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Preferensi Milenial Untuk Go Internasional
Saat memilih tempat perkuliahan setiap calon mahasiswa baru tentu memiliki preferensi yang
berbeda beda. Mereka memilih misalnya berdasar status negeri atau swasta, berdasar
akreditasinya, berdasar pilihan orang tuanya, berdasar saran guru Bimbingan Konselingnya, atau
bahkan ada yang tidak mau pusing- pusing dan hanya sekedar mengikuti teman- temannya saja.
Seiring dengan perkembangan waktu dan tantangan zaman yang sangat cepat berubah maka
preferensi memilih tempat kuliah juga bisa berubah. Misalnya saja tren dewasa ini banyak calon
mahasiswa baru yang memilih kuliah di universitas yang bisa memfasilitasi mahasiswanya kuliah
di luar negeri.
Kenapa tren ini semakin meningkat, bisa jadi karena saat ini mahasiswa semakin mudah
mengakses ilmu pengetahuan yang ditekuninya baik itu melalui jurnal, buku, menonton di
Youtube dan lain sebagainya. Dengan kata lain tanpa kuliah pun mereka bisa juga cerdas dan
kompetitif. Sehingga mereka ingin kuliah di tempat yang bisa menawarkan hal lain. Adapun hal
yang tidak bisa mereka dapatkan dengan mudah adalah pengalaman. Misalnya saja pengalaman
kuliah di universitas di tanah air namun bisa menikmati kuliah di luar negeri.
Dalam konteks tersebut di atas kiranya sangat menarik apa yang dilakukan oleh Universitas Islam
Sultan Agung (Unissula) Semarang dengan konsep go internasionalnya untuk para
mahasiswanya. Universitas kebanggaan masyarakat Jawa Tengah tersebut membuka kran lebarlebar bagi para mahasiswanya untuk dapat menikmati pengalaman di luar negeri melalui
berbagai program seperti student exchange, dual programme (double degree) dan berbagai
program menarik lainnya.
Pengalaman menarik salah satunya disampaikan oleh Inkaana Bi Haqi salah satu mahasiswa
Fakultas Teknik Unissula yang juga menempuh perkuliahan di Rotterdam University Applied
Sciences (RUAS) Belanda selama enam bulan. Ia merupakan satu dari puluhan bahkan mungkin
ratusan mahasiswa Unissula yang bisa menikmati pengalaman kuliah di luar negeri melalui
fasilitas jaringan pendididikan internasional Unissula yang sangat kuat. Terlebih Inkaana bisa
difasilitasi kuliah di Rotterdam dengan beasiswa Erasmus.
Menariknya Inkaana yang sudah pulang dari Belanda bulan Februari 2022 lalu tertarik kuliah di
Unissula saat membaca brosur yang diantara informasinya menerangkan salah keunggulan

Unissula bisa memfasilitasi para mahasiswanya untuk kuliah di luar negeri. Sehingga ia sedari
awal sudah merencanakan kuliahnya di Unissula dan student exchangenya di Belanda.
Pengalaman Inkaana tentu sangat menarik bagaimana para generasi milenial saat ini memiliki
preferensi yang berbeda dimana ia menginginkan kuliah di universitas di tanah air yang bisa
memfasilitasinya go internasional. Universitas di Indonesia yang bisa memberikan tawaran
konkrit seperti itu tentu tidak banyak dan apa yang dilakukan Unissula sebagai universitas Islam
swasta tentu sangat membanggakan. Karena tidak banyak universitas yang bisa menjalin
kerjasama internasional dan mengimplementasikannya secara berkelanjutan.
Inkaana tentu tak sendirian karena faktanya banyak mahasiswa Unissula yang sudah menikmati
pengalaman menarik tersebut. Semoga akan semakin banyak mahasiswa Unissula yang bisa
mendapatkan fasilitasi internasional tersebut sehingga semakin banyak generasi muda Indonesia
yang punya pengalaman dan jaringan pendidikan internasional, semakin kompetitif dan siap
bersaing di level global.

