Vision
Nurturing Leaders for God, Country and Community

Mission
We aim to provide holistic education in an environment
which seeks to bring out the potential in every
student to the fullest; developing in each a
strongmoral character, imbued with Godly
values & principles and to guide
and prepare him or her to be a leader
for the greater good and of service to others.

Mengapa ACS Jakarta?

Moral, Akademis, Olahraga
Sebagai bagian dari Anglo Chinese School (ACS) Singapura, ACS Jakarta telah
menghasilkan sejumlah lulusan IB dan IGCSE dengan nilai rata-rata tertinggi di
Indonesia. Bukan hanya unggul dalam akademis, ACS Jakarta juga mendidik moral
siswa dengan sungguh-sungguh dan menyediakan berbagai fasilitas demi mendorong
siswanya untuk hidup sehat dan berprestasi dalam olahraga.

Perhatian pada pendidikan moral
ACS Jakarta pada awalnya bernama Sekolah Tiara Bangsa (STB). STB didirikan oleh
sejumlah orang tua murid di Cibubur pada tahun 1996. Mereka bertujuan membuat
sekolah dengan sistem National Plus dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa
pengantar. STB berkembang menjadi sekolah yang mendidik siswa untuk menjunjung
tinggi prinsip-prinsip moral dan disiplin.
Pada bulan Juli 2006, STB dipindah ke Setu, Cilangkap dan mulai dikelola oleh Anglo
Chinese School (ACS) Singapore. STB berganti nama menjadi STB—ACS (International)
dan pada tahun 2014, berganti nama menjadi ACS Jakarta. ACS Jakarta adalah kampus
luar negeri pertama dan tetap mempertahankan prinsip moral yang konservatif.

Fokus pada akademis
ACS dianggap salah satu sekolah paling bergengsi di Singapura karena fokusnya pada
akademis. Lulusan ACS telah terlibat dalam bisnis dan profesional, seperti hukum,
kedokteran, dan teknik. Siswa ACS memiliki reputasi dalam sastra Inggris dan debat.
ACS Jakarta juga fokus pada akademis. Beberapa siswa lulusan ACS Jakarta telah
diterima di universitas top di Amerika dan Inggris melalui jalur beasiswa.
ACS Singapore telah membentuk kehidupan moral dan akademis ribuan siswa sejak
didirikan pada tahun 1886. ACS telah berkembang menjadi sebuah komunitas lebih dari
sepuluh ribu siswa di tujuh sekolah, yaitu: ACS (Junior), ACS (Primary), ACS (Barker
Road), ACS (Independent), ACS (International) dan Anglo-Chinese (Junior College) di
Singapura dan ACS Jakarta di Indonesia.

Prestasi dalam olahraga
ACS juga mendorong siswa untuk berprestasi dalam olahraga. Salah seorang alumni
ACS, James Schooling, menjadi peraih medali emas Olimpiade di bidang renang untuk
Singapura. Alumni ACS mempunyai jaringan kuat dengan siswa ACS dan membuat para
alumni bekerja sama terus menerus untuk meningkatkan reputasi sekolah.
ACS Jakarta menempati areal seluas 5.5 hektar dan memiliki sejumlah besar sarana
olahraga, seperti lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bola, lapangan badminton
indoor full-AC, dan kolam renang. Berlokasi di lingkungan asri dan aman, ACS Jakarta
menyediakan kesempatan agar siswa dapat melatih dirinya untuk berolahraga dan
meningkatkan kesehatan mereka dengan sepenuhnya.

Cambridge English
Preparation Programme

Apakah Anda ingin masuk universitas luar negeri yang bagus, sekaligus mendapat
beasiswa di ACS Jakarta? Bila ya, Anda harus kuat dalam penguasaan bahasa Inggris,
lebih dari sekedar berbicara dan paham grammar. Anda harus mampu menulis essay,
memahami informasi, dan menerangkan secara lisan dan terstruktur.
Menulis essay
Menguasai penulisan karangan ilmiah atau essay dengan standar yang tinggi sangat
berbeda dengan karangan kreatif. Bila Anda hanya belajar beberapa bulan dan hanya
melalui kursus singkat, Anda akan sulit menguasai standar tersebut. Anda perlu mempelajarinya bertahun-tahun dan dari guru yang berpengalaman dalam penulisan essay.
Memahami informasi
Membaca dan memahami artikel ilmiah dan buku teks bahasa Inggris memerlukan suatu
latihan yang panjang dan terarah. Bila Anda sedikit berlatih dan tanpa arahan, maka
hampir tidak mungkin Anda memahami bacaan seperti itu dengan cepat dan tepat.
Menerangkan secara lisan dan terstruktur
Setelah Anda memahami artikel dan buku, Anda perlu mengkritisi, bertanya atau menerangkannya kembali. Aktifitas tersebut bukan sekedar ketrampilan bercakap-cakap tetapi
ketrampilan khusus. Anda perlu mengelolanya, lalu menerangkannya secara lisan dan
terstruktur.
Mampukah Anda menguasai seluruh keahlian di atas? Bila Anda perlu, ACS Jakarta
membuka program yang mengajarkan keahlian itu. Program bahasa Inggris ini khusus
untuk siswa/i kelas 8, disebut Cambridge English Preparation Programme (CEPP).
Program ini khusus ditujukan untuk membantu Anda yang ingin mendapatkan beasiswa
SMA ACS Jakarta dan berminat belajar di universitas di luar negeri, tapi mengalami hambatan dalam bahasa Inggris. Syaratnya Anda harus mempunyai minat tinggi terhadap
Matematika.
CEPP akan berlangsung selama 1 tahun, sejak siswa kelas 8 semester 2 hingga siswa
menginjak semester 9 semester 1. Mengikuti CEPP akan membuat siswa berpeluang
mendapatkan beasiswa SMA ACS Jakarta.
Bahasa Inggris adalah bahasa yang umum dipakai dalam pendidikan dan pekerjaan. Artinya sejumlah besar universitas di luar negeri, seperti di Singapura, Jepang, Jerman, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Bila Anda bekerja sama
dengan orang Swedia, Korea, dan China, Anda juga akan menggunakan bahasa Inggris. Belajarlah bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh sejak dari sekarang.

Manfaat mengikuti Cambridge English Preparation Programme

1. Manfaat Akademik
Dengan mengambil CEPP, berarti Anda mempersiapkan diri Anda dalam bahasa
Inggris yang fokus dalam mencapai nilai IGCSE yang lebih baik. Tiga alasan
utamanya adalah:
A. Memperkuat struktur dan tata bahasa
CEPP membantu memperlengkapi Anda untuk menulis essay dengan tata bahasa
dan struktur yang tepat. Sehingga materi yang Anda tulis akan lebih jelas bagi pembaca.
B. Melatih dalam memahami informasi
CEPP melatih Anda memahami bacaan ilmiah, buku teks, artikel, dan semua informasi dalam bahasa Inggris yang akan diberikan di universitas. Anda akan didorong
membaca bukan hanya sekedar tahu tapi juga untuk berpikir kritis dan memahami argumentasi dalam bacaan tersebut sepenuhnya.
C. Membentuk proses berpikir dan berbicara
CEPP mengajarkan Anda untuk menyusun pemahaman Anda secara terstruktur dan
sistematis dalam bahasa Inggris. Sehingga Anda dapat mengungkapkan materi yang
telah Anda pelajari lebih rapi dan efektif.

2. Manfaat Keuangan dan Jaringan
CEPP adalah program eksklusif, yaitu hanya untuk siswa yang lulus tes matematika
ACS Jakarta. Melalui partisipasi dalam CEPP, Anda dapat menghemat jutaan rupiah
untuk kursus bahasa Inggris, karena CEPP ini disubsidi sepenuhnya oleh ACS Jakarta. Di lain pihak, Anda akan berinteraksi dan belajar bersama anak-anak terbaik
dalam bidang Matematika.

3. Manfaat Beasiswa
Kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik dapat membuka peluang untuk mendapatkan beasiswa SMA ACS Jakarta, masuk ke perguruan tinggi peringkat atas, dan
mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Setelah lulus Anda berkesempatan untuk
mendapat pekerjaan yang lebih eksklusif dan hidup lebih berkualitas.

Fasilitas

Ruang Kelas: 48 unit
Laboratorium Sains: 6 unit
Ruang Sains: 2 unit

Ruang Komputer: 3 unit
Ruang Art: 2 unit
Perpustakaan: 1 unit
Perpustakaan dilengkapi dengan komputer dan akses internet.
Performing Arts Theatre: 1 unit
Theatre berkapasitas 350 kursi
Ruang Musik: 4 unit
Ruang Tari: 1 unit
Cafeteria: 1 unit
Cafeteria berkapasitas 500 kursi
Musholla: 1 unit

Lapangan Tennis: 5 unit
Lapangan Sepak Bola utama: 1 unit
Lapangan Sepak Bola kecil: 2 unit
Kolam Renang berukuran semi olympic (25 meter): 1 unit
Kolam Renang untuk anak-anak: 2 unit
Indoor Sports Hall (dengan 3 lapangan basket): 1 unit
Ruang Gym: 1 unit
Multi-Purpose Hall (MPH): 1 unit

Materi, Persyaratan
dan
Pendaftaran Course

Outline Cambridge English Preparation Programme

1. Jadwal Kursus
•

Dimulai Januari 2017 (Kelas 8 Semester 2 dan kelas 9 semester 1).

•

Dalam 1 tahun dibagi menjadi 4 quarter atau 4 kali tiga bulanan.

•

Kursus seminggu sekali dan diperkirakan 8-9 kali per quarter.

2. Course Objectives
1 . Prepare students for the rigour of the IGCSE ESL 0511 syllabus in Grade 10.
2. Develop learners’ ability to use English effectively for the purpose of practical
communication.
3. Form a solid foundation for the skills required for further study or employment
using English as the medium.
4. Develop learners’ awareness of the nature of language and language-learning
skills.

3. Persyaratan
1. Siswa kelas 8 di tahun ajaran 2016/2017.
2. Mengikuti dan lulus tes seleksi Matematika.
(Biaya tes seleksi adalah Rp 50.000/siswa)
3. Mengikuti dan lulus wawancara.

4. Pendaftaran
•

Registrasi melalui telephone ke 021-84597175
(Ms.Nysa atau Ms.Fira); atau

•

Email ke admissions@acsjakarta.sch.id.

Proses CEPP

Langkah - langkah pendaftaran dan proses CEPP:

Pendaftaran

Informasi
Jadwal Tes

Tes
Matematika
Pengumuman
Hasil Tes

Peserta
CEPP

Wawancara

1. Pendaftaran.
Calon peserta dapat mendaftar melalui telepon di 021 - 84597175 (Ms.Nysa atau
Ms.Fira) atau dengan mengirimkan data diri melalui email ke
admissions@acsjakarta.sch.id.
2. Informasi Jadwal Tes.
ACS Jakarta akan memberikan informasi detail mengenai jadwal tes dalam waktu 2–3
minggu sebelum tes dilaksanakan di ACS Jakarta.
3. Tes Matematika.
Tes akan dilaksanakan pukul 8.00 - 11.00, peserta harap membawa uang pendaftaran
sebesar Rp 50.000 dan alat tulis (peserta tidak diperkenankan menggunakan kalkulator).
4. Pengumuman Hasil Tes.
Hasil tes akan diumumkan dalam tiga minggu melalui SMS untuk seluruh peserta dan
bagi peserta yang lulus akan diumumkan di website www.acsjakarta.sch.id.
5. Wawancara.
ACS Jakarta akan menghubungi peserta yang lulus untuk membuat jadwal wawancara
dengan Manajer Marketing & Admission.
6. Peserta CEPP.
Peserta yang berhasil lulus dalam sesi wawancara berhak mengikuti program Cambridge English Preparation Programme selama 1 tahun dimulai dari kelas 8 semester 2
hingga kelas 9 semester 1.

