
Berbeda dengan master recherche 
(master penelitian) yang diarahkan 
untuk melanjutkan studi ke tingkat 
strata 3 (S-3) atau pilihan karier di 
jalur akademis, master profesional dari 

jurusan Amenagement et Gestion des Equipements, 
Sites et Territoires Touristiques—AGEST  
diharapkan mengaplikasi ilmu yang diperoleh pada 
dunia nyata setelah lulus. 

Lulusan master profesional biasanya dapat 
melanjutkan pendidikan ke tingkat strata 3 di 
Perancis minimal 2 tahun setelah mengaplikasi ilmu 
yang didapat pada dunia kerja nyata. Kompetensi 
lulusan jurusan tersebut berorientasi pada keahlian 
merancang strategi pengembangan destinasi 
pariwisata, kebijakan publik terkait destinasi 
pariwisata, strategi marketing destinasi pariwisata, 
tata kelola kantor instansi pariwisata, strategi 
pemanfaatan teknologi untuk pengembangan dan 
promosi destinasi pariwisata, serta pengembangan, 
pemberdayaan, dan pengelolaan sumber daya pada 
destinasi pariwisata. 

Mayoritas lulusan jurusan ini diarahkan menjadi 
tenaga ahli pariwisata, konsultan, konseptor 
dan penanggung jawab, baik pada lembaga non-

pemerintahan maupun pemerintahan, institusi 
swasta, atau biro konsultan. Lebih dari 80 persen 
lulusan setiap angkatan jurusan ini langsung bekerja 
pada instansi atau institusi terkait pariwisata. 
Bahkan, hampir setiap angkatan terdapat lulusan 
yang sudah terserap pada lapangan pekerjaan 
sebelum lulus dari kuliah.   

Mendaftar
Salah satu kunci pembuka untuk bisa diterima 

adalah menjalin komunikasi yang baik dengan 
profesor penanggung jawab bidang studi tersebut, 
yang cukup dilakukan melalui e-mail. Banyak 
kampus di Perancis akan lebih menghargai jika 
komunikasi dilakukan dalam bahasa Perancis, 
termasuk jurusan ini. 

Apabila belum memiliki pengalaman bekerja, 
Anda jangan takut mencoba mendaftar karena 
komponen penilaian tidak hanya mencakup profil 
dan pengalaman bekerja, tetapi juga motivasi dan visi 
calon mahasiswa ke depannya setelah mengenyam 
pendidikan pada jurusan tersebut. 

Proses seleksi terbagi dua tahap, yaitu tahap 
seleksi dossier (dokumen) dan wawancara. Tahap 
pertama, seluruh dokumen seperti riwayat hidup/

CV, surat motivasi, surat referensi, dan proposal 
rencana kerja/riset akan diseleksi. Setelah lolos 
tahapan seleksi dokumen, pihak jurusan akan 
memberi tahu jadwal wawancara melalui e-mail. 
Calon mahasiswa akan dihubungi oleh penanggung 
jawab jurusan untuk wawancara via telepon. 
Setelah melalui proses tersebut, pihak jurusan akan 
mengirimkan pemberitahuan via e-mail dan pos 
kepada para mahasiswa yang lolos seleksi diterima di 
jurusan ini.       

Di sisi lain, Anda yang ingin menempuh jalur 
beasiswa dapat mencoba beasiswa pemerintah 
Perancis (BGF) atau beasiswa Eiffel yang dibuka 
setiap tahun. Perhatikan dengan baik tema bidang 
studi yang diusung pemberi beasiswa tersebut 
karena setiap tahun bisa saja terdapat tema yang 
berbeda-beda. 
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Pilihan Karier yang Menjanjikan
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Suasana kampus saat diskusi mahasiswa.

PROGRAM perkuliahan di jurusan “Perencanaan dan Manajemen Fasilitas, 
Lokasi, dan Kawasan Wisata” cukup bagus sebagai modal kerja di dunia 
pariwisata. Saat ini, kebanyakan lulusan pariwisata mendapatkan ilmu 
teknis sehingga pekerjaan yang cocok lebih bersifat teknis dan operasional. 
Sementara itu, pemahaman atas membuat perencanaan dan manajemen 
masih sangat kurang. Jadi bila lulusan jurusan ini dibekali dengan baik 
tidak hanya aspek teknis, tetapi juga pengetahuan dan wawasan umum 
dalam berorganisasi dan berbisnis, tentu akan membantu peningkatan 
karier pribadi dan perkembangan usaha perusahaan.

Saya melihat prospeknya cukup menjanjikan karena sebagian besar 
lulusan yang kita punya memang siap kerja secara kemampuan teknis, 
tetapi mental dan wawasan bisnis serta organisasi kurang mantap. 
Sementara itu, yang saat ini sangat dibutuhkan adalah profesional dengan 
kualitas mental sikap kerja dan wawasan yang berkembang.

Bekal akademis merupakan hal penting karena membantu para 
profesional dalam mencapai kesuksesan di pekerjaannya. Bekal akademis 
dengan sendirinya akan memberikan rasa percaya diri kepada para 
profesional, serta citra diri lebih baik dan utuh. Selain itu, dengan bekal 
akademis yang cukup, seorang profesional cenderung punya tujuan hidup 
dan lebih berhasil mencapai apa yang menjadi tujuan usaha perusahaan 
maupun organisasi. Pengalaman kami bekerja sama dengan profesional 
bertipe seperti ini akan lebih memberikan kemudahan dan kemungkinan 
untuk bisa sejalan.

Bekal akademis yang diberikan oleh universitas ini memang baik. 
Namun, tantangan selanjutnya ketika masuk dunia kerja terletak pada 
budaya perusahaan atau organisasi. Tidak jarang profesional mengalami 
culture shock dalam 3 bulan pertama. Namun, jika saat menuntut ilmu 
di dunia akademis mereka telah diperkenalkan dunia dan budaya kerja 
pada umumnya, misalnya dengan mengundang praktisi perusahaan 
untuk berbagi pengalaman maupun bekerja sama, hal tersebut bisa cukup 
membantu.

Kami juga menilai pengalaman magang penting untuk mengenal dunia 
dan etika kerja. Para profesional yang mendapatkan pengalaman magang 
yang baik cenderung lebih cepat beradaptasi dengan suasana kerja dan bisa 
langsung diajak kerja dengan benar.

Tantangan terbesar bagi profesional di bidang pariwisata adalah 
bagaimana mereka bisa keluar dari zona nyaman. Indonesia memiliki 
banyak sumber daya yang membuat segala sesuatu menjadi relatif mudah 
sehingga ketika menghadapi masalah kita malah mundur karena merasa 
tidak mampu dan takut. Seharusnya kita bisa lebih kreatif dan menghadapi 
masalah dengan pikiran terbuka dan berani belajar dari pengalaman.
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