
LIGA Outbound Mobility
Terms of Reference/Kerangka Acuan Kerja



Liga-Outbound 
Mobility

1. Sosialisasi IISMA untuk sarjana dan 

sosialisasi mobility lainnya untuk 

diploma

2. Jumlah pendaftar IISMA

3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti 

Exchange, Internship, dan Short Program

4. Pengumpulan data mahasiswa 

outbound non-ITS, misalnya yang 

mengikuti program AIESEC



Maret 2022 – Mei 2022 
(Deadline 31 Mei 23.59)

Timeline

Pelaksanaan 
Kegiatan Juni 2022 – Agustus 2022 

(Deadline 31 Agustus 23.59)



Sosialisasi IISMA untuk sarjana dan sosialisasi 
mobility lainnya untuk diploma

● Setiap departemen wajib menyelenggarakan sosialisasi IISMA untuk sarjana dan 
sosialisasi mobility lainnya untuk diploma. Jumlah kegiatan sosialisasi bisa diadakan 
lebih dari 1 kali. Setiap kegiatan sosialisasi akan mendapat 5 (lima) poin

● Data yang dikumpulkan adalah dalam bentuk laporan kegiatan dengan format 
bebas, tetapi harus menjelaskan nama kegiatan, poster kegiatan, waktu dokumentasi, 
serta data presensi mahasiswa peserta sosialisasi yang mencakup nama lengkap, 
NRP, dan tahun masuk. 
○ Setiap kehadiran mahasiswa sebagai peserta sosialisasi akan mendapat 

1 (satu) poin

Ketentuan



Sosialisasi IISMA untuk sarjana dan sosialisasi 
mobility lainnya untuk diploma cont’d

● Setiap departemen juga wajib menyertakan Dokumentasi yang menunjukkan jumlah 
participant yang mengikuti sosialisasi, beserta tanggal dan waktu pelaksanaan 
sosialisasi. Satu laporan bisa memuat semua kegiatan laporan sosialisasi

● Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam sosialisasi/workshop diadakan oleh DKG 
seperti Let’s Study Abroad (LSA), FS2 (untuk yang format zoom) maupun sosialisasi 
lainnya juga bisa terhitung mendapat 1 (satu) poin untuk setiap 1 mahasiswa yang 
hadir  

Ketentuan



Jumlah Pendaftar IISMA

● Data mahasiswa* yang mendaftar IISMA dengan dokumen lengkap**
○ Untuk setiap mahasiswa yang mendaftar IISMA dengan dokumen lengkap akan 

mendapat 1 (satu) poin
○ Untuk setiap mahasiswa yang lolos seleksi IISMA akan mendapat 5 (lima) poin 

Ketentuan

*Data mahasiswa meliputi nama, NRP, tahun masuk, dan universitas yang dituju

**Dokumen lengkap yang dimaksud adalah sesuai dengan persyaratan program IISMA yang tertera di 
Website ITS GE https://www.its.ac.id/international

https://www.its.ac.id/international


Jumlah mahasiswa yang mengikuti Exchange, Internship, 
dan Short Program yang di bawahi oleh ITS GE

● Data mahasiswa* yang mendaftar Exchange, Internship, dan Short Program 
dengan dokumen lengkap**
○ Setiap mahasiswa yang mendaftar dengan dokumen lengkap akan mendapat 

poin 1 (satu)
○ Setiap mahasiswa yang lolos seleksi  akan mendapat poin 3 (tiga)

Ketentuan

*Data mahasiswa meliputi nama, NRP, tahun masuk, jenis program, dan nama program

**Dokumen lengkap yang dimaksud adalah sesuai dengan persyaratan program masing-masing yang tertera 
di Website ITS GE https://www.its.ac.id/international

https://www.its.ac.id/international


Jumlah mahasiswa outbound non-ITS

● Data mahasiswa yang lolos program outbound non-ITS yang berisi nama 
lengkap mahasiswa, NRP, nama program, dan bukti penerimaan (LoA, sertifikat, 
atau dokumen lain yang terkait) 

○ Untuk setiap mahasiswa yang lolos akan mendapat 1 (satu) poin

Ketentuan



Format Pengumpulan Data  & Dokumen

● Data dikumpulkan dalam format Microsoft Excel (.xlx, .xlxs) sesuai dengan template 
dan format nama yang telah disediakan

● Dokumen laporan kegiatan dikumpulkan dalam format .pdf sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 
○ Format nama: Laporan Kegiatan_departemen_kluster

● Dokumen kelengkapan outbound digabung menjadi 1 file .pdf untuk setiap mahasiswa 
○ Format penamaan: Nama program_Nama_NRP. 

Contoh: IISMA_Alfito Khansa_5026201134
● Semua data & dokumen setiap kriteria digabung menjadi 1 file .zip/.rar masing-masing

○ Format penamaan disesuaikan dengan format penamaan template setiap kriteria
Contoh: 2. Pendaftar IISMA_Teknik Informatika_A



Format Template
Format template dapat diakses di link berikut

https://bit.ly/TemplateLigaOutbondITS

https://bit.ly/TemplateLigaOutbondITS


Mekanisme Pengumpulan

● Setiap departemen wajib mengumpulkan data dan dokumen dari setiap kriteria dan 
sebelum tenggat waktu ke https://bit.ly/LOMobility2022

● Pengumpulan bersifat final dan tidak diperbolehkan melakukan perubahan data 
atau revisi data setelah melakukan pengumpulan

● Apabila ditemukan pengumpulan data dan dokumen yang sama lebih dari 1 kali, 
maka yang pertama kali dikumpulkan adalah yang akan digunakan

● Pengumpulan data melebihi batas waktu tidak akan diterima

https://bit.ly/LOMobility2022


Contact Person
 Fiona : +62 81330353548

Ade : +62 8980095581



Terima kasih 


