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Update Kegiatan Internasionalisasi
AGUSTUS

Senin (15/8), ITS menerima kunjungan dari Arizona State University (ASU) dan Higher
Education Partnership Initiative (HEPI). Bertempat di Ruang Senat Rektorat,
pembahasan ini menjadi momentum bagi ITS untuk memperkuat kerja sama
konkret melalui rancangan core activities dan Key Performance Indicator (KPI) sebagai
panduan dalam sasaran capaian kerja sama. Pada pertemuan tersebut,
pembahasan mencakup rancangan kurikulum, penyetaraan akreditasi (IABEE dan
ABET), program pathway dan kerja sama akademik, serta pemberdayaan perempuan
dalam STEM. Diharapkan dalam pertemuan ini, ITS dapat memperkuat kerja sama
dengan institusi pendidikan dan perusahaan di Amerika Serikat, serta
menghubungkan akademisi dan profesional antara ITS dengan negara Amerika
Serikat. Di samping itu, ITS sebagai bagian dari konvensi akreditasi Washington
Accord turut memajukan kualitas pendidikan melalui program Student Launchpad. (*) 

ITS bekerja sama dengan National
Taiwan University of Science and
Technology (NTUST) telah sukses
menyelenggarakan program Engineers in
Action, sebuah program yang
berorientasi lingkungan sebagai solusi
atas permasalahan lingkungan sekitar.
Program yang dilaksanakan selama
hampir dua pekan ini berfokus pada
implementasi air quality & building
earthquake monitoring pada sejumlah
bangunan seperti Gedung Pusat Riset
ITS, Balaikota Surabaya, dan tempat
ibadah. Agenda kegiatan diikuti oleh dua
puluh peserta dari ITS dan NTUST yang
melakukan kunjungan ke sejumlah
kecamatan dan kelurahan di Surabaya
untuk mengamati langsung isu yang ada
di lingkungan sekitar. Suksesnya
pelaksanaan program ini ditandai
dengan sejumlah manfaat nyata yang
berdampak pada masyarakat lokal. (*)

ITS dan Amerika Serikat Perkuat Kerjasama Akademik
melalui Proyek Kolaboratif Bergengsi 

ITS bersama Taiwan Dorong Para
Calon Insinyur Berkontribusi
Nyata pada Lingkungan 

1 #Agu-Sep 2022

VOLUME #8
Edisi Agustus-

September
2022

ITS melalui Direktorat Kemitraan Global
(DKG) bekerja sama dengan Shibaura
Institute of Technology (SIT), Jepang,
menyelenggarakan program English
Training selama satu pekan (22-27/8).
Program ini merupakan upaya ITS dan SIT
dalam meningkatkan kemampuan
berbahasa Inggris mahasiswa Jepang pada
tahun pertama. Tidak hanya DKG,
program ini juga bekerja sama dengan
Departemen Teknik Biomedik ITS. Selama
satu pekan, mahasiswa SIT mempelajari
materi Bahasa Inggris bersama buddies
yang merupakan mahasiswa Departemen
Teknik Biomedik. Suasana pembelajaran
dirancang interaktif dengan adanya
aktivitas di luar kelas, seperti Amazing Race
dan Community Engagement. Selain itu,
peserta juga berinteraksi dengan
komunitas merajut & ecoprint. Adanya
sinergi antar pihak dalam program ini
memperbesar kesempatan international
exposure bagi sivitas akademika ITS. (*)

Puluhan Mahasiswa Jepang
Selesaikan Program Bahasa
Inggris di ITS

Pada bulan Agustus dilaksanakan dua
kegiatan unggulan Direktorat Kemitraan
Global di bawah bendera CommTECH,
yaitu CommTECH Nusantara dan
Exploration. Dengan nilai inisiatif ITS
yaitu Pengembangan Keberagaman,
CommTECH Nusantara berfokus pada
tujuan pengenalan nilai dan budaya
Indonesia, khususnya budaya Jawa.
Mengusung tema “Unlocking Hidden
Treasure of Java”, 18 peserta dari
berbagai negara mengikuti serangkaian
kegiatan pembelajaran tentang seni,
budaya, dan pariwisata. Di samping itu,
CommTECH Exploration mengusung
tema “Disaster Management”. Fokus
pembelajaran pada manajemen
bencana alam. Berkolaborasi dengan
Soka University, Jepang, program ini
diikuti oleh 36 peserta dari kedua
institusi. Dengan materi meliputi gempa
bumi, erupsi vulkanik, isu air dan
sampah, peserta semakin sadar akan
pentingnya manajemen bencana. (*)

Selenggarakan Dua Program
Sekaligus, CommTECH Kian
Mengharumkan ITS



IOpener

ITS melalui Direktorat Kemitraan Global terus berupaya untuk
melakukan pemerataan dan percepatan internasionalsasi hingga ke
tingkat Departemen. Di samping pelaksanaan berbagai program seperti
Guest Lecture Series on SDGs, Global Learning Program, World Class
Professor-Like, Inbound Staff Mobility, dan sejumlah program lainnya, tak
luput pula dilakukan sosialisasi terkait program-program tersebut hingga
ke Departemen melalui Open Talk Session. Sesi ini ditujukan khususnya
untuk Kepala Departemen dan Liaison Officer Internasionalisasi
Departemen. Agenda pembahasan tidak hanya mengenai program,
namun juga terdapat sosialiasi program terbaru, OPEN (Online
Professional English Network) , oleh U.S. Embassy & Consulates. (*)

ITS secara konsisten terus memperkuat kerjasama dengan mitra
akademik luar negeri. Pada Selasa (2/8), dilaksanakan pertemuan
daring dengan Heriot Watt University (HWU) dan Phenikaa University
dengan agenda pembahasan seputar kerja sama berupa kolaborasi
riset, inisiasi MoU,  dan pertukaran mahasiswa. Dalam pertemuan
ini, tampak bahwa ketiga institusi pendidikan ini memiliki perhatian
yang sama besarnya pada inovasi teknologi, khususnya proyek
plastic solutions. Baik ITS, HWU, dan Phenikaa University sepakat
dalam kerja sama melalui pelaksanaan proyek tersebut. Selain itu,
dari hasil dari pertemuan ini, HWU dan Phenikaa University akan
berpartisipasi dalam berbagai program internasional ITS. (*)

Sejumlah mahasiswa internasional yang memulai studinya di ITS
mengikuti program O-Week, sebuah orientasi bagi mahasiswa baru
internasional untuk memperkenalkan regulasi akademik dan budaya
hidup di Indonesia. Pada sesi ini, O-Week dilaksanakan secara luring (24-
25/8) dan daring (3/9) dan diikuti oleh total 40 peserta dari program
exchange, internship, dan full degree. Pada kegiatan yang dilaksanakan
dalam semester ganjil 2022/2023 ini dilakukan pengenalan profil ITS,
regulasi akademik, buddy, keimigrasian, dan kalender internasionalisasi,
serta pengenalan fasilitas seperti Medical Center, Perpustakaan, dan UPT
Fasor. Diharapkan mahasiswa baru internasional mampu mengakses
laman myITS secara mandiri, memahami regulasi akademik, dan
kegiatan kemahasiswaan. (*)

Dalam pemeringkatan internasional, ITS berfokus pada kekuatan Academic & Employer
Reputation. Berangkat dari tujuan tersebut, Direktorat Kemitraan Global melaksanakan World
Class University Roadshow ke Korea Selatan (16-24/8). Agenda utama adalah penguatan kerja
sama dengan perguruan tinggi mitra ITS, seperti Mokpo National University (MNU). Dalam
pertemuan ini, delegasi ITS bertemu dengan Presiden MNU membahas bidang kerja sama
dan perpanjangan MoU. Selain itu, delegasi ITS juga berkesempatan menghadiri wisuda
pertama program double degree jurusan Teknik Perkapalan ITS dan MNU. Dilakukan pula
penguatan basis alumni melalui pertemuan dengan Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea (APIK)
dan alumni gathering di Busan yang didampingi oleh Wakil Rektor IV, Dekan Fakultas Teknologi
Kelautan, dan Manajer Senior Bidang World Class University. Dalam pertemuan ini, alumni ITS
antusias dan menyambut baik usulan sinergi alumni dalam penguatan reputasi global. (*)

Pada Rabu (10/8), ITS melalui Direktorat Kemitraan Global memenuhi undangan
Konsulat Jenderal Australia di Surabaya. Dalam acara bertajuk "A Conversation with
Katalis" ini, ITS berkesempatan mengikuti sosialisasi mengenai IA-CEPA Katalis,
program pengembangan perdagangan dan investasi dengan dukungan Pemerintah
Australia untuk kemitraan ekonomi Indonesia-Australia, serta sejumlah komunitas
bisnis di Jawa Timur. Dalam agenda ini, ITS sebagai anggota konsorsium WAEJUC
berkesempatan melakukan diskusi dengan Clarice Campbell, Lead Adviser Katalis
mengenai inisiasi program pertukaran mahasiswa dan dosen ke luar negeri dalam
tema bisnis. Dalam pelaksanaannya pada masa mendatang, ITS dapat memanfaatkan
peluang consulting yang ditawarkan oleh Katalis sebagai principal partner. (*)

ITS menerima kunjungan dari Universitas Jember (UNEJ) pada
Jumat (5/8). Kunjungan ini merupakan sarana pertukaran
wawasan best practice yang telah dilakukan kedua institusi
pendidikan tersebut. Agenda kunjungan meliputi sejumlah
pengembangan kurikulum & pembelajaran, SDM, kewirausahaan
dan karir, internasionalisasi, serta konseling dan difabilitas. 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. (*)

Jumat (5/8), dilaksanakan seremoni penyerahan MoU oleh ITS kepada
tiga universitas di Filipina sekaligus: West Visayas State University,
Universidad de Dagupan, dan Lyceum of the Philippines University
Batangas. Bertempat di Ruang Rapat Direktorat Kemitraan Global
(DKG), seremoni penyerahan MoU ini dilakukan oleh Manajer Senior
Kerjasama Internasional kepada perwakilan ketiga universitas.
Seremoni ini dilaksanakan secara hybrid dengan disaksikan oleh
sejumlah  kolega dari masing-masing universitas di negara asal, Filipina.
Penyerahan MoU secara langsung ini merupakan kesempatan emas
seiring dengan partisipasi ketiga perwakilan masing-masing universitas
dalam program CommTECH Highlight pada saat bersamaan. (*)

Mahasiswa internasional yang sedang melaksanakan studinya di ITS
tidak hanya mengikuti kegiatan orientasi, namun juga mengikuti
kegiatan Welcoming Party. Acara ini diselenggarakan oleh ITS International
Students Family (IISF), yang dijadwalkan pada pekan awal mahasiswa
internasional tiba di Indonesia (27/8). Pada kegiatan ini, dilakukan
pengenalan mengenai IISF sebagai supporting community sesama
mahasiswa internasional. Dengan diselenggarakannya Welcome Party ini
diharapkan mahasiswa internasional di ITS merasa nyaman selama
melaksanakan studi. Dalam pelaksanaannya, sambutan disampaikan
oleh Direktur Kemitraan Global dan Manajer Senior Bidang Promosi dan
Mobilitas Internasional. Baik mahasiswa internasional baru dan IISF
semakin saling mengenal dan bersosialisasi dengan baik. (*)

Luncurkan Sejumlah Program Internasional,
ITS Lakukan Sesi Sosialisasi ke Departemen

ITS Perkuat Kerjasama dengan Inggris dan
Vietnam melalui Program Unggulan

ITS Lakukan Orientasi Kampus bagi
Mahasiswa Baru Internasional

Perkuat Pemeringkatan Internasional Melalui Basis Alumni,
ITS Lakukan Lawatan ke Korea Selatan

ITS Lakukan Seremoni Penyerahan MoU
dengan Tiga Universitas Sekaligus
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ITS Penuhi Undangan Konsulat Jenderal Australia untuk
Program Kemitraan Ekonomi & Akademik

Perkuat Strategi Akademik, ITS Terima
Kunjungan dari Universitas Jember 

Meriah dan Sarat Manfaat, IISF Sambut
Mahasiswa Baru Internasional

https://id.linkedin.com/in/claricecampbell
https://lpubatangas.edu.ph/
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Fulbright Visiting Scholar Program 2022
Bapak/Ibu Dosen bergelar doktor atau gelar lainnya yang setara dapat mendaftarkan diri pada program
Fulbright Visiting Scholar melalui laman AMINEF di www.aminef.or.id. Info lebih lanjut mengenai ketentuan
& persyaratan beasiswa dan aplikasi daring dapat diakses secara lengkap pada tautan
https://www.aminef.or.id/grants-for-indonesians/fulbright-programs/scholarship/fulbright-visiting-
scholar/.

Call for Participants - Smart Ocean Month for Future Maritime Leaders 2022

Kesempatan Internasionalisasi untuk Mahasiswa ITS

Merupakan program kerja sama dengan Tianjin University (TJU) untuk memperingati Hari Maritim Dunia.
Dilaksanakan secara daring di bawah Konsorsium Smart Ocean. Topik pembahasan: Blue energy, biofouling,
aquaculture, dan Sustainable Ocean Economic. Dilaksanakan setiap Jumat pada 30 September, 14, 21, dan
28 Oktober. Pendaftaran melalui https://bit.ly/SmartOcean22 atau dapat mengubungi Sdri. Dhania
(international@its.ac.id).

Student Exchange Program at Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Malaysia
Periode: Januari – Mei 2023.  Tuition waived. Program terbuka untuk mahasiswa S1 ITS angkatan 2020-2021 &
S2 (telah menyelesaikan minimal satu semester), menguasai Bahasa Inggris lisan dan tertulis. Terdapat visa
application fees. Info lebih lanjut melalui https://bit.ly/UTARExchange2023 atau menghubungi Sdr. Ade
(studyabroad@its.ac.id).

Universiti Malaya (UM) Student Exchange Spring Semester 2023
Periode Maret 2023. Tuition waived. Dibebankan biaya materi pembelajaran, asrama, dan biaya hidup di
Malaysia. Terbuka untuk mahasiswa S1 ITS angkatan 2020-2021 & S2 (telah menyelesaikan satu semester).
Info lebih lanjut dapat diakses melalui https://bit.ly/UMexchange2023 / Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).

Kesempatan Mahasiswa ITS untuk Ke Luar Negeri

Let’s Study Abroad (LSA) – September Edition
Merupakan kesempatan bagi mahasiswa ITS untuk menggali informasi dalam mempersiapkan studi ke
universitas mitra luar negeri ITS. Pada bulan ini, universitas pengisi adalah Lyceum Philippines University
(LPU) Batangas, Tamkang University Taiwan, dan Istanbul Aydin University. Dilaksanakan 28 September
2022. Pendaftaran melalui bit.ly/RegisLSASept atau hubungi Sdr. Ade (Line ITS GE: @yao2114f).

Seminar - Leadership Skill Needed for an Uncertain World
Merupakan seminar inspirasi yang terbuka bagi seluruh sivitas akademika. Acara ini
diselenggarakan oleh Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ) Universiti Sains Malaysia (USM).
Dilaksanakan secara daring menggunakan Cisco Webex pada 20 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB.
Partisipasi melalui bit.ly/SeminarInspirasi4. Info lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Reini (031-
5923411/international@its.ac.id).
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A Semester Exchange Program at KMUTT, Thailand, Spring Semester 2023
Periode: Januari – Mei 2023. Tuition waived. Program terbuka untuk mahasiswa Diploma & S1 ITS angkatan
2020-2021 dan S2 (telah menyelesaikan minimal satu semester). Menguasai Bahasa Inggris lisan dan tertulis,
nilai TOEFL/EFL minimal 500. Info lebih lanjut dapat diakses melalui https://bit.ly/KMUTT2023Spring atau
menghubungi Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).

ATU-Net Student Leader Forum 2022 (ATU-Net SeLF 2022)
Merupakan wadah bagi mahasiswa institusi anggota konsorsium ATU-Net untuk bertukar pengalaman
dan pengetahuan dalam mengasah kepemimpinan. Dilaksanakan daring pada 29 September pukul 09.00-
16.00 WIB. Terdapat e-certificate bagi peserta. Pendaftaran melalui tautan bit.ly/ATU-NetSeLF22 (dengan cc
ke studyabroad@its.ac.id). Informasi lebih lanjut dapat diakses pada https://atunet.org/self2022/.

https://atunet.org/self2022/

