PRESS RELEASE
CELEBRATING 20 YEARS OF ACHIEVEMENTS
Jakarta – Selama 20 tahun bergerak dibidang pendidikan yang memiliki fondasi “Pathway to International
Education”, lembaga pendidikan UniSadhuGuna selalu memberikan kontribusi yang maksimal dalam bidang
pendidikan serta memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi pendidikan di
Indonesia.
Dalam kiprahnya selama 20 tahun ini, UniSadhuGuna semakin menyadari pentingnya peran media yang telah
bekerjasama dalam membantu mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan UniSadhuGuna. Sebagai wujud
terimakasih pada media, UniSadhuGuna menyelenggarakan acara “Media Gathering” pada Selasa (18/2/ 2014),
di Kembang Goela Restaurant, Jakarta.
The Chair Person of UniSadhuGuna, Ning Anhar mengungkapkan acara ini bertujuan untuk menjalin kerjasama
dengan media dan semakin meningkatkan perhatian masyarakat terhadap eksistensi Institusi yang telah
mencapai 20 tahun dengan 7 (tujuh) anak unit bisnis. Beberapa rangkaian acara yang akan diselenggarakan
adalah berbagai kompetisi, pameran-pameran, seminar, workshop, kegiatan sosial, dan lain-lain.
Pelaksanaan serangkaian Programme memperingati perayaan 20 tahun UniSadhuGuna akan diawali pada bulan
Maret mendatang, dimana UNIPREP dan UIC College akan menyelenggarakan Kompetisi Design. Selain itu, The
British Institute (TBI) juga akan mengadakan kompetisi English Challenge tingkat nasional pada bulan Maret,
dan rangkaian Charity Books Programme yang akan memberikan 3.000 buku untuk 30 sekolah pada bulan April
mendatang.
Pada puncak peringatan 20 tahun, Lembaga UniSadhuGuna akan memberikan beasiswa sebesar Rp. 20 Juta
untuk 20 siswa berprestasi dari masing-masing unit bisnis Lembaga UniSadhuGuna. Beasiswa tersebut akan
diberikan kepada pelajar yang akan memasuki Universitas dalam dan luar negeri.
Mariam Kartikatresni sebagai UniSadhuGuna Marketing Director menambahkan “Kami mengharapkan semua
rangkaian program ini nantinya dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara Lembaga
UniSadhuGuna dengan publik ataupun relasi-relasi demi terciptanya hubungan yang berkesinambungan.”
UNISADHUGUNA
Lembaga Pendidikan UniSadhuGuna didirikan oleh Yayasan Persaudaraan Bangbayang’66 dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan yang berstandar Internasional di Indonesia dengan cara menstimulasi
investasi swasta dalam bidang pendidikan, khususnya dalam berbagai kegiatan yang akan membantu Indonesia
untuk berkompetisi dalam pasar global.
Sejak didirikan pada bulan Agustus 1994 UniSadhuGuna telah berhasil dalam menjembatani investasi dalam
jumlah yang cukup besar, baik oleh perorangan maupun institusi dalam kegiatan pendidikan. Sebagai target
jangka panjang UniSadhuGuna terus berusaha demi kebaikan masyarakat melalui kesatuan yang secara khusus
menyorot masalah sosial dan kualitas dalam pendidikan dan pelatihan.

UniSadhuGuna memiliki tujuh anak Unit Bisnis, diantaranya:
Uniprep ; Program Persiapan Internasional untuk dapat memasuki Institusi Pendidikan Tinggi
UniSadhuGuna International College (UIC Business dan UIC Design) ; Program Diploma Sertifikasi
Internasional untuk dapat melanjutkan ke Pendidikan TInggi Internasional di beberapa Mancanegara
(UK, Australia, USA, Jepang, Malaysia, Singapura)
Uniprep Junior College (UJC) ; Program Setaraf Sekolah Menengah Atas untuk dapat melanjutkan ke
jenjang Pendidikan Tinggi Internasional di beberapa Mancanegara (UK, Australia, USA, Jepang,
Malaysia, Singapura)
Unistart ; Jasa Konsultasi dan Penempatan Pendidikan Tinggi di luar negeri
The British Institute (TBI) ; Program Sertifikasi Pelatihan Bahasa Inggris
UniSadhuGuna Testing Center (UTC) ; Merupakan Testing Center untuk beberapa jenis International
Testing Program seperti IELTS, TOEFL dan beberapa lainnya
UniSadhuGuna Business School (UBS) ; Program Pendidikan Strata 1 dibidang Ekonomi dan
Management yang telah mendapatkan akreditasi dari Diknas.
The British Institute (TBI)
The British Institute (TBI) adalah penyedia jasa pelatihan bahasa Inggris bagi dewasa, remaja, serta anak-anak
dengan menggunakan metoda komunikatif dan pendekatan task-based dalam belajar dan pembelajaran.
TBI pertama terdaftar sebagai Institusi Pendidikan pada tanggal 18 Febuari, 1984. Sejak saat itu, lebih dari
50.000 peserta telah mengambil kursus di institusi TBI yang tersebar di Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya dan
Medan. Selama 30 tahun TBI menyediakan program-program pelatihan unggul dan fasilitas pelayanan
pelanggan terbaik pada segmen perkantoran dan pemerintah. TBI telah mendukung ribuan orang menjadi
professional berkaliber tinggi dengan meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka untuk dapat berbahasa
Inggris yang baik dan benar.
Selain program kursus pelatihan bahasa Inggris bagi pelajar, TBI juga menyediakan program pelatihan bagi
pengajar bahasa Inggris dimana kursus direncanakan dan diajar oleh pembimbing dari TBI. TBI juga merupakan
satu-satunya organisasi di Indonesia yang menyediakan programme pelatihan yang bersertifikasi langsung dari
University of Cambridge ESOL Examinations untuk menjalankan program CELTA dan YL CELTA.
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