News Flash

Mengenal Program Online Degree, Solusi Tepat untuk
Meraih Gelar Sarjana Internasional dari Rumah
Jakarta, 16 Juli 2020 – Saat ini, teknologi yang berkembang sudah semakin maju dan mampu
memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan hidup. Salah satu kemajuan teknologi adalah dalam
bentuk perkuliahan online yang banyak diadopsi pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Selain
itu, perkuliahan online juga menjadi kanal terbaik bagi mereka yang ingin menempuh distance
learning atau pendidikan jarak jauh tapi masih ingin bekerja. Hal ini dimungkinkan sebab kuliah online
menawarkan fleksibilitas waktu yang bisa disesuaikan dengan aktivitas masing-masing.
Contoh di atas merupakan salah satu dari sejumlah manfaat kuliah online. Manfaat ini dirasakan
terlebih dalam masa pandemi yang memaksa kita tidak bepergian jauh apalagi ke luar negeri.
Perkuliahan online juga menjadi jawaban bagi mereka yang bekerja di lokasi remote, atau ada
keterbatasan dalam hal transportasi dan jarak tempuh dalam mengakses pendidikan tinggi.
Kelompok berikutnya yang akan mendapatkan manfaat paling besar dari sistem perkuliahan online
adalah siswa yang baru lulus pendidikan menengah atas tapi ingin menjalankan bisnis atau
mengeksplore hal lain sebelum menempuh pendidikan jangka panjang dengan jadwal tetap.
Maka dengan pendidikan jarak jauh yang berbasis internet, mereka yang memiliki semangat untuk
mendapatkan gelar impian akan mendapatkan efektivitas waktu, lokasi, dan menghilangkan
ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di daerah-daerah tertentu.
“Kuliah online menawarkan fleksibilitas yang tak terbatas dalam hal waktu dan lokasi studi, juga
kualifikasi jurusan yang diperoleh tidak berbeda dari bentuk perkuliahan tradisional yang mewajibkan
mahasiswa untuk hadir di lokasi universitas secara langsung,” kata Dr. Wendy Bloisi, Head of
International Partnerships, London Metropolitan University.
Untuk memberikan semangat positif di era new normal, Acer menghadirkan beasiswa British degree
dari London Metropolitan University sebagai bentuk apresiasi Acer pada pelanggannya di Indonesia
yang ingin menempuh pendidikan lebih lanjut di institusi pendidikan internasional, terutama di masa
seperti ini. Program tersebut merupakan bagian dari kampanye Bisa Produktif Terus yang
diperpanjang hingga 31 Juli 2020. Melalui Bisa Produktif Terus, Acer menghadirkan banyak penawaran
menarik yang bisa membantu pelanggan untuk kembali ke rutinitas mereka di masa the new normal.
London Metropolitan University adalah universitas negeri yang berbasis di London, Inggris. Universitas
yang biasa disebut dengan nama LondonMet ini secara khusus dikenal melalui lulusan jurusan
Administrasi Bisnis yang merupakan Jurusan yang diunggulkan untuk siswa khususnya di wilayah Asia.
Semua modul dalam jurusan secara resmi diakui oleh LondonMet, dan modul-modul yang diberikan
sama dengan yang digunakan di London. Lulusan program ini akan mendapatkan gelar BA (Hons) in
Business Administration, sebuah gelar setara Sarjana yang terkualifikasi internasional.
Jurusan Administrasi Bisnis sendiri berfokus pada pengembangan keterampilan intelektual dan praktik
siswa serta akan meningkatkan pengembangan kemampuan siswa untuk menganalisis, mensintesis,
dan mengevaluasi prinsip-prinsip bisnis dalam berbagai konteks yang sesuai. Dua inti dari jurusan ini
adalah; 1) Pengembangan keterampilan belajar seumur hidup siswa termasuk evaluasi dan refleksi diri

dengan tujuan menempatkan mereka pada posisi terbaik untuk membuat keputusan berdasarkan
informasi tentang karir profesional masa depan mereka, dan 2) Pengembangan keterampilan
pengambilan keputusan mulai dari operasional hingga tingkat strategis internasional.
Mengenai fasilitas yang diberikan oleh LondonMet untuk mahasiswa yang mengambil kuliah online,
Dr. Bloisi mengatakan bahwa siswa akan mendapatkan akses ke Learning Management System yang
memberi semua akses diperlukan untuk materi pembelajaran, penyerahan tugas, dan lainnya.
Selain itu, siswa LondonMet akan diakui sebagai sivitas resmi dan akan menerima kartu ID dari
Universitas yang memberi mereka akses ke perpustakaan dan berbagai lokasi studi lainnya, jika
mereka datang ke gedung Universitas di London.
“Acer adalah perusahaan global dengan brandname yang kuat, dan kami berterima kasih kepada Acer
Indonesia karena memberikan siswa kesempatan untuk bisa menempuh program pendidikan kami.
Investasi dalam pendidikan memberikan timbal balik terbaik bagi masyarakat dalam jangka panjang,
dan Acer Indonesia tentu saja membantu Tanah Airnya dalam aspek tersebut,” ungkap Dr. Bloisi.
Acer berharap para pelanggan setianya yang terpilih dapat merasakan banyak manfaat dari distance
learning dan dapat terus termotivasi untuk meraih impian dengan gelar berkualifikasi internasional
dari London Metropolitan University.
Untuk mendapatkan kesempatan memperoleh beasiswa di London Metropolitan University,
pelanggan yang telah melakukan pembelian produk Acer tipe apapun pada periode 1 Juni – 31 Juli
2020 dapat meregistrasikan dirinya di http://acerid.com/wecare paling lambat 31 Juli 2020. Program
ini dapat diikuti oleh siapa saja mulai dari siswa SMA atau sederajat tanpa batasan usia maksimal. Tiga
orang pelanggan Acer yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan beasiswa British degree melalui
perkuliahan online selama tiga tahun di London Metropolitan University.
**
Tentang Acer
Didirikan pada tahun 1976, Acer sekarang menjadi salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di lebih dari
160 negara. Acer melihat ke masa depan, berfokus untuk menciptakan dunia di mana perangkat keras, perangkat lunak dan
layanan saling menyatu untuk membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis. Dari teknologi yang berorientasi
kepada layanan hingga Internet of Things, gaming dan Virtual Reality, 7000+ karyawan Acer berdedikasi untuk riset, desain,
pemasaran, penjualan, dan dukungan produk serta solusi yang memutuskan hambatan antara manusia dan teknologi.
Silakan kunjungi www.acer.com untuk informasi lebih lanjut.
Tentang Acer Indonesia
Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di industri PC Indonesia. Acer mencatat
pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, terbukti dengan berhasil menjadi merek No.1 untuk kategori laptop
selama 8 tahun berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 7 tahun berturut-turut di Indonesia (IDC PC Tracker &
Gartner Inc). Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek laptop dan PC pilihan masyarakat Indonesia,
terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award selama 13 tahun
berturut-turut, Indonesia Best Brand Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori laptop, Indonesian Customer
Satisfaction Award selama 11 tahun berturut-turut, termasuk mendapatkan penghargaan internasional sebagai The Most
Socially Devoted Brand di Facebook untuk Kategori Elektronik untuk layanan pelanggan melalui media sosial dari
www.socialbakers.com. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia.
Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang dapat ditemui di 106 lokasi di 84 kota di Indonesia, Acer Contact
Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya.
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