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Education
reimagined
“Warwick provides amazing career support
for the students through regular job fairs
and career workshops. Graduating from
Warwick undoubtedly unlocked numerous
career opportunities for me particularly
in startups and creative industries. I was
offered employment by 3 successful
startups in Indonesia upon my return.”
Ricci Wijaya
MA Creative and
Media Enterprises ‘16

“I had an enjoyable and enriching learning
experience with supportive lecturers who
taught fundamentals and equipped me
with practical knowledge and skills. The
university also has a beautiful campus
and top-notch facilities. It truly is a great
environment to live and study! ”

Naufal Hafiyyan
MSc E-Business
Management ‘17
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SEPATAH DUA KATA
UNTUK GENERASI
MILLENIAL
Selamat datang generasi millenial! Bursa transfer musim panas
telah dibuka, waktunya kalian para generasi millenial unjuk
kebolehan dalam berkarir dan juga pendidikan. Di tengah
persaingan global antara lulusan lokal dan mancanegara
tentunya pendidikan tinggi merupakan suatu hal yang tidak
bisa dilewatkan.

Anastasya Sri
Editor In Chief

Kami sangat mengerti akan kebutuhan pendidikan kalian, maka
dari itu World Post Graduate digelar untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Di tahun kedua pameran pendidikan yang
khusus untuk program pascasarjana ini, berbagai universitas dari
berbagai belahan dunia kami hadirkan secara cuma-Cuma untuk
para calon penerus bangsa.
Dengan tema “Millenial Berkarir”, kami berharap kalian dapat
menemukan apa yang kalian cari di sini, tak hanya sekedar
informasi mengenai studi lanjutan, tapi juga berbagai macam
pengetahuan yang akan membantu kalian baik dalam berkarir
maupun pendidikan pascasarjana.
Demi kemajuan pendidikan para pelajar di Indonesia, kami
selalu berusaha menghadirkan universitas dan juga para
pembicara profesional yang berkualitas, karena kami yakin kalian merupakan generasi yang akan memberikan perubahan besar bagi Indonesia, gali potensi kalian sedalam mungkin, asah kemampuan dan talenta
kalian setajam mungkin.
Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada
seluruh pelajar Indonesia penerus generasi bangsa. Temukan
universitas impian kalian di sini, bawalah pengetahuan baru untuk
merubah Indonesia menjadi lebih baik. Semoga pameran ini dapat
bermanfaat bagi kalian.
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Digital
Marketing:
Inovasi Bisnis di Era
Generasi Millenial

Banyak dari kita tentunya mengetahui bahwa di era sekarang ini terdapat sebuah profesi bernama Digital
Marketing. Pekerjaan dengan bayaran yang menggiurkan ini tengah menjadi lahan basah di antara generasi
millenial yang kebanyakan sangat fasih dengan media sosial. Profesi yang cenderung membuat kamu duduk di
depan layar komputer ini pun juga turut memberikan inovasi terbaru bagi para pebisnis bagaimana cara
meningkatkan penjualan maupun brand awareness produk mereka terhadap khalayak luas.
Namun profesi dengan bayaran tinggi tentunya membutuhkan keahlian yang tak umum juga. Untuk dapat
menjadi seorang Digital Marketer yang ahli, kamu harus menguasai beberapa skill seperti SEO, Social Media Ads
seperti Facebook dan Instagram Ads, Google Adwords, dll. Kabar baiknya, semua hal tersebut bisa kamu
pelajari secara otodidak, loh! Kamu bisa mempelajari semua ini melalui Youtube! ataupun dengan
mengambil kursus.
Lantas, apa yang membuat Digital Marketing ini memberikan inovasi bagi bisnis kamu?

1. Membuat Brand Awareness produk kamu
lebih luas

3. Memberikan keunggulan kompetitif untuk
platform bisnis kamu

Bukan sebuah isu lagi bahwa Digital Marketing dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat akan bisnis kamu.
Dengan teknik ini, hanya melalui layar komputer kamu bisa
membuat seluruh dunia tahu bahwa kamu memiliki
produk yang mungkin mereka butuhkan, bahkan kamu bisa
menyesuaikan target pasar produk kamu dengan Digital
Marketing. Hal ini membuat produk kamu akan menjangkau
semua orang yang memang membutuhkan produk bisnis kamu.

Dengan menggunakan teknik Digital Marketing, produk bisnis
kamu dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui
berbagai cara. Karena dengan hal ini kamu dapat menciptakan
suatu sistem di mana mereka dapat menentukan pola
perilaku klien dan umpan balik pada kebutuhan mereka.
Dengan kata lain, teknik ini telah terbukti lebih meningkatkan
kualitas hubungan antara konsumen baru dan konsumen yang
sudah ada serta brand awareness yang konsisten yang tentunya
akan sangat baik bagi produk bisnis kamu.

2. Hemat Budget dan Waktu
Kamu bisa menyetel budget kamu sendiri tanpa takut
terjadi kebocoran dana, dengan teknik Digital Marketing kamu
bisa menyesuaikan budget marketing kamu sendiri dengan hasil
yang maksimal dan tentunya karena kamu tidak perlu
berkeliling untuk menawarkan produk bisnis kamu, tentu akan
menghemat waktumu sehingga kamu dapat menggunakan
waktu tersebut untuk fokus ke hal lain maupun secara total
fokus pada Digital Marketing.

4. Kemudahan akses baik bagi pemilik bisnis
dan target pasarnya
Tujuan utama dari teknik Digital Marketing adalah
melibatkan pelanggan secara digital dan memungkinkan
mereka untuk berinteraksi dengan merek melalui layanan
dan pengiriman media digital. Terlebih lagi di era sekarang ini
informasi mudah diakses dengan cepat melalui media sosial dan
hal ini menciptakan Multi-komunikasi tempat informasi dapat
dengan cepat dipertukarkan di seluruh dunia oleh siapa pun
tanpa memperhatikan siapa pun mereka. Hal ini menjadikan
komunikasi antara pemilik bisnis dan target pasarnya jauh lebih
efektif dan efisien.
Luar biasa bukan manfaat dari Digital Marketing? Dengan
mempelajari teknik ini, bisnis maupun profesi yang kamu
jalankan akan lebih efektif dan efisien karena menghemat
waktumu dan juga mempertemukan kamu dengan konsumen
yang tepat, tak lupa juga memberikan berbagai manfaat dan
kemudahan dari berbagai aspek bisnis dan profesi kamu.

Tertarik untuk menjadi Digital Marketer?

MystudyWorld.com
3 FITUR BARU HADIR DI MYSTUDYWORLD!
Hello Mates! Siapa disini yang udah familiar dengan MyStudyWorld?
Kalau kamu sering dateng dengan World Education Expo, kamu pasti udah
hapal banget dengan kehadiran MyStudyWorld yang selalu menjadi tempat
registrasi kamu sebelum memasuki acara.

Tapi, sebenarnya MyStudyWorld lebih dari tempat registrasi belaka, lho.
MyStudyworld adalah sebuah platform bagi para pelajar dan
penggiat akademik untuk menemukan informasi terlengkap mengenai karir,
jurusan, sekolah, dan universitas di seluruh dunia. Sebagai website
portal pendidikan, My Study World hadir sebagai solusi agar kamu bisa
mematangkan gambaran pekerjaan yang ingin kamu lakukan di masa depan
dengan menjelajah ratusan jenis karir yang ada di seluruh dunia. Dari
situ, kamu bisa menemukan jurusan yang sesuai untuk pilihan karir
idamanmu dan dimana kamu bisa menemukan institusi yang menyediakan
jurusan tersebut.

Di WEFEST 2018 kali ini, MyStudyWorld hadir dengan 3 fitur baru nih
Mates! Pastinya, ketiga fitur baru ini bakal sangat berguna buat masa
depan kamu. Apa aja sih?

Booklet WPG 2018 | 6 - www.worldeducationexpos.com

Personality Test
Didasarkan dari Myers Briggs personality types, fitur mengetahui tipe
kepribadian kamu. Ada 16 kombinasi tipe kepribadian yang berdasarkan
dari 4 dimensi tipe kepribadian, yaitu Extraversion (E) / Introversion
(I), Sensing (S) / Intuition (N), Thinking (T) / Feeling, dan Judging (J) /
Perceiving (P).
Di dalam Personality Test ini, ada 20 buah soal yang menggambarkan
berbagai situasi, dengan dua pilihan opsi untuk menyikapinya. Nah,
kamu harus memilih sikap yang paling pas sama kamu nih, Mates.
Jangan tergoda buat pilih yang kelihatannya paling “baik” atau paling
“terpuji”, ya. Jujur aja dan pilih yang paling mendekati dengan diri kamu
sendiri.
Jangan kira Personality Test ini cuma untuk lucu-lucuan aja ya Mates,
karena hasil yang kamu dapat nanti bakal bisa membantumu
menemukan profesi dan pilihan pendidikan yang sesuai dengan
kepribadian kamu. Yup, Personality Test MyStudyWorld akan membantu
kamu mengambil keputusan karier yang lebih baik. Pastinya ketika
pekerjaan dan studi sudah sesuai dengan kepribadian kamu, apa yang
kamu lakukan tentu akan lebih lancar dan memuaskan kan, Mates?

BUSINESS PLAN
Belakangan ini, tren bisnis di kalangan anak-anak muda makin naik
daun. MyStudyWorld paham banget tentang hal itu. Tapi, ternyata
masih banyak temen-temen kita yang bingung harus mulai
darimana ketika akan membangun sebuah bisnis.
Merancang draft business plan adalah langkah awal buat semua
calon entrepeneur. Business plan bakal merangkum visi misi kamu
dalam bisnis yang kamu buat, deskripsi produk kamu, goal bisnis,
kompetitor dalam bisnis kamu dan apa yang membedakan bisnis
kamu dengan lainnya, dan gimana cara kamu mengatur tim nanti.
Business plan ini juga akan memetakan strategi marketing yang
kamu terapkan serta alur organisasi dalam bisnis kamu. Dengan
adanya business plan, bisnis kamu bakal tetap stay on track dan
nggak melenceng keluar dari konsep awalnya, Mates!

cv builder
Ini nih yang ditunggu-tunggu sama anak milenial! Di umur kita yang
sekarang, udah waktunya nih kita punya CV kita yang
pertama, Mates! Apalagi kalau kamu suka melamar beasiswa atau
suka ikutan kegiatan volunteer. Nah, CV kamu pasti bakal sering
diminta, tuh. Tapi, membuat CV kadang suka membingungkan.
Makanya, MyStudyWorld menghadirkan fitur CV Builder, dimana
kamu tinggal mengisi form yang telah disediakan dan membuat CV
kamu dengan langkah yang sangat mudah. Form itu berisi
tentang informasi diri kamu, riwayat pendidikan, pengalaman kerja,
skill dan kemampuan bahasa, serta hobi. Setelah lengkap semua,
tinggal klik tombol “Finish” dan Voila! CV kecemu siap didownload.
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berapa Alasan mengapa
kamu harus investasi sejak dini
Di zaman sekarang ini, banyak investasi dengan nominal kecil yang bisa dilakukan oleh para anak muda tanpa
harus membebani pengeluaran lainnya, namun sayangnya kesadaran untuk berinvestasi sejak dini belum terlalu
tinggi karena gaya hidup hedonisme dan perilaku konsumtif yang tercipta di lingkungan masyarakat. Padahal,
menabung dan berinvestasi sejak dini sangat baik untuk mendukung finansial kita dalam jangka panjang. Lalu,
kenapa sih kita harus berinvestasi sejak dini? Simak ulasannya:

Inflasi
Masih ingat jajanan yang sering kamu
makan berapa harganya ? Bandingan
dengan harganya yang sekarang. Nilai
mata uang mengalami penurunan
dan karena hal tersebut kita perlu
berinvestasi. Selama ada kenaikan
harga barang maka nilai mata uang
akan terus merosot. Bahkan orang
kaya sekalipun wajib berinvestasi
untuk melindungi asetnya dari
inflasi. Itu sebabnya, kamu perlu
menyimpan uang kamu di tempat yang
menghasilkan return lebih tinggi dari
nilai inflasi.

Investasi Membuat
Uang Pun Turut
Bekerja Untuk Kita
Banyak produk investasi di masa kini
yang menawarkan berbagai macam
keuntungan dalam returnnya. Salah
satu contohnya adalah deposit bank,
jika kamu mendepositkan uang kamu
sebesar Rp 6.000.000,00 dan bank
memberikan bunga deposit sebesar
10% dalam setahun, maka di akhir
tahun kelima kamu akan memiliki Rp
8.784.600,00. Lumayan bukan?

Perencanaan Keuangan
Masa Depan
Banyak biaya yang tentunya
harus kamu pikirkan untuk jangka
panjang, sebagai contoh, biaya
pendidikan. Kenaikan biaya
pendidikan setiap tahunnya
mencapai 20% dan cara untuk
mensiasati biaya pendidikan yang
kian mahal ini adalah dengan
melakukan investasi dengan
instrument yang tepat. Tak
hanya biaya pendidikan saja, tapi
kehidupan setelah kamu pensiun
pun harus dipertimbangkan dan
investasi mendekatkan kamu
dengan tujuan keuanganmu
sendiri.

Nah, sudah tahu kan kalau investasi itu penting? Yuk, kita mulai investasikan
uang kita untuk perencanaan masa depan yang lebih baik, tapi jangan lupa,
pelajari terlebih dahulu pengetahuan investasi agar tidak salah investasi
dan menjadi rugi.

NEGARA
dengan Biaya Kuliah
S2 Terjangkau

s

ebagian besar pelajar Indonesia ragu ketika memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dikarenakan
biaya yang tak murah, terlebih lagi mereka yang berkeinginan meneruskan pendidikan ke luar negeri.
Tentunya mereka akan menelan ludah ketika melihat anggaran yang harus dikeluarkan. Namun
ternyata, ada beberapa negara yang menawarkan biaya studi S2 yang murah, bahkan lebih murah
apabila dibandingan dengan dalam negeri, simak ulasannya:

1

Perancis, negara yang menyediakan subsidi
pendidikan 140jt rupiah

Pemerintah Perancis mensubsidi setiap mahasiswa
domestik atau internasional sekitar Rp 140 jutaan/tahun
(10.000 euro). Karenanya kamu yang berniat untuk
melanjutkan master di Perancis, cukup membayar dari
mulai 250 euro – 400 euro aja (dari mulai Rp 3 jutaan – Rp 5
jutaan)/semester. Sangat murah bukan?

2

Austria, negara dengan kualitas pendidikan
bintang lima, harga kaki lima

Salah satu kampus di Austria, University of Vienna, kamu
bisa mengikuti perkuliahan S2 dengan membayar sekitar
380 euro aja (Rp 5 jutaan) per semester. Biaya itu udah
termasuk iuran kemahasiswaan. Namun hal ini diimbangi
dengan biaya hidup di Austria yang terbilang mahal jika
dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, sekitar 800
euro (Rp 11 jutaan) per bulan. Tapi itu bisa kamu siasati
dengan mencari beasiswa dari Indonesia dulu sebelumnya.

3

Kuliah S2 hanya Rp 12 jt setahun?
Belgia Jawabanya!

Belgia terdiri dari 3 wilayah yang berbeda yang
menggunakan bahasa yang berbeda juga. Jika kamu ingin
ke wilayah Belgia yang mayoritas penduduknya bisa
berbahasa Inggris, maka Flanders adalah destinasi yang
tepat. Sebab banyak dari penduduknya yang bisa
berbahasa Inggris. Tak hanya itu, banyak juga kampus di
wilayah ini yang menawarkan perkuliahan master dalam
bahasa Inggris. Soal harga, kuliah di Belgia secara umum
cukup murah. Mulai dari rentang harga 600 – 1500 euro
pertahun (Rp 8 jutaan- Rp 21 jutaan, jika 1 euro adalah
Rp 14500).
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4

Mau kuliah gratis? Yuk ke jerman

Jerman emang tujuan belajar yang paling banyak
diminati oleh pelajar dari Indonesia. Beberapa
kampus di Jerman menetapkan biaya kuliah S2 yang
berbeda-beda di tiap negara bagian. Makin agak jauh
dari pusat kota, biaya kuliahnya lebih murah. Ada
pula yang gratis, kamu hanya perlu membayar uang
iuran per semester. Sebagai contoh, di negara bagian
Bayern misalnya, kamu diharuskan untuk membayar
sekitar 500 euro/semester (sekitar Rp 7 jutaan aja).

5

Cari peluangmu di Italia!

Italia juga tergolong negara di Eropa yang tergolong
murah biaya kuliah masternya. Kalau kamu cukup jeli
dalam hal mencari peluang. Salah satu kampus dengan
biaya S2 yang cukup murah adalah Universita Della
Calabria yang terletak di Selatan Italia. Untuk
menempuh jenjang S2 di kampus ini, kamu cukup
membayar sebesar Rp 9 jutaan/ tahun
(650 euro/tahun).

Naaah, itu dia destinasi negara dengan biaya kuliah S2 murah,
jadi tujuan kamu kemana nih?

Persiapkan 5 hal Ini
Jika Ingin Ambil
Program S2 di Dalam
Atau di Luar Negeri
Ada pepatah pernah mengatakan, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, bahkan kalau perlu berguru jauh sampai
ke Negeri China. Ya, memang pepatah itu benar. Semakin tinggi kita belajar, tentu semakin banyak ilmu yang
kita dapatkan. Begitu pun dengan jenjang pendidikan. Jenjang perguruan tinggi jadi contoh besarnya.
Ada tiga jenis jenjang perguruan tinggi yang ada sekarang, S1, S2, dan S3. Tak sedikit lulusan Sarjana S1
berpikiran untuk melanjutkan studinya ke jenjang S2. Alasannya sederhana, ingin menimba ilmu lebih banyak
dan tentunya ingin mendapatkan sebuah penghargaan mutlak di dunia kerja.
Ada banyak pilihan program S2 yang ditawarkan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lantas, apakah
persiapan mengambil program S2 sulit? Tidak juga. Namun, persiapkan fisik dan mentalmu jika berencana
untuk masuk kuliah S2. Pasalnya, materi ilmu yang dihadirkan pasti lebih sulit dan kompleks ketimbang
paket yang ditawarkan di program S1. Karena itu, MyStudyWorld kali ini akan memberikan tips persiapan
mengambil program S2 berikut ini. Simak daftarnya.

1. IPK DI ATAS 3,00
Usahakan IPK yang kamu peroleh diatas angka 3,00. Sebab, ini adalah
syarat mutlak untuk bisa beranjak ke S2 atau mendapatkan
beasiswa S2. Walau demikian, ada juga beberapa perguruan tinggi
yang menyaratkan IPK minimal 2,9 seperti AAS (Australia Awards
Scholarship) oleh negara Australia. Namun, usahakanlah ]
mendapatkan nilai setinggi mungkin, tidak harus cumlaude, minimal
3,00. Mengingat persaingan yang begitu ketat, terkadang IPK juga
bisa menjadi pertimbangan bagi sponsor beasiswa.

2. PENGALAMAN ORGANISASI
Selama S1, coba aktif mengikuti organisasi didalam dan diluar
kampus. Contoh organisasi di dalam kampus seperti Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswaan (HIMA),
sedangkan di luar kampus yaitu Karang Taruna, Perhimpunan
Akuntan Indonesia, dan masih banyak lagi.Hal ini disebabkan saat
mengisi formulir administrasi, pelamar beasiswa harus mengisi kolom
yang meminta pelamar menjelaskan pengalaman
organisasi yang telah dan sedang diikuti. Ini dikarenakan sponsor
beasiswa S2 atau pihak perguruan tinggi ingin melihat
seberapa matang emosional para pelamar beasiswa. Selain dapat
menguatkan profil kamusebagai pelamar beasiswa, organisasi juga
dapat mengasah dirimu agar lebih bertanggung jawab dan mudah
bersosialisasi. Jadi, usahakan mengikuti organisasi yang berhubungan
dengan tujuan masa depanmu atau S2-mu nantinya.

3. IELTS AND TOEFL
Sertifikat bahasa asing pasti wajib diperlukan, apalagi khusus bagi
kamu yang ingin kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Selain
dikarenakan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, bahasa
pengantar dalam pembelajaran di kelas pastinya menggunakan
bahasa Inggris.Tak hanya di negara-negara benua Amerika, Eropa,
Australia dan Afrika saja, ada juga universitas-universitas di Asia yang
menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantarnya. Jadi,
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persiapkan TOEFL/IELTS kamu sedini- mungkin. Pasalnya,
untuk mendapatkan skor yang tinggi, dibutuhkan latihan dan
kerja keras yang tinggi pula. Untuk program S2,
biasanya meminta skor minimal TOEFL iBT 80 danIELTS 6.0.

4. PENELITIAN MASA DEPAN
Meski belum resmi S2, setidaknya pastikan kamu sudah
merancang topik penelitian yang akan kamu garap di S2 nanti.
Sebab, baik sponsor beasiswa S2 atau pihak perguruan tinggi
tidak akan memberikan beasiswa kepada pelamar yang sama
sekali tidak memiliki gambaran topik atau isu yang akan
mereka teliti nantinya. Pihak pemberi beasiswa S2 atau
perguruan tinggi sudah pasti tertarik kepada pelamar yang
membawa isu-isu atau topik yang krusial di masyarakat.
Harapannya, agar dapat menjadi alternatif solusi dari
permasalahan-permasalahan di masyarakat nantinya.

5. PRESTASI DAN KETERAMPILAN
Kamu pun harus memiliki keterampilan yang bisa ditonjolkan,
dan bisa mencantumkannya di CV (Curriculum Vitae)
milikmu. Selain menguatkan profilmu sebagai pelamar,
memiliki kemampuan yang berhubungan dengan S2-mu
nantinya, akan membuatmu terlihat lebih concern terhadap
bidang atau jurusan yang akan kamu ambil dimata sponsor
beasiswa.Selain itu, usahakan ikut sejumlah kompetisi,
konferensi, ataupun kegiatan volunteering selama kamu duduk
di bangku S1. Semakin banyak prestasi atau penghargaan yang
kamu miliki, tentu semakin baik, baik itu yang berhubungan
dengan S2-mu nantinya ataupun yang tidak. Dengan demikian,
upaya ini akan menguatkan profilmu dari kompetitor pelamar
beasiswa S2 lainnya. Maka dari itu, jangan sia-siakan bakat
ataupun keterampilan yang kamu miliki.

Mengenal

PERBEDAAN JAMINAN PERORANGAN,
JAMINAN BANK, DAN JAMINAN BADAN HUKUM

Dalam setiap perjanjian kredit pihak debitor (pihak yang berutang) akan dibebankan kewajiban untuk
menyediakan jaminan pelunasan utang yang dimiliki untuk diserahkan kepada pihak kreditor. Jaminan itu
sendiri ada 2 macam bentuk yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, namun yang akan kita
bahas kali adalah jaminan perorangan. Jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, namun ada juga yang
menyebutkan dengan istilah jaminan immateriil.
Pengertian dari jaminan perorangan atau penanggungan (borgtocht) berdasarkan Pasal 1820 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:
“Suatu bentuk persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya sendiri untuk
memenuhi perikatan debitor, bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya.”
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan, penanggungan merupakan perjanjian tambahan (accesoir)
sebagai akibat dari adanya suatu perjanjian pokok. Tanpa adanya perjanjian pokok (salah satu contohnya
perjanjian utang piutang) maka tidak mungkin ada suatu penanggungan atau borgtocht tersebut.

1.

Terdapat 3 macam bentuk jaminan perorangan yaitu:

Jaminan Penanggungan (Borgtocht)

(Pasal 1820 KUHPerdata) adalah kesanggupan pihak ketiga
dalam hal ini merupakan perorangan untuk menjamin
pelunasan hutang debitur.

2. Jaminan Bank (Garansi Bank)

(Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR
Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank (“Kepdir
BI No. 23/1991”) dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia
No. 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi
Oleh Bank.), adalah suatu jenis penanggungan, di mana
yang bertindak sebagai penanggung adalah Bank. Bank
garansi terjadi jika Bank selaku penanggung diwajibkan
untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau
menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada
kreditur.

3. (Corporate Guarantee / Jaminan Perusahaan
Jaminan Badan Hukum

Perbedaannya paling mendasar dari ketiga bentuk jaminan
ini yang dapat kita lihat terletak pada siapa pihak ketiga
yang memberikan penanggungan tersebut, apakah pihak
ketiga tersebut adalah orang secara perorangan, badan
hukum, atau bank. Jaminan perorangan biasa disebut
dengan “borgtocht” dan jaminan ini sebenarnya sama
dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan.
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Penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan
baik oleh orang perorangan maupun oleh badan hukum.
Apabilapenanggungan tersebut diberikan oleh
perorangan, maka disebut dengan personal guarantee
(jaminan perorangan).
Kreditur yang mendapatkan jaminan dari seorang
penanggung baik perorangan atau badan hukum memiliki
sebuah hak istimewa (privilege). Hak Istimewa itu sendiri
merupakan hak yang diberikan kepada seorang kreditur
untuk pelunasan hutang-hutangnya terlebih dahulu
dibanding dengan kreditur-kreditur lainnya yang tidak
memiliki hak istimewa ini. Sehingga tingkatan seorang
kreditur dengan hak istimewa adalah tingkatan yang lebih
tinggi dibanding kreditur-kreditur tanpa hak istimewa itu
sendiri atau biasa disebut kreditur konkuren (Pasal 1134
KUH Perdata). Kemudian bentuk jaminan lainnya yaitu
jaminan bank, berdasarkan penjelasan dari Sofwan, Sri
Soedewi Masjchoen dalam bukunya “Hukum Jaminan
di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan
Perorangan” hal. 106, jaminan bank adalah suatu jenis
penanggungan, di mana yang bertindak sebagai
penanggung adalah bank. Jaminan bank terjadi jika bank
selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung
pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung
dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur.

,

studyineglish.com

Pentingnya mengetahui persiapan apa saja untuk
melanjutkan studi luar negeri menjadi hal yang wajib
bagi Anda yang memiliki cita-cita ingin melanjutkan
pendidikan di luar negeri. Apalagi hal ini berkenaan
dengan English Proficiency Test seperti tes IELTS yang
menjadi syarat mutlak bagi Anda yang akan
mengikuti pendidikian sekolah atau pun kuliah di luar
negeri (yang berbahasa pengantar bahasa Inggris).
IELTS adalah International English Language Testing
System yang menguji kemampuan bahasa Inggris di
seluruh dunia. Melakukan satu juta tes secara global,
IELTS adalah sistem pengujian bahasa Inggris yang
paling populer di dunia.
IELTS diwajibkan jika Anda berminat untuk melanjutkan
studi ke luar negeri dan English bukan bahasa pertama
Anda. IELTS dapat digunakan hingga jangka waktu 2
tahun. Kami sarankan sudah memulai persiapan tes ini
dari SMP jika sudah minat SMA atau kuliah di luar
negeri. Jadi, saat SMA kelas 1 atau 2 (waktu yang
disarankan untuk mengambil IELTS yang
sebenarnya), Anda lebih siap dan bisa mendapatkan
hasil yang memuaskan.
IELTS memiliki empat bagian – Listening (30 menit),
Reading (60 menit), Writing (60 menit) dan Speaking
(11–14 menit). Total waktu tes adalah 2 jam and 45
menit.
IELTS menggunakan 9-band scoring system untuk
melaporkan nilai tes secara konsisten. Anda akan
mendapatkan skor tersendiri untuk masing-masing
jenis tes, yaitu Listening, Reading, Writing dan Speaking
serta nilai rata-rata keseluruhan dengan skala 1
sampai 9.

TENTANG

IELTS

“Salah Satu Persyaratan Wajib Untuk Studi
ke Luar Negeri”

studyineglish.com

IELTS PREPARATION
Salah satu cara untuk mempersiapkan IELTS dengan nilai yang memuaskan adalah FREE IELTS Tryout. Dengan ini Anda tidak
perlu membayar dan bisa mengetahui bagaimana tes IELTS itu. Anda akan mendapatkan hasil sekitar 1 minggu setelah tes dan
konsultasi mengenai hasil tersebut. Apakah Anda benar-benar sudah siap untuk tes yang sebenarnya? Atau masih perlu
belajar lagi?
Jika hasil tryout Anda masih jauh dari cukup untuk mendaftar ke sekolah pilihan Anda, UIG English siap untuk
membantu mempersiapkan Anda menghadapi tes IELTS sebenarnya. Pada saat Anda sudah siap, UIG English juga akan
membantu proses registrasi tes IELTS tersebut bekerja sama dengan IDP.

ACADEMIC ENGLISH (AE)
Di UIG English , kami menawarkan program premium Academic English yang dirancang oleh mitra kami UTS Insearch untuk
membantu Anda mempersiapkan diri dalam meraih kesuksesan di universitas luar negeri. Program Academic English akan
membantu Anda:
• Meningkatkan kemampuan menyimak, berbicara, membaca dan menulis serta rasa percaya diri dalam berkomunikasi di
berbagai lingkungan akademis dan sosial
• Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan belajar secara mandiri yang dibutuhkan untuk kesuksesan studi ke
luar negeri
• Mengasah kemampuan berinteraksi dengan percaya diri dalam bahasa Inggris di lingkungan akademis, sosial dan kerja
• Menyediakan jalur pathway ke universitas berbahasa Inggris
• Memberikan Anda sarana terbaik untuk belajar di manapun dan kapanpun
• Memastikan Anda mendapatkan kualitas pengajaran yang sama seperti yang diadakan di UTS Insearch di Sydney, Australia
Program tatap muka kami didukung oleh sarana belajar mandiri yang tersedia secara online lewat penggunaan English app yang
akan membantu Anda belajar di manapun dan kapanpun!

Institusi yang menerima Academic English sebagai jalur masuk:
Queensland University of Technology
University of Canberra
University of Wollongong
Sydney Institute of Business and Technology
Western Sydney University
Western Sydney City Campus
University of Canberra College
University of South Australia
South Australian of Institute and Business and Technology
Swinburne University of Technology
Western Sydney International College

Other Countries:
Curtin College (Singapore)
University of Canterbury International College
(New Zealand)

Gannon University (USA)
Shanghai University (China)

Australia:
University of Technology Sydney
Bond University
Curtin University
Edith Cowan College
Griffith College
JMC Academy
La Trobe Sydney Campus
Murdoch University
The University of Newcastle
Australian Catholic University
Charles Sturt University
Deakin College
Eynesbury College

Mau coba simulasi Tes IELTS?
Daftar segera di booth nomor 17 dan dapatkan voucher
Rp 500.000,- untuk mengikuti program kami
Jakarta Selatan

Bintaro

Grand Wijaya Center

GRAMEDIA EMERALD BINTARO

Jl. Wijaya II Blok F 83-84 A&B,
Kebayoran Baru, Jakarta 12160
021 2950 1009

Lantai 2 Sektor 9
CBD Emerald Blok CE/B-02
021 222 114 74

Griffith University
La Trobe Melbourne
Macquirie University
Newcastle International College

Alumni Sharing

Profile

BIMO
SANGSOKO
Bimo Joga Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA., adalah seorang lelaki yang sangat
aktif. Kelahiran Bandung, 4 Februari 1972 ini mengemban begitu banyak
tugas dan jabatan.
Sejak April 2003, beliau menjadi President Director dan CEO Euro
Management Indonesia, sebuah bisnis di bidang pendidikan. Sebelum
memutuskan membangun bisnis, beliau memiliki karir profesional di
berbagai perusahaan seperti menjadi Business Development Manager di
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta (April
2003 – Agustus 2009), Intern Manager di Bosch AG, Stuttgart, Germany
(September 2002-Desember 2002), Inter Manager di Corporate Investment
Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany (Mei 2002 –
Aguustus 2002), Intern Manager di GEHE AG, Stuttgart, Germany (Januari
2002 – April 2002), dan Senior Manajer di IMQ – LKBN Antara, Jakarta (Januari 1998 – Agustus 2001), Researcher – Junior Staff BPPT, Jakarta (Januari
– Desember 1998), Management Trainerr PT Mattel Indonesia, Cikarang
(November 1996 – Desember 1997), dan di awal karir bekerja sebagai
Researcher – Junior Staff di BPPT (September 1996 – Desember 1997).
Bimo Sasongko merupakan salah satu orang yang
berkesempatan mendapatkan beasiswa dari BPPT. Sebelum
mendapatkan beasiswa beliau tercatat sebagai mahasiswa
di Institut Teknologi Bandung (ITB) namun memilih untuk
berhenti dan menerima beasiswa yang didapatkan. Untuk
memaksimalkan pendidikan di luar negeri, beliau mengikuti
intensif kursus bahasa Inggris di Californias State University,
Fresno, California. Setelah itu menempuh studi di North
Carolina State University – AS, di jurusan Mechanical and
Aerospace Engineering. Lulus tahun 1995, ia meneruskan
studinya di jenjang Master (S2) di Arizona State University
jurusan Industrial Engineering, dan lulus pada tahun 1996.
Terakhir, melanjutkan studi di Fanchhochschule Pforzheim,
Jerman untuk Internasional Marketing dan Management.
Bimo Sasongko merupakan sosok aktif berorganisasi,
baginya networking merupakan sesuatu yang sangat penting
di dunia bisnis. Di tahun 1991-1995 beliau menjadi
organizing committee Muslim Student Association (MSA),
North Carolina State, Universitas Branch, California.
Tahun 1992-1994 Treasurer Indonesian Student Association
(PERMIAS), North California, USA. Tahun 1994-1995 menjadi
Organizing Committee Chairman and Treasurer, MSA,
California, USA. Menjadi member The Institute of Industrial
Engineer, Ariona State University Branch, USA tahun
1995-1996. Vice President PERMIAS, Arizona, USA. Member
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Di tahun
2003 hingga saat ini beliau menjadi Chairman Ikatan
Konsultan Pendidikan Eropa Indonesia. Tahun 2015 hingga
kini Ikatan Alumni Program Habibie.
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Organisasi menautkan seluruh alumni Program Habibie
yang tersebar di seluruh dunia.
Memiliki jiwa dinamis, pemikiran visioner, serta semangat
belajar yang tinggi, merupakan modal seorang Bimo
Sasongko dalam meraih berbagai prestasi. Beberapa
prestasi tersebut diantaranya adalah pada tahun 1995
– 1996, beliau mendapat beasiswa dari Arizona State
University Out of State Scholarship. Saat menuntut ilmu di
North Carolina State University, beliau pun lulus dengan
predikat Cum Laude Monatary Degree, Cum Laude Honour
Bachelor Degree. Kemudian, di tahun 1992 – 1995, Bimo
Sasongko menjadi anggota kehormatan di sebuah perkumpulan yang bernama Mechanical & Aerospace Engineering
(Sigma Gamma Tau). Beliau pernah pula meraih penghargaan Dean’s List Honour (Dean’s list for four consecutive
semesters during undergraduate years) dari North Carolina
State University, pada tahun 1991 – 1995. Selain itu, pada
tahun 1990 - 1995 tentunya beliau merupakan peraih
beasiswa STAID I, dari kementrian riset dan teknologi yang
diinisiasi oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie yang kemudian
menjadi presiden ketiga Republik Indonesia.
Melalui ide Sejuta Indonesia di Jantung Dunia, Bimo
Sasongko hendak mengajak seluruh lapisan masyarakat
dan Pemerintah Indonesia, untuk bekerja sama
mewujudkan percepatan pengembangan SDM.

Alumni Sharing

Profile

IHSAN
FADHLUR
RAHMAN
Founder & CEO – Infonesia
MBA – IESE Business School & Kellogg School
of Management

Inspirasi saya untuk mengambil kuliah di luar negeri dimulai dari pengalaman ketika saya merepresentasi Indonesia ke
Stanford Summit di tahun 2012. Training dengan entrepreneur & venture capitalist di Silicon Valley. Para pengusaha
teknologi disana berasal dari berbagai belahan dunia yang membuat saya yakin suatu saat teknologi di Indonesia juga bisa
besar dan berkembang ke seluruh dunia.
Setelah 4 tahun pengalaman kerja di Investment Banking dan corporate finance di perusahaan oil & gas, saya ingin
kembali melanjutkan passion utama saya di entrepreneurship lalu memutuskan untuk mengambil kuliah MBA di
Amerika / Eropa. Perjuangan untuk bisa melewati proses admission untuk saya tidak mudah. Test seperti GMAT pun
perlu saya lakukan berkali-kali. Namun di saat yang bersamaan saya juga aktif networking dan belajar dari para alumni
MBA termasuk berbicara dengan team admission universitas tujuan untuk mengerti lebih jelas program yang
ditawarkan.
Dari proses tersebut, saya memutuskan untuk apply ke IESE Business School (Top 3 MBA Schools in Europe & Top 10
Globally) setelah sebelumnya melakukan school visit. Saya melihat bagaimana mahasiswa international, program
kewirausahaan serta program exchange di universitas berbarsis di Barcelona ini dapat memberikan akses terhadap semua
yang saya ingin cari. Pengalaman international, student & professional clubs yang beragam, international
module, hingga akses untuk exchange ke semua universitas top di dunia.
Di kuarter terakhir, saya pun berkesempatan untuk exchange ke Kellogg School of Management di Evanston, Chicago dan
akses yang diberikan disana juga sangat luas baik itu untuk entrepreneurship, belajar dari professor terbaik dunia dan juga
networking. Saya merasa benefits yang saya dapatkan selama 2 tahun dari program MBA di Eropa dan Amerika ini adalah
pengalaman terbaik di seumur hidup Saya. Dan perusahaan startup yang saya dirikan sekarang pun tidak akan didirikan
tanpa network dan skills yang saya dapatkan dari program MBA ini karena partner dan investasi yang saya dapatkan dari
Silicon Valley pun didapatkan dari network MBA saya. Untuk itu saya sangat merekomendasikan program MBA dan bahkan
aplikasi Infonesia pun memiliki kategori Edukasi dimana alumni dan mahasiswa terbaik asal Indonesia yang telah berhasil
masuk ke universitas terbaik di dunia sebagai mentor yang dapat menginspirasi kapanpun dan dimanapun dengan
teknologi berbasis mobile app.
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Kerja dulu atau
langsung S2?
Ini Plus Minus nya

S iapa yang tak bahagia jika kita lulus menjadi Sarjana S1? Namun demikian, kebahagiaan yang dirasa bisa jadi

cuma sesaat. Tentu banyak beban pikiran yang harus kita renungkan setelah lulus kuliah S1. Setelah bebas dari
dilema mahasiswa tingkat akhir kamu masih harus dihadapkan pada pilihan hidup yang akan sangat berpengaruh
bagi masa depanmu: lanjut kuliah S2 atau kerja?
Ada yang bilang, lebih labik langsung lanjut S2 saja, karena otak masih segar. Tetapi ada juga yang
menyarankan untuk langsung turun ke dunia kerja dulu dan cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Lantas, sebaiknya
pilih apa: kerja dulu lalu kemudian S2, atau S2 dulu baru setelah selesai langsung kerja?
Untuk lebih lengkap, berikut MyStudyWorld berikan gambaran plus minus kedua skenario tersebut.

KERJA DULU BARU S2
Kehidupan pasti sangat berbeda dengan masa kuliah dulu akan
kamu rasakan. Nah, jika kamu berpikir seperti di atas, jangan
ragu untuk langsung melamar kerja di perusahaan impian.
Apalagi, punya penghasilan sendiri bisa jadi alasan utama kamu
sebagai fresh graduate. Dorongan inilah yang biasanya membuat
orang memilih untuk bekerja ketimbang kuliah lagi. Meskipun
biasanya gaji fresh graduates bekerja tidak selalu besar nilainya,
bisa memiliki penghasilan sendiri akan membuatmu bangga.
Kamu tidak perlu lagi meminta uang saku pada orang tua untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bahkan, kamu bisa menggunakan penghasilanmu itu untuk hal
lain seperti liburan ke luar negeri, menabung, atau bahkan yang
paling penting: membiayai kuliah-S2 mu di masa mendatang.
Lagipula, jika kamu memilih untuk bekerja dulu, hal tersebut
bisa menjadi bekalmu saat masuk S2. Sama seperti beberapa
lowongan pekerjaan, kebanyakan jenjang S2 juga mensyaratkan
calon mahasiswanya untuk memiliki pengalaman paling tidak
dua tahun. Pengalaman tersebut tentunya bisa kamu dapatkan
dari dunia kerja. Kamu akan dianggap selangkah lebih maju
dibanding mereka yang memiliki gelar master tapi tidak ada
pengalaman.Selain itu, seperti sudah dijelaskan tadi, di kuliah S2
kamu dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih kritis. Apabila
kamu telah memiliki pengalaman di dunia nyata, kamu akan
merasa lebih percaya diri dalam menjalankan perkuliahan S2.
Dengan bekerja lebih dulu, kamu juga akan lebih mudah dalam
memahami materi kuliah yang disampaikan di kelas karena
sudah mengetahui praktiknya di dunia nyata. Tidak hanya itu,
upah hasilmu bekerja juga bisa menjadi dana bantuan untuk
membiayai kuliah S2. Untuk diketahui, biaya kuliah S2 dari tahun
ke tahun terus melonjak. Inflasi pendidikan sekitar 15-20 persen
per tahunnya. Pasti akan lebih membanggakan jika kamu bisa
membiayai kuliah S2-mu sendiri tanpa bantuan dari orang tua
lagi.
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S2 DULU BARU KERJA
Tak ada salahnya melanjutkan studi ke jenjang S2 sebelum akhirnya
benar-benar bekerja. Lagipula, dengan titel yang lebih tinggi,
diharapkan kamu bisa lebih unggul menghadapi persaingan di
dunia kerja. Pilihan ini tentu butuh usaha ekstra. Baik komitmen,
kondisi finansial, dan mental kembali digempur tugas segudang
yang lebih menantang dibanding jenjang S1.
Walau begitu, jangan pernah menjadikan kuliah S2 sebagai pelarian
karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Jenjang master
tentu tak ‘semudah’ kuliah jenjang S1. Pada jenjang S1, kamu lebih
banyak belajar tentang teori dan ilmu-ilmu dasar. Dengan
demikian, yang kamu lakukan di kelas lebih banyak mendengarkan
materi yang disampaikan oleh dosen.
Hal tersebut tentunya berbeda dengan kuliah S2. Di dalam kelas
kamu akan lebih banyak berdiskusi dan mempelajari studi kasus
dengan teman sekelasmu. Dosen hanya bertugas memoderasi
diskusi tersebut karena yang dipelajari jauh lebih dalam dan detil.
Kemudian, di semester akhir, aktivitas akan lebih terfokus pada
kegiatan riset. Kamu akan menggali pengetahuan lebih dalam
perihal bidang yang kamu geluti, baik dari dalam kelas maupun
terjun langsung ke lapangan.
Pada masa riset ini, kamu memiliki kesempatan besar untuk bekerja bersama dosen untuk menyelesaikannya. Intinya, pendidikan di
jenjang S2 mempersiapkanmu untuk dapat pengetahuan dan pengalaman profesional melalui proses riset dan pembelajaran secara
mandiri. Selain itu, dengan jumlah lulusan yang masih terbilang
sedikit, jenjang S2 punya peluang yang lebih luas dalam dunia
kerja. Setidaknya, ada kelebihan akademis yang bisa mengalahkan
para sarjana pencari kerja. Ini tentu juga jadi pertimbangan perusahaan untuk merekrut. Apalagi, lulusan S2 dianggap punya kedewasaan sikap dan cara berpikir yang lebih matang dari S1. Sehingga,
bisa menempati posisi yang baik dalam perusahaan.
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Jurusan unik S2

Yang Perlu Kamu Tahu

Meneruskan studi pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi salah satu target masa depan yang patut kita
pertimbangkan. Baik untuk memperdalam keilmuan ataupun lebih kepada kemantapan di dunia kerja.
Kemudian, linieritas dari program studi juga menjadi hal yang tak luput dari perhatian kita. Terutama bagi kamu
yang ingin berkarir menjadi seorang pengajar, tentu linieritas jenjang program S1 dan S2 menjadi poin inti yang
menyumbang krusial terhadap kualifikasimu.
Berbeda halnya jika kamu duduk di bangku kuliah S2 untuk memantapkan posisimu di dunia kerja. Wajar jika
apabila gelar Sarjanamu jauh berseberangan dengan program studi Magistermu.
Menariknya, ada beberapa program studi S2 yang terbilang langka. Tak cuma di Indonesia, beberapa jurusan S2
ini juga ada di dunia. Apa saja? Berikut MyStudyWorld rangkum daftarnya.
1, s2 ilmu faal dan khasiat obat
Ilmu Faal Dan Khasiat Obat ada di Institut Pertanian Bogor (IPB).
Jurusan S2 ini meraih akreditasi A dengan nomor SK adalah 4918/
SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 yang berlaku mulai tahun 2017
hingga 1 Agustus 2022. Program studi ini diselenggarakan oleh
Departemen Anatomi, Fisiologi dan Farmakologi FKH IPB dengan
beban 40 SKS. Jurusan menganalisis fenomena ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk menjawab masalah spesifik dalam bidang
ilmu-ilmu faal dan khasiat obat pada semua tingkatan: subseluler,
seluler, jaringan, organ di dalam satu spesies dan atau lintas
spesies hewan.Mata kuliahnya sendiri ada beberapa, seperti
Fisiologi dan Kimia Sel, Fisiologi Saraf dan Indera, Fisiologi Otot,
Endokrinologi, Sistem Kardiovaskuler, Sistem Respirasi,
Metodologi Penelitian, Sistem Pencernaan dan Metabolisme,
hingga Sistem Ekskresi dan Osmoregulasi.
2, s2 tEKNOLOGI PESAWAT LUAR ANGKASA
Ada di Universitas Lulea, Swedia. Dalam program jurusan S2
ini, kamu akan belajar sistem teknologi untuk
mengembangkan pesawat luar angkasa, mulai dari satelit,
pesawat ulang-alik, roket, kapsul, dan semua instrumen yang
berhubungan dengan aeronautika di luar angkasa.Asyiknya,
jurusan S2 ini juga kebanyakan akan melibatkan
mahasiswanya untuk praktik. Semasa praktik, mahasiswa
akan belajar di Kiruna, salah satu kota di Swedia yang
lokasinya dekat dengan Kutub Utara.

4. S2 KAJIAN TERORISME DALAM KEAMANAN
internasional
Program studi Kajian Terorisme Dalam Keamanan
Internasional yang bernaung di bawah Sekolah Kajian
Stratejik & Global di Universitas Indonesia dengan akreditasi
A serta nomor SK463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 yang
berlaku mulai tahun 2014 hingga 7 Desember 2019. Program
studi Terorisme dalam Keamanan Internasional (PSTKI) ini
membahas terorisme yang diyakini sebagai ancaman
keamanan lintas batas terhadap entitas negara-bangsa. Nah,
Indonesia tidak bisa sendiri dalam menghadapi ancaman
terorisme dan organisasi terorisme tidak akan mencapai
ancaman yang ada saat ini tanpa jaringan transnasional.
5. S2 PENGELOLAAN TANAH DAN AIR
Program studi Pengelolaan Tanah Dan Air di Universitas
Brawijaya meraih akreditasi A dengan nomor SK adalah 006/
SK/BAN-PT/Ak-XV/M/I/2013 yang berlaku mulai tahun 2013
hingga 4 Januari 2018 (sedang dalam proses re-akreditasi).
Visi dari program studi ini adalah menjadi program magister
yang berstandar internasional dan unggul sebagi pusat
pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK, dan
menjadi pusat informasi manajemen sumberdaya lahan
dalam rangka meningkatkan potensi dan mengatasi masalah
sumberdaya lahan untuk pembangunan wilayah pada
tahun 2025.

3. s2 pengembangan game
Jurusan S2 ini ada di beberapa universitas di Amerika,
termasuk Universitas Skövde. Selama masa studi, kamu
akan belajar cara mengembangkan game dengan teknologi,
merancang karakter, teknologi Computer Graphics, dan juga
3D Modelling. Tak cuma itu, menariknya mahasiswa S2 juga
akan belajar budaya-budaya yang berkaitan dengan cerita
game yang akan dikembangkan. Berhubung game memiliki
ruang cerita yang luas dan kompleks, pasti tema budaya serta
unsur elemen lain akan dibawa ke dalam game yang sedang
dikembangkan.
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6. S2 PERDAMAIAN DAN STUDI KONFLIK NEGARA
Jurusan ini juga ada di Universitas Uppsala, Swedia. Jurusan
menyiapkan kandidat untuk berkarir sebagai pakar
perdamaian dan pengamat konflik serta perang negara di
sektor publik dan privat. Selama dua tahun masa studi, kamu
akan belajar mata kuliah seperti Konflik Perang, Metode
Menciptakan Perdamaian, Resolusi Konflik Internasional, dan
isu-isu vital lainnya yang kelak berguna untuk melindungi
negara dari ancaman perang.

