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 Persiapan peran pasca kampus perlu dilakukan sedari awal. 

 Beberapa opsi pasca kampus: (1) menjadi professional di perusahaan atau di 

pemerintahan; (2) berwirausaha; (3) menjadi akademisi/ilmuan. Pada kesempatan ini saya 

akan berfokus pada poin ke tiga, yaitu menjadi akademisi. 

 Untuk menjadi akademisi, plan your graduate studies from now. In doing so, you will 

need to reflect and prepare the requirements from your undergrad study as early as your 

second year. Misalnya, setelah mengetahui untiversitas tujuan untuk program S2/S3, cek 

requirements of admission program tersebut. Jika ada requirements mata kuliah tertentu, 

pastikan mata kuliah tersebut diambil. 

 In short, the step would be: 

o Usahakan bisa menjadi asisten dosen; 

o Buat life plan, including spesialisasi; 

o Tetapkan program dan universitas tujuan; 

o Persiapkan requirements universitas tujuan. 

 Saya mengikuti program master, langsung sekitar dua pekan setelah sidang skripsi. Jalur 

yang lebih baik adalah berkarir di lembaga riset kampus selama maksimum satu tahun 

sambil melanjutkan menjadi asisten dosen; lalu kemudian melanjutkan studi sampai S3. 

Hal ini akan membantu untuk menajamkan proposal riset/bidang peminatan; membuat 

kita lebih memahami nature aktivitas sebagai akdemisi; dan mempersiapkan network saat 

akan kembali nanti.  

 Proses pendaftaran S2: 

o Saat ke NUS, kuliah dimulai pada Juli 2011; jadi pada Januari 2011 (awal 

semester delapan), pendaftaran ditutup. 

o Persyaratan yang diminta cukup standar, yaitu transkrip nilai, sertifikat TOEFL 

internasional, recommendation letter (tiga buah), jawaban atas pertanyaan essay, 

serta application form. Pada application form, kita tinggal menulis bahwa kita 

juga apply untuk beasiswa. Keputusan diberikan pada Maret berupa: (1) diterima 

dengan beasiswa; (2) diterima dengan grant; (2) diterima tanpa beasiswa dan 

grant; atau (4) tidak diterima. (Note: discuss the key success indicators). 

 Poin terpenting kuliah pasca sarjana di luar negeri: 

o Browse dari jauh-jauh hari program/univeristas yang sesuai dengan bidang kita; 

o Persiapkan persyaratan aplikasi sedini mungkin. 

 Other topics to be discussed: (1) Lessons learnt dari kuliah di kampus baik (class 

interaction, paper writing, achievements oriented, community, etc.); (2) Maximizing time 

in campus; (3) beasiswa yang diperoleh dan tahap-tahap seleksi; etc. 


