakan ke www.ntu.edu.sg/admissions/undergraduate/scholarships

2

Hanya berlaku untuk siswa yang tinggal di asrama NTU saja.

8. Bantuan Keuangan

Siswa yang hanya ditawari biaya kuliah bersubsidi yang tidak mendapatkan beasiswa dapat mengajukan permohonan
untuk Tuition Fee loan (pinjaman biaya kuliah) dan study loan (pinjaman studi) NTU.
Pinjaman1
Jumlah pinjaman maksimum per tahun
Tuition Fee loan (DBS/ OCBC Bank)

90% x $8,2002 = S$7,380 ~ IDR 80mil.

Study Loan3 (Pendapatan rumahtangga bulanan per kapita (PCI)

 10% x $8,2002 = S$820
 S$3,600 (pinjaman maximum biaya hidup)

harus ≤ S$1,200)

Total jumlah pinjaman maksimum

} ~ IDR 50mil.

S$11,800/tahun ~ IDR 128mil.

1

Interest pinjaman hanya dimulai dan dikenakan setelah kelulusan. Jangka waktu pembayaran maksimum 20 tahun dan
pembayaran minimum S$100 per bulan setelah kelulusan.
2
Biaya kuliah warga Singapura tahun studi 2021 dalam program serupa
3
Harus dulu mengambil jumlah maksimum Tuition Fee Loan.

Untuk keterangan lanjut, sila kunjungi www.ntu.edu.sg/admissions/undergraduate/financial-matters
9. Hubungi langsung tim internasional kami
NTU Office of Admissions
42 Nanyang Avenue
Student Services Centre #03-01
Singapore 639815

Tel: +65 6790 5806/5807
Web enquiry: smscrm.ntu.edu.sg/en-US/enquiry/
Website: www.ntu.edu.sg/admissions/undergraduate
Scan QR code kami!

Peta kampus (seluas 220 hektar) di halaman berikutnya.
Updated as at 14 Oct 2021

