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Metland Kembangkan Pendidikan Kepariwisataan
Cileungsi, 15 Januari 2015 – Metland menyelenggarakan pendidikan kepariwisataan dengan
mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Metland School dan Metland
Tourism Politeknik, ditandai dengan seremoni pemancangan tiang pertama (15/1) di lokasi
proyek yang berada di Metland Transyogi. Acara seremoni ini dihadiri oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor, Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung/NHI, Presiden Direktur
Dompet Dhuafa dan Ir. Nanda Widya selaku Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk dan
jajaran Direksi Metland.

PT Metropolitan Land Tbk (Metland) melalui Yayasan Pendidikan Metland (YPM)
mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Metland School dan
pendidikan tinggi setingkat diploma 3 dan diploma 4 melalui Metland Tourism Politeknik.
Metland sudah sejak lama berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. “Ini
merupakan sekolah kedua yang didirikan oleh YPM setelah sebelumnya membangun dan
mengoperasikan Sekolah Dasar (SD) Tunas Metropolitan dan SMP Metland School yang
berlokasi di Metland Puri” kata Wahyu Sulistio Ketua Yayasan Pendidikan Metland yang juga
merupakan Vice Director HRD GA & Corporate Communications PT Metropolitan Land Tbk.

Metland memilih mengembangkan Pendidikan kepariwisataan agar sejalan dengan lini bisnis
perusahaan yang salah satunya bergerak di bidang perhotelan. Pengalaman Metland dalam
dunia industri perhotelan tentunya akan menjadi nilai lebih bagi sekolah yang dikembangkan.
“Kerja praktek para siswa nantinya dapat dilakukan di hotel – hotel yang dimiliki oleh Metland,”
tukas Wahyu pada saat acara. Metland terjun dalam pendidikan pariwisata bukan untuk kali
pertama, setelah sebelumnya bersama Grup Metropolitan mendirikan Horison Hotel School.
Metland telah menempatkan sumber daya yang berpengalaman untuk mengembangkan
Metland School, agar mampu menjadi sekolah unggulan.

Pada tanggal 15 Januari 2015 YPM menandatangani piagam kemitraan dengan STPB/NHI
Bandung, dan akan mengembangkan pendidikan tinggi setingkat Diploma 3 dan 4 untuk
program studi Manajemen Bisnis Perhotelan, Food & Beverages Business Management dan

Room Divison Management. Kerja sama strategis ini akan melahirkan Metland Tourism
Politeknik, yang akan di dukung oleh perguruan tinggi kepariwisataan di luar negeri yang telah
bermitra sebelumnya dengan STPB/NHI sepert IMI Luzern University di Swiss, Leeds
Metropolitan University di Inggris dan beberapa university lainnya yang ada di Australia, New
Zaeland dan Perancis.

Metland School dan Metland Tourism Politeknik akan melahirkan insan pariwisata yang handal
untuk mendukung perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Pariwisata di Indonesia
berkembang pesat dilihat dari maraknya pembangunan hotel – hotel hampir di seluruh kota di
Indonesia. Komitmen pemerintah menggiatkan pariwisata melalui kegiatan ekonomi kreatif
turut mempercepat pertumbuhan industri pariwisata dalam negeri yang berdampak pada
dibutuhkannya sumber daya manusia terampil.

Dalam mengembangkan Pendidikan Kepariwisataan, YPM bekerjasama dengan berbagai pihak
untuk memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. YPM menandatangani kerjasama
strategis dengan Dompet Dhuafa, untuk menyelenggarakan program Pendidikan & Pelatihan
Perhotelan setara D1 dan D2 dengan tujuan memberi kesempatan kepada lapisan masyarakat
kurang mampu untuk dapat bersekolah dan cepat bekerja pada bidang industri perhotelan di
nusantara dan mancanegara, khususnya di Timur Tengah. Kerja sama lainnya dengan Dompet
Dhuafa, dibukanya kesempatan 40 siswa, sekolah di SMK Pariwisata Metland School melalui
program beasiswa. Dompet Dhuafa dalam hal ini memberikan dukungannya dalam mencari
siswa yang perlu dibantu.

Metland menyiapkan lahan seluas lebih dari 6000 M2 untuk dikembangkan menjadi Metland
School. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap untuk mengakomodir kebutuhan kelas
bagi siswa. Pada tahap pertama akan dibangun 1 lantai yang akan terdiri dari 3 ruang kelas dan
1 ruang praktikum kulineri berstandar industri hotel berbintang.
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