
 

English Language Institute  
di College of Staten Island 

New York City adalah tempatnya. 
College of Staten Island (CSI) adalah tempat untuk belajarnya. 

Bahasa jangan hanya dipelajari, Anda harus mengalaminya! 
 

• Bimbingan Pribadi 
• Program Bahasa dan Budaya Amerika 
• Kalender / Perkiraan Biaya / Pondokan / Layanan Mahasiswa 
• CSI: Kampus terbesar The City University of New York 

English Language Institute (Institut Bahasa Inggris) di College of Staten Island menyediakan pengajaran 
bahasa Inggris intensif yang bermutu tinggi bagi mahasiswa dan profesional internasional: 

• Telah beroperasi selama lebih dari 25 tahun, mendidik mahasiswa dari seluruh dunia dalam kehidupan akademik 
di A.S., dan untuk digunakan dalam mengejar karier di negara asal mereka 

• Memfasilitasi penerimaan mahasiswa sarjana dan pascasarjana ke dalam College of Staten Island bagi 
mahasiswa yang sedang belajar di English Language Institute 

• Merupakan bagian dari College of Staten Island dengan akses ke seluruh fasilitas universitas seperti: 
o Pusat kebugaran dan rekreasi yang tercanggih (kolam renang, lapangan tenis dan basket) 
o Perpustakaan / Akses Internet 

 

• Lokasi yang dekat dengan Manhattan: 20 menit naik feri 
• Perjalanan lapangan: Museum, teater dan seni, olahraga, bisnis 
• Kegiatan budaya yang membawa mahasiswa keluar dari ruang kelas dan berbaur dengan masyarakat 
• Kampus yang luas dan lapang seluas 204-akre 
• Pengajaran selama 18 sampai 22 jam per minggu (tergantung sesi), yang meliputi 

o Membaca dan Menulis 
o Tata Bahasa 
o Komunikasi / Ekspresi Diri 
o Lokakarya: 

 TOEFL 
 Pidato dan Presentasi Lisan 
 Persiapan Tes CAT-W untuk Pendaftaran di College 
 Debat Persuasif 
 Pelafalan 
 Pilihan Kata 
 Tutorial Menulis dan Perpustakaan Tingkat Lanjut 
 Menulis Kreatif 

o Kuliah/ Film: Seri World on Wednesday (Dunia pada Hari Rabu) 
 

• Kegiatan Hari Budaya, menampilkan presentasi lisan, makanan, pakaian tradisional, kerajinan, musik dan tari 
• Jam Minum Kopi Internasional 
• Ukuran kelas rata-rata: 10-17 mahasiswa dari seluruh dunia 
• Staf pengajar yang sangat kompeten, sabar, dan penuh perhatian 
• Model pengajaran yang interaktif: metodologi yang terpusat pada mahasiswa 
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Program-program di English Language Institute (ELI) dibagi menjadi tiga bagian: tata bahasa (struktur dan 
penggunaan), membaca dan menulis, dan ungkapan lisan dan pelafalan. Program-program ini memberikan perhatian 
khusus terhadap kebutuhan masing-masing mahasiswa. Gaya pengajarannya interaktif, untuk mempersiapkan mahasiswa 
menyesuaikan diri dengan tatanan akademik Amerika. Selain pengajaran formal, ELI juga menawarkan klub, diskusi, 
pesiar, film, dan lokakarya yang membantu mahasiswa memahami budaya dan institusi Amerika sehingga mereka dapat 
dengan mudah membaurkan diri ke dalam kehidupan akademik Amerika. 

---------------------------------------------------------------------- 

Kini Tersedia di English Language Institute 

Bimbingan Pribadi: 
• Bimbingan Orang-per-Orang, atau sesi kelompok kecil 
• Ditawarkan kepada pembelajar ESL pada semua tingkatan 
• Kursus meliputi Membaca/Menulis, Tata Bahasa, dan Komunikasi 
• $75 per jam untuk sesi per jam 
• $3.000 per mahasiswa untuk bimbingan perorangan, untuk total waktu 48 jam 
• $1.500 per mahasiswa untuk dua mahasiswa dengan satu pengajar, untuk total waktu 24 jam 
• $1.000 per mahasiswa untuk tiga mahasiswa dengan satu pengajar, untuk total waktu 24 jam 
• Biaya tambahan meliputi buku teks dan biaya pendaftaran 

 

 

Program Bahasa dan Budaya Amerika 

Tujuan dari Program Bahasa dan Budaya Amerika yang berjangka waktu empat minggu ini adalah untuk 
memperkenalkan peserta dengan masyarakat, pemerintahan, bisnis, dan pendidikan Amerika sambil memupuk 
kemampuan bahasa Inggris mereka dengan fokus pada peningkatan kemahiran berkomunikasi. Melalui program 
akademik, kesempatan bermasyarakat English in Action (Bahasa Inggris dalam Pemakaian), pesiar di New York City, dan 
homestay dalam keluarga-keluarga di Staten Island, para peserta akan berkenalan dengan orang-orang Amerika dan cara 
hidup Amerika. 

https://www.usjournal.com/_programs/action.cgi?action.reg=1&program_cod=3851
http://www.usjournal.com/en/students/campuses/136/programs/1.html
http://www.usjournal.com/en/students/campuses/136/programs/1.html


Para peserta akan memahami keanekaragaman Amerika dan nilai-nilai dasar yang dianut dan dipraktekkan oleh banyak 
orang Amerika. Ada juga seminar pertukaran budaya mingguan yang melaluinya mahasiswa memperoleh kesempatan 
untuk terlibat dalam kegiatan pertukaran pengalaman dan diskusi. Seminar membantu memadukan informasi yang 
diperoleh dengan pengalaman pribadi mereka sendiri di New York. Kursus berlangsung dari Senin sampai Kamis dalam 
musim panas dengan 20 jam pengajaran setiap minggunya. Kesempatan bermasyarakat English in Action dan pesiar 
dapat dilakukan pada hari Jumat, akhir pekan, atau petang hari. 

Biaya Program untuk Sesi 4 minggu: Paket program khusus ini, yang dirancang secara khusus untuk kelompok yang 
terdiri dari sedikitnya 10 mahasiswa dari institusi luar negeri, mencakup hal-hal berikut ini: 

• Homestay di Staten Island dengan tujuh kali sarapan pagi dan empat kali makan malam per minggu 
• Penjemputan di bandara dan pengantaran ke lokasi di antara Bandara Newark dan Kampus CSI 
• Biaya kuliah dan buku teks 
• Kegiatan Budaya 
• Pesta Penyambutan dan Perpisahan 
• Asuransi Kesehatan 
• Biaya administratif 

Biaya program per orang: 
• $3.500 per peserta, untuk minimum 10 peserta. 
• $3.400 per peserta, untuk minimum 20 peserta. 
• $3.300 per peserta, untuk minimum 30 peserta. 

Pesiar Opsional ke Washington DC: Pesiar selama 3 hari, 2 malam ke Ibu Kota Negara A.S. juga tersedia dengan biaya 
tambahan. 

---------------------------------------------------------------------- 

Kalender dan Perkiraan Biaya: Biaya kuliah harus dibayarkan pada hari pendaftaran. Untuk jadwal yang terkini, biaya 
kuliah dan biaya lain (termasuk asuransi kesehatan wajib sebesar $340 per mahasiswa untuk sesi 14 minggu, atau $255 
per mahasiswa untuk sesi 9 minggu): csi.cuny.edu/international/english_language_institute  

Sesi Tanggal Pendaftaran 
Sesi Musim Panas I (22 jam/minggu) medio Mei 
Sesi Musim Panas II (22 jam/minggu) akhir Juni 
Sesi Musim Gugur (16 minggu) medio Agustus 
Sesi Musim Gugur (8 minggu) medio Oktober 
Sesi Musim Semi (16 minggu) awal Februari 
Sesi Musim Semi (8 minggu) awal April 

Akomodasi: CSI kini menyediakan pemondokan di kampus. Sementara Anda berinteraksi dengan mahasiswa CSI lain, 
Anda akan mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang orang-orang yang berbeda dengan Anda dan, dalam 
prosesnya, juga belajar mengenal diri Anda sendiri lebih dalam. Selain itu, tinggal di kampus akan membantu Anda 
menjadi mahasiswa yang lebih baik, karena Anda akan mendapatkan akses yang mudah ke berbagai sumber daya 
kampus yang penting, seperti penasihat akademik, pusat tutorial dan laboratorium, pusat penulisan, dan perpustakaan. 
Pendaftaran tersedia di kantor Dolphin Cove di dalam South Building di kampus, atau dapat juga mendaftar secara online 
di  csistudenthousing.com (dalam bahasa Inggris). Untuk denah lantai dan 
biaya: csistudenthousing.com/floorplans (dalam bahasa Inggris). 

Center for International Services (Pusat Layanan Internasional) akan memberikan saran-saran khusus, baik 
dalam bidang akademik maupun pribadi, untuk membantu mahasiswa dalam transisinya ke dalam kehidupan perguruan 
tinggi Amerika agar menjadi selancar mungkin. Pusat Layanan tersebut melaksanakan orientasi sebelum dimulainya 
setiap semester untuk membantu mahasiswa memahami sistem akademik Amerika. Pusat Layanan ini mengidentifikasi 
sumber-sumber bantuan dan layanan pendukung di dalam dan di luar kampus, serta memberikan saran-saran mengenai 
keimigrasian dan persoalan hukum lainnya. 
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Secara khusus, Center for International Services memfasilitasi mahasiswa yang terdaftar di ELI untuk masuk ke 
CSI. Staf pusat layanan tersebut membantu mahasiswa mengisi formulir pendaftaran, memberikan saran mengenai 
dokumen-dokumen yang diperlukan, memberikan ujian TOEFL, dan mengirim hasil TOEFL ke Kantor Penerimaan CSI. 

 

 

College of Staten Island:  
Kampus Terbesar The City University of New York 

College of Staten Island menawarkan kesempatan yang luar biasa bagi mahasiswa: untuk mengalami kehidupan di 
New York sembari belajar di sebuah kampus yang besar dan berpemandangan indah seluas 204 akre yang dihiasi oleh 
the Great Lawn, lapangan atletik, area pahat dan duduk-duduk, yang semuanya dikelilingi oleh pepohonan hutan besar. 
Empat belas bangunan menjadi tempat bagi ruang kelas, laboratorium, ruang pengajaran, ruang belajar, dan kantor. 

Bayangkan menerima pendidikan kelas dunia di kota paling seru di dunia sembari mengalami kenyamanan kampus yang 
tenang dan cantik. 

New York City dikenal sebagai pusat bisnis, budaya, dan diplomasi yang terkemuka. Kota ini merupakan pusat 
keuangan Amerika Serikat, dan basis bagi banyak perusahaan multinasional. Institusi budayanya -- untuk seni, tari, 
drama, dan musik -- telah dikenal di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-bangsa membawa diplomat dari seluruh dunia ke 
kota ini. Mahasiswa di New York menemukan kota ini sebagai buku pelajaran hidup yang memperluas pendidikan mereka 
melampaui pendidikan di dalam kelas, dan memberikan peluang untuk membangun jaringan pribadi dan profesional yang 
akan memberikan manfaat kepada mereka dalam hidup mereka selanjutnya. 

 

College of Staten Island adalah satu-satunya College dari City University of New York yang berada di Staten 
Island. The City University of New York adalah sistem universitas yang terbesar ketiga di Amerika Serikat. Universitas 
ini mempunyai sebelas college (perguruan tinggi) berjangka waktu empat tahun, tujuh college berjangka waktu dua 
tahun, Macaulay Honors College, dan lima sekolah pascasarjana dan profesional. College CUNY yang pertama, yaitu The 
City College, didirikan pada tahun 1847. Saat ini, sistem universitas CUNY menyediakan pendidikan tinggi yang mudah 
diakses dan terjangkau bagi sekitar 480,000 mahasiswa dari New York City dan dari seluruh dunia. 
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College of Staten Island memiliki kampus canggih, yang selesai dibangun pada tahun 1994. CSI mempunyai sekitar 
13.000 mahasiswa tingkat sarjana dan 1.000 mahasiswa pascasarjana. College of Staten Island merupakan institusi yang 
lengkap; yaitu menawarkan pendidikan umum dalam ilmu humaniora liberal dan sains, dan juga berbagai studi 
profesional dan program master serta PhD. Perguruan Tinggi ini mendapat akreditasi penuh dari Middle States 
Association of Colleges and Schools. 

CSI memberikan banyak kesempatan kepada para mahasiswa tingkat sarjana untuk bekerja bersama staf pengajar 
senior dalam proyek-proyek penelitian dan untuk ikut serta dalam program internasional yang penting. CSI juga 
mempunyai program pascasarjana pilihan dalam bidang-bidang dengan kemampuan khusus. Dalam semua yang kami 
lakukan, kami tidak pernah kehilangan fokus pada perkembangan intelektual. 

 

Mahasiswa yang memulai studi mereka di English Language Institute dapat diterima di College of Staten Island 
setelah menyelesaikan studi bahasa Inggris dengan mencapai tingkat kompetensi TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) yang sesuai. Mahasiswa tingkat sarjana yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris harus mencapai nilai 
sedikitnya 450 dalam tes TOEFL berbasis kertas atau 45 dalam versi berbasis Internet. Mahasiswa pascasarjana harus 
meraih skor minimal 550 dalam tes berbasis kertas atau 79-80 dalam tes berbasis Internet; pendaftar untuk jurusan 
Akuntansi, Manajemen Bisnis, atau Konseling Kesehatan Mental Klinis harus meraih skor 600 (kertas) atau 100 (Internet). 

Kami menantikan kehadiran Anda di College of Staten Island! Ketahui lebih jauh: 

• Pelajari semua program kami dan pilih program-program yang menarik minat Anda 
• Kunjungi situs Institut Bahasa Inggris (English Language Institute) CSI 
• Kunjungi  situs Penerimaan Internasional CSI 
• Lihat eBrosur kami 

 

Institut Bahasa Inggris 

Center for International Service 

College of Staten Island /City University of New York 

North Administration 2A, Room 207 
Staten Island, New York 10314 

Telepon. 718.982.2100 atau 718.982.2090 

Faks. 718.982.2108 

elistudy@csi.cuny.edu 

http://www.csi.cuny.edu/international/english_language_institute/ 
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