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Perkuat Strategi Pemeringkatan, ITS Sambut
Kunjungan dari Kampus Biru
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menerima kunjungan
dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Rabu (22/6). Kunjungan
ini merupakan sarana pertukaran wawasan best practice yang telah
dilakukan kedua institusi pendidikan tersebut. Agenda kunjungan
meliputi diskusi strategi optimalisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
PTN dan pemeringkatan QS Graduate Employability Rankings (GER).
Tim delegasi dari UGM juga berkesempatan melakukan kunjungan
ke kantor Direktorat Kemitraan Global. Kunjungan ini menjadi
pertanda baik atas diakuinya keunggulan ITS dalam mutu
pembelajaran, kualitas lulusan, dan reputasi akademik oleh
perguruan tinggi negeri lainnya.

Finlandia Gandeng ITS untuk Kerjasama
Program Skema Pendidikan Terjangkau
Kamis (2/6), ITS mendapat kunjungan dari JAMK University of Applied
Science dan Haaga-Helia University of Applied Science, Finlandia.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi kerja sama pada
Januari lalu. Agenda utama membahas Program Pathway, skema program
sarjana di Finlandia dan negara asal (3+1) yang menggunakan Sistem
Transfer Kredit Eropa (ECTS) dengan keunggulan ekonomis. Program ini
menawarkan general & elective studies untuk calon mahasiswa. Di samping
segi ekonomi, keunggulan skema ini berupa kemudahan dalam
melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Melalui ITS Tekno Sains,
ITS menyambut baik kerja sama ini dengan penyerahan proposal resmi.
Kerja sama ini tidak hanya memberi manfaat bagi mahasiswa, namun
juga dosen melalui world class pedagogy.

Sampaikan Apresiasi, ITS Himpun Kekuatan Alumni
Melalui Audiensi
ITS terus melakukan upaya untuk meningkatkan posisinya dalam pemeringkatan
internasional, salah satunya dengan mengoptimalisasi skor Employer Reputation (ER) yang
menjadi salah satu indikator penilaian QS World University Rankings. Langkah konkret yang
ditempuh ITS berupa penyelenggaraan agenda Appreciation Day for Alumni pada Sabtu
(25/6). Dalam rangkaian acara ini, ITS melalui Direktorat Kemitraan Global menyampaikan
pentingnya sinergi dengan ikatan alumni sebagai tonggak kekuatan posisi peringkat ITS
terutama dalam nilai ER. Acara yang dibuka dengan sambutan oleh Rektor ITS serta Wakil
Rektor IV ini berlangsung interaktif dengan berbagai masukan membagun dari alumni
untuk penguatan posisi almamater di pemeringkatan internasional. Masukan tersebut
akan dirumuskan menjadi penerapan konkret berupa kegiatan roadshow alumni.

Bertolak ke Perancis, ITS Menjadi Delegasi Indonesia
dalam Perhelatan Bergengsi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menjadi salah satu delegasi perguruan
tinggi negeri yang menerima mandat dari Kemdikbudristek untuk berpartisipasi dalam
kegiatan the 12th Joint Working Group (JWG) on Higher Education, Research, Innovation,
and Entrepreneurship yang diselenggarakan di Perancis (28-29/6). Dalam agenda
bergengsi ini, dibuka sesi paralel dengan sejumlah pembahasan seperti kesempatan
studi di Perancis, beasiswa, dan pertukaran mahasiswa. Tidak hanya bertindak sebagai
delegasi, ITS juga berkesempatan melaksanakan penandatanganan MoU dengan INSA
(Institut National des Sciences Appliquées). Keikutsertaan ITS dalam kegiatan bergengsi
ini merupakan kesempatan emas untuk peningkatan kerja sama internasional dan
pencapaian Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi.

Perkuat Sektor Otomasi, ITS Jajaki Kerjasama
dengan Perusahaan Global
Jumat (17/6) dilaksanakan pertemuan antara ITS melalui Direktorat
Kemitraan Global dengan perusahaan Rockwell Automation (RA)
Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang informasi dan automasi
industri ini menarik ITS sebagai institusi pendidikan berbasis teknologi dan
kemaritiman untuk melakukan inisiasi kerja sama. Agenda dihadiri oleh
sejumlah pihak terkait di ITS, seperti Pusat Unggulan IPTEK Mekatronik dan
Pusat Penelitian Otomasi Industri, Departemen Teknik Sistem dan Industri,
serta Direktorat Kemitraan Global. Terdapat sejumlah potensi kerja sama
seperti pengembangan solar monitoring system, kompetisi nasional
bertema Automation & IoT, joint Research di bidang Transportation & Logistics
Engineering. RA Indonesia menyambut positif usulan tersebut dengan
mengikuti standar yang diterapkan oleh proyek HEPI.

1

#Jun-Jul 2022

Sinergi ITS Bersatu dalam Agenda World
Class University
Sinergi yang dilakukan stakeholder ITS untuk penguatan posisi ITS dalam
pemeringkatan internasional terus dilakukan. Salah satu bentuk upaya
konkret yaitu melalui diskusi internal dalam rapat pimpinan yang
dilakukan pada Selasa (7/6). Agenda pembahasahan terdiri dari beberapa
bagian termasuk program percepatan World Class University (WCU),
koordinasi pengisian data Academic Peers dan kerja sama mitra luar
negeri untuk optimalisasi program IUP. Agenda selanjutnya berupa
pemaparan laporan hasil percepatan internasionalisasi yang telah
dilakukan oleh masing-masing fakultas sejauh ini. Dengan adanya sinergi
melalui forum diskusi ini diharapkan dapat memperkuat basis sivitas
akademika ITS untuk percepatan internasionalisasi.

INFORMASI TERKINI KEGIATAN INTERNASIONALISASI
UNTUK CIVITAS AKADEMIKA ITS

VOLUME #6
Edisi Juni-Juli
2022

Kurikulum "Biru" untuk Energi dan Ekonomi,
Kolaborasi ITS dengan Inggris

"Berguru" Strategi Internasionalisasi,
Sejumlah Universitas Ikuti Pelatihan di ITS

Didorong oleh semangat internasionalisasi dan bertukar pengetahuan &
pengalaman tentang pengelolaan kantor urusan internasional (KUI) di
perguruan tinggi, Direktorat Kemitraan Global kembali menyelenggarakan
program Pelatihan Penguatan Kantor Urusan Internasional (PPKUI) selama
lima hari (6-10/6). Program ini diikuti oleh 27 peserta dari perwakilan
berbagai universitas dalam negeri. Dengan materi yang relevan dan
permasalahan serupa yang dihadapi oleh sesama KUI, antusias peserta
tampak dalam mengikuti program ini. Materi meliputi pemeringkatan
intrernasional, konsorsium, dan manajemen short program. Tidak hanya
materi, peserta PPKUI juga berkesempatan untuk berjejaring dengan
sebelas universitas luar negeri melalui International Partnership Day.

ITS Turut Galakkan Nilai Sustainable Development
Goals pada Konsorsium Internasional
ITS sebagai anggota konsorsium University Mobility in Asia and the Pasific
(UMAP) menghadiri pertemuan Sustainable Development Goals (SDG)
Taskforce – Visioning Exercise. Pertemuan ini membahas usulan kegiatan
UMAP dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satu fokus
pembahasan yaitu perencanaan kegiatan yang menerapkan nilai-nilai
Sustainable Development Goals (SDG). Pertemuan tersebut juga membahas
visi anggota UMAP yang tergabung dalam SDG taskforce: dampak apa yang
ingin dicapai oleh masing-masing institusi. Selain pembahasan mengenai
usulan bentuk program, pertemuan ini menekankan fokus pada penerapan
nilai-nilai SDG melalui kolaborasi dan kegiatan mobilitas. Pertemuan tindak
lanjut akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli untuk menentukan
bentuk kegiatan yang representatif.

ITS terus memperkuat kolaborasi dengan mitra luar negeri untuk
percepatan internasionalisasi, salah satunya dengan Heriot-Watt
University, Inggris. Bentuk kolaborasi berupa terselenggaranya kegiatan
Blue Energy for Blue Economy, sebuah short course berbentuk kelas virtual
dengan kurikulum tentang energi dan ekonomi biru. Acara yang
diselenggarakan selama dua minggu ini diikuti oleh 71 peserta dari
universitas nasional dan internasional. Para pengisi materi pada program
ini terdiri dari akademisi, profesional, dan juga pakar yang berasal dari
ITS, Heriot-Watt University, dan Aquatera Ltd. Setelah terselesaikannya
program ini, akan dilakukan seleksi peserta terbaik untuk diundang
mengikuti on-site project implementasi di wilayah Indonesia Timur.

VELF AWC Menyelesaikan Masa Kontrak di ITS
Bulan Juni menjadi bulan perpisahan bagi salah satu Virtual English
Language Fellow (VELF) ITS, Dr. Susan Crosbie. Pada Kamis (30/6),
diselenggarakan closing meeting yang dihadiri oleh Regional English
Language Office (RELO) dan Direktorat Kemitraan Global. Dr. Susan
Crosbie telah menyelesaikan kontraknya selama dua bulan sejak Mei
hingga Juni. Beliau telah menjadi pengajar dalam rangkaian workshop
untuk pelatihan peningkatan kualitas penulisan akademik melalui
Academic Writing Center (AWC). Tidak hanya workshop untuk publik, Dr.
Susan Crosbie juga sebagai tutor untuk konsultasi 1on1. Dalam acara
perpisahan yang dilaksanakan secara virtual tersebut, disampaikan
berbagai testimoni positif dari peserta serta apresiasi tinggi dari ITS.

Perkuat Atmosfer Internasionalisasi, ITS Selenggarakan
Pertukaran Staf Melalui Inbound Staff Mobility
Pada bulan Juni, Direktorat Kemitraan Global menyelengarakan kegiatan Inbound Staff Mobility
(ISM), program internasionalisasi bagi staf non-akademik sebagai sarana berjejaring dan
meningkatkan keterampilan. Peserta ISM mengikuti serangkaian kegiatan, seperti pengenalan
kampus ITS, kunjungan beberapa unit untuk diskusi dan tukar pengalaman, memberikan sesi
promosi kepada mahasiswa ITS, pengenalan tentang bahasa dan budaya Indonesia, serta
mengikuti aktivitas city tour / adventurous tour. Acara yang dilaksanakan selama enam hari ini
diikuti oleh sebelas universitas dari berbagai negara. Tidak hanya merasakan pengalaman
kunjungan ke berbagai unit dan departemen di ITS, peserta ISM berkesempatan untuk
mempromosikan institusi masing-masing dalam agenda International Partnership Day. Dengan
adanya sesi ini, kesempatan untuk inisiasi kolaborasi antara universitas asal peserta ISM dan
universitas dalam negeri terbuka lebar.

Angkat Isu Tekno-Sosial, ITS Berkolaborasi dengan Jepang
dalam Publikasi Internasional
ITS melalui Direktorat Kemitraan Global (DKG) terus berkontribusi pada kemajuan
kualitas pendidikan. Melalui NAFSA: Association of International Educators, asosiasi nonprofit dengan dedikasi untuk pengembangan kompetensi dan kepemimpinan individu
dan komunitas global, DKG berpartisipasi dalam NAFSA 2022 Call for Poster Proposals:
NAFSA 2022 Annual Conference & Expo Posters. ITS berkolaborasi dengan Shibaura
Institute of Technology (SIT) menulis artikel berjudul Asian Techno-Social ProblemSolving Program Collaborating with Global Company and Municipality dengan fokus pada
pengembangan analitycal thinking melalui sejumlah studi kasus dan instrumen
pembelajaran. Studi kasus yang digunakan dalam artikel ini mengangkat sejumlah isu
yang terjadi pada Kota Surabaya, seperti low carbon society. Artikel ini dipublikasikan
pada 2 Juni dalam expo yang bertempat di Denver, Amerika Serikat.

Wisata ke Bali, Mahasiswa internasional
Ikuti Adventure Trip
Mahasiswa Internasional ITS tidak hanya dintuntut untuk unggul pada
studi, namun juga mempelajari budaya Indonesia. Direktorat Kemitraan
Global (DKG) menyelenggarakan Adventure Trip untuk memperkenalkan
dan mengeksplorasi tempat wisata bersama mahasiswa internasional
ITS. Acara ini dilaksanakan di Bali selama lima hari (16-20/7). Menariknya,
acara juga dapat diikuti oleh mahasiswa lokal ITS dengan tujuan
persahabatan dan pembelajaran lintas budaya. Salah satu agenda dalam
Adventure Trip yaitu kunjungan ke Desa Tihingan, Klungkung, Bali, yang
merupakan desa binaan dari tim Sustainable Development Goals (SDGs) ITS
dalam rangka pengembangan ekowisata. Kunjungan ini merupakan
lanjutan dari kegiatan cultural camp di Desa Tihingan yang telah diinisiasi
Desember 2021 lalu.
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Lakukan Perpisahan, Sejumlah Mahasiswa
Internasional Selesaikan Masa Studi di ITS
Pada akhir semester gasal tahun ini, sejumlah mahasiswa internasional
telah menyelesaikan masa studinya di ITS. Sebagai bentuk apresiasi
sekaligus perpisahan, DKG menyelenggarakan acara See You Soon yang
diselenggarakan oleh tim volunteer DKG untuk mahasiswa internasional
(student exchange, internship, maupun KNB/AUN-KNB). Dalam acara yang
bertemakan “Night of a Thousand Sparks” ini, diadakan sesi sharing session
oleh mahasiswa internasional, pemutaran video rekap kegiatan
mahasiswa internasional dan pesan dari para volunteer atau buddy.
Selain itu juga terdapat sesi virtual dance party. Acara yang dibuka dengan
kata sambutan dari Manajer Senior Promosi & Mobilitas Internasional ini
menorehkan kesan mendalam untuk selalu mengenang ITS.
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Untuk
Dosen

Call for Panelists - Final Presentation of "Sustainable Development Goals"
Social Campaign Challenge

Persyaratan: 1. Dosen universitas di Indonesia; 2. Terdaftar sebagai dosen tetap di PDDIKTI; 3. Dosen atau
perwakilan dari KUI berbagai PTDN IISMA 2022 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala KUI
PTDN. Pendaftaran melalui kepala International Affairs Office masing-masing universitas. Informasi lebih
lanjut dapat diakses pada https://iisma.id/TORPresentasiSDGs.

Kesempatan Internasionalisasi untuk Mahasiswa ITS
Joint Workshop for Global Engineers in Asia (JWGEA) 2022

Merupakan workshop daring kerja sama ITS dengan King Mongkut's University of Technology Thornbury
(KMUTT), Ritsumeikan University, dan Universiti Teknologi Malaysia. Terbuka untuk mahasiswa magister
dan doktoral ITS. Peserta akan mengikuti diskusi interaktif, presentasi penelitian, dan kegiatan
kebudayaan. Pelaksanaan: 25-26 Juli 2022. Pendaftaran melalui bit.ly/JWGEA2022. Informasi lebih lanjut
dapat menghubungi Sdri. Reini (reini@its.ac.id).

Untuk
Mahasiswa

Engineers in Action (EiA) 2022

Merupakan program hybrid kerja sama ITS dengan Taiwan University of Science and Technology (NTUST)
dengan fokus problem solving. Topik: air quality monitoring & building earthquake monitoring. Periode
pelaksanaan:
Juli-Agustus
2022.
Program
bebas
biaya.
Pendaftaran
dilakukan
melalui
bit.ly/ApplicationFormEiA2022 atau dapat menghubungi Sdri. Desy (intladmission@its.ac.id)

UTM Global Technological Hackathon (ATU-Net GTech) 2022

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menyelenggarakan Hackathon secara hybrid dengan tema "Harnessing
Innovation to Combat Climate Change". Terbuka untuk mahasiswa institusi anggota konsorsium ATU-Net
(teknologi informasi & komunikasi, manajemen, dan bisnis). Terdapat hadiah uang tunai untuk juara 1-3.
Entrance fee: USD 100. Deadline: 31 Juli 2022. Pendaftaran melalui https://bit.ly/GTech_2022. Informasi lebih
lanjut dapat diakses melalui https://atunet.org/atunetgtech2022/.

Kesempatan Mahasiswa ITS untuk Ke Luar Negeri
INSA Lyon – Student Exchange Program Information Science & Technology Fall 2022

Periode: Agustus-Desember 2022. Biaya program: 7000 Euro. Bidang: Teknik Elektro, Sistem Informasi,
Teknologi Informasi, dan Teknik Informatika. Terbuka untuk mahasiswa angkatan 2019 dengan kesesuaian
bidang studi. Info lebih lanjut dapat diakses melalui https://bit.ly/INSALyon_2022 atau menghubungi Sdr. Ade
(studyabroad@its.ac.id).

Virtual Exchange Sandwich Program at Shibaura Institute of Technology (SIT) Japan
Intake Fall 2022

Periode: Fall 2022 (24 September 2022–24 Januari 2023). Waived tuition fee. Terdapat application/registration
fee: JPY 15.000. Dilaksanakan secara daring. Info lebih lanjut dapat diakses melalui
https://bit.ly/SIT_Sandwich_2022 atau menghubungi Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).

Virtual Credit Transfer Program Fall Semester 2022 at Tarlac Agricultural University
Periode: Fall 2022 (15 Agustus – 9 Desember 2022). Waived tuition fee. Terbuka untuk Diploma & S1
angkatan 2019 & 2020 seluruh departemen. Dilaksanakan secara daring. Info lebih lanjut dapat diakses
melalui https://bit.ly/TAU_Fall2022 atau menghubungi Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).

UKM Global Webinar The Executive Series: Agility and Adaptability in a New Era
of Internationalization

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menyelenggarakan webinar dengan agenda berbagi pengetahuan
mengenai strategi best practice manajemen di kantor internasional serta pentingnya kemampuan
beradaptasi di era baru. Dilaksanakan pada Rabu, 6 Juli 2022 pukul 9.00 WIB. Info lebih lanjut dapat
menghubungi Sdr. Wahyu (031-5923411).
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Untuk
Tendik

