
Saya ingat saat itu saya 
masih berada di bangku SMAK 1 
Jakarta dan memutuskan untuk 

melanjutkan studi 
di AS. Agen 
saya di Indonesia 
m e n y a r a n k a n 
banyak nama 
college untuk saya 
pilih. Sangat 
sukar bagi saya 
untuk memilih 
college yang paling 
tepat saat itu 
karena banyak 
aspek yang harus 

saya dan orang tua saya pertimbangkan. 
Kami sepakat untuk hanya memilih 
college dengan lingkungan yang 
mendukung studi saya. Akhirnya saya 
memilih Edmonds Community College 
atas saran teman senior saya di Seattle.

Pertama kali saya sampai di 
AS, saya terkesan dengan kekompakan 
komunitas Indonesia di Edmonds 
Community College yang amat banyak 
membantu, terutama di saat awal 
adaptasi saya. Hingga saat ini saya 
masih bersyukur karena pilihan saya 
atas Edmonds Community College 
tidaklah salah. Dibandingkan dengan 
college lain di Seattle, Edmonds 
Community College memiliki banyak 
keunggulan yang tidak dimiliki college 

lain. Selain lingkungan studi yang 
mendukung, tenaga pendidik yang 
berkualitas, ukuran kelas yang 
moderat, serta komunitas internasional 
yang memudahkan saya beradaptasi, 
Edmonds Community College 
menawarkan kartu bus EdPass yang 
membuat iri teman saya di college lain 
di Seattle. Kartu ini terutama sangat 
membantu bagi mereka yang tidak atau 
belum memiliki mobil pribadi. 

Sekarang sudah satu tahun saya 
berada di Edmonds Community 
College untuk menyelesaikan program 
AS (Associate of Science) dan saya 
berencana untuk transfer tahun depan 
ke University of Washington. Saat 
ini saya juga bekerja di kantor 
International Student Service 
(ISS) kampus dan akan banyak 
membantu pelajar internasional 
yang berencana melanjutkan studi 
di Edmonds Community College. 
Saya tidak ragu lagi untuk 
menyarankan Edmonds Community 
College pada mereka yang ingin 
mengenyam studi di AS.
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