
ST. LOUIS, MO, 8 Mei 2012-Washington University School of Law mengumumkan akan 

mulai menawarkan gelar Master of Laws dalam bidang Hukum AS. untuk Pengacara 

Asing (LL.M.) dalam format online yang baru dan inovatif. Program bernama  

@WashULaw ini adalah LL.M online pertama dan berkelas atas dalam hukum AS. LL.M 

online ini menciptakan program pascasarjana hukum yang terkemuka secara 

internasional di fakultas hukum, dirancang bagi para pengacara asing yang 

tertarik untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang hukum AS untuk praktik 

yang lebih efektif di lingkungan hukum global saat ini.  

 

@WashULaw akan memungkinkan pengacara asing menyelesaikan gelar LL.M dalam  

bidang hukum AS tanpa meninggalkan praktik hukum mereka atau pindah ke  

Amerika Serikat. Para mahasiswa ini akan menerima pengetahuan dasar terbaik 

dalam hukum AS, dengan fokus pada masalah bisnis, tanpa gangguan dramatis 

terhadap kehidupan profesional dan pribadi mereka maupun biaya relokasi terkait 

dengan tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lama. @WashULaw memberi 

pengacara asing pilihan fleksibel untuk memperoleh gelar mereka dari pemimpin 

dunia dalam pendidikan dan penelitian hukum.  

 

"Kami bertujuan menghasilkan lulusan terbaik yang memperoleh manfaat dari  

pendidikan online berkualitas tinggi yang tersedia - dan untuk memastikan bahwa  

program ini memiliki kualitas yang sama atau melebihi kualitas terbaik  

program-program LL.M. di dunia," ungkap Kent Syverud, Dekan Fakultas Hukum dan 

Ethan A.H. Shepley, Guru Besar Terhormat Universitas. 

 

Program LL.M. @WashULaw ini memberi mahasiswa versi online dari kurikulum  

LL.M di kampus Washington University School of Law, dengan:  

 

Perkuliahan dirancang dan diajarkan oleh fakultas hukum Washington  

University, yang memiliki pendidik dan sarjana hukum terkemuka;  

 

Kelas bagi para siswa yang memenuhi kriteria penerimaan selektif yang  

sama sebagai program pascasarjana hukum di kampus; 

 

Gelar LL.M yang sama dengan yang diterima mahasiswa lulusan dalam kampus dan  

pilihan untuk menghadiri perayaan wisuda di kampus; 

 

Kelas utama yang tidak memiliki lebih dari 15 mahasiswa; dan 

 

Program pendalaman materi musim panas dapat dipilih dalam pengalaman  

hukum AS yang ditawarkan di AS dan diajarkan oleh fakultas hukum Washington  

University 

 

Perkuliahan @WashULaw, yang diberikan melalui teknologi online mutakhir, akan  

memadukan sesi langsung di ruang kelas dengan video streaming dan konten yang  

disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing mahasiswa. Dalam sesi 

langsung di ruang kelas, fakultas hukum Washington University dan mahasiswa 

@WashULaw akan "bertemu" pada waktu yang telah diatur sebelumnya untuk diskusi 

perkuliahan, kelompok belajar dan pertemuan tatap muka pada jam kerja. Konten 

yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing mahasiswa ini memberi 

mahasiswa perkuliahan yang dirancang seperti fakultas berkualitas tinggi, konten 

video berkualitas tinggi dan platform teknologi sosial interaktif yang 

memungkinkan siswa untuk bercakap-cakap, belajar dan bergabung dengan komunitas 

dengan teman sekelas dan para dosen selama 24 jam setiap harinya. Selama musim 

panas, para mahasiswa @WashULaw akan ditawarkan program pendalaman materi yang 

intensif di AS di St.Louis, Washington D.C. dan kota-kota lainnya di AS untuk 

merasakan hukum AS dari dalam ruang sidang dan firma hukum AS.  

 



@WashULaw dikelola oleh Melissa Waters, Profesor Hukum, dan Tomea  

Mersmann, Pembantu Dekan untuk inisiatif strategis dan dosen hukum. Dewan  

Penasehat sedang dibentuk untuk terlibat di komunitas Washington University  

School of Law dan mengajarkan para pemimpin di bidang pendidikan dalam  

mengembangkan @WashULaw. 

 

Salah satu anggota dewan penasihat pertama, Andrew Puzder, CEO CKE  

Restaurants, Inc., merasa antusias pada peluang dan manfaat yang diberikan oleh  

@WashULaw.       

 

"Saya amat mendukung program ini sejak awal. Saya mengelola perusahaan  

dengan pepatah bahwa untuk bertahan dan berkembang, perusahaan harus  

memanfaatkan teknologi baru dan berinovasi," ungkap Andrew Puzder, CEO CKE  

Restaurants, Inc. dan anggota dari Dewan Nasional fakultas hukum dan dewan  

penasehat @WashULaw. "Saya merasa bangga bahwa fakultas hukum kami  

menggunakan teknologi, tanpa mengorbankan kualitas, untuk memperluas  

kehadirannya pada pendidikan hukum global."  

 

Washington University School of Law telah bermitra dengan perusahaan  

teknologi pendidikan 2tor, Inc. untuk memberikan @WashULaw. 2tor bermitra  

dengan lembaga pendidikan tinggi terkemuka untuk memberikan program perolehan  

gelar yang sulit dan selektif secara online dengan memberikan platform  

teknologi, desain instruksional, pemasaran dan dukungan infrastruktur.  

 

"Kami merasa terhormat dapat memasukkan Washington University ke dalam  

keluarga mitra 2tor yang terhormat," ujar Chip Paucek, rekan pendiri dan CEO 

2tor. "Kami merasa senang dapat bekerjasama dengan fakultas yang merintis 

program hukum untuk abad ke-21 dan khususnya untuk dunia yang semakin global.  

 

Ahli inovasi pendidikan Michael B. Horn juga merupakan anggota dari dewan  

penasehat pertama untuk program ini. Horn adalah rekan pendiri dan direktur  

eksekutif praktik pendidikan di Innosight Institute, lembaga riset nirlaba yang  

khusus untuk menerapkan teori inovasi disruptif untuk memecahkan berbagai  

masalah di bidang sosial. 

 

"Menarik bahwa fakultas hukum kelas atas ini membawa peran  

kepemimpinan dalam belajar online," ujar Michael B.Horn, rekan pendiri dan  

direktur eksekutif praktik pendidikan di Innosight Institute dan anggota dewan  

penasihat @WashULaw."Kemitraan Washington University dengan 2tor adalah  

pertanda yang baik bahwa bidang pembelajaran online sedang ditingkatkan dan  

diubah oleh peserta berkualitas tinggi."  

 

@WashULaw saat ini menerima pendaftaran; kelas akan dimulai pada bulan  

Januari 2013. Pendaftar internasional harus terlebih dahulu memperoleh gelar  

sarjana hukum dari yuridiksi wilayah di mana mereka tinggal. Untuk informasi  

lebih lanjut, kunjungi onlinelaw.wustl.edu, kirim email ke 

admissions@onlinelaw.wustl.edu atau hubungi 888-WashULW (888-927-4859). 

 

Tentang Washington University School of Law 

 

Washington University School of Law memberi mahasiswa pendidikan hukum yang luar 

biasa dalam tantangan secara intelektual dan lingkungan perkuliahan. Dengan 

anggota fakultas yang diakui atas kemampuan mengajar yang baik dan beasiswa, 

himpunan mahasiswa yang paling selektif di negara ini, dan masyarakat yang 

semakin global dan beragam, kami berusaha mempersiapkan  

lulusan untuk lingkungan hukum dan bisnis yang berkembang dengan cepat.  

@WashULaw adalah contoh dari upaya fakultas kami untuk berinovasi dengan  



menggunakan teknologi dan metode pengajaran baru sebagaimana kami mengejar misi 

kami agar menjadi tempat terbaik di Amerika Serikat untuk belajar menjadi 

seorang pengacara.  

 

Tentang 2tor, Inc.  

 

2tor, Inc. bermitra dengan beberapa universitas kelas atas untuk memberikan 

program lulusan yang sulit dan selektif secara online. Perusahaan ini didirikan 

pada tahun 2008 oleh tim veteran pendidikan yang unik, memberikan universitas 

dengan teknologi web, dukungan infrastruktur dan modal yang dibutuhkan untuk 

bersaing dalam lingkup yang sebelumnya didominasi oleh program online yang biasa. 

2tor adalah salah satu prakarsa teknologi pendidikan tertinggi yang didanai oleh 

Amerika Serikat. Perusahaan bermitra dengan universitas penelitian terkemuka 

untuk memberikan program gelar online yang inovatif berikut ini:  

 

USC Rossier Online: Master of Arts in Teaching dan Master's of Education in 

Advanced Instruction dari University of Southern California's Rossier School of 

Education 

 

MSW@USC: Master of Social Work dari University of Southern California School of 

Social Work 

 

Nursing@Georgetown: Master's in Nursing dari Georgetown University School of 

Nursing & Health Studies 

 

MBA@UNC: Master of Business Administration dari University of North Carolina di 

Chapel Hill's Kenan-Flagler Business School 

 

MPA@UNC: Master of Public Administration dari University of North Carolina di 

Chapel Hill's School of Government 

 

@WashULaw: Master of Laws (LL.M.) di U.S. Law for Foreign Lawyers dari 

Washington University School of Law. 
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