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TERM OF REFERENCE (TOR) 

Outbound Researcher Mobility 
 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi  

Unit Eselon I : Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan 

Teknologi 

Unit Eselon II/ Satker                   : Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 

Surabaya 

Program : Program Pendidikan Tinggi 

Hasil (Outcome) : ITS sebagai perguruan tinggi berkelas 

dunia 

Kegiatan : Meningkatkan jumlah dosen yang 

menjalankan tridharma di PT Mitra Top 100 

QS WUR atau Top 100 QS WUR by subject 

Indikator Kinerja Kegiatan : Bertambahnya jumlah dosen yang 

menjalankan tridharma di PT Mitra Top 100 

QS WUR atau Top 100 QS WUR by subject 

Keluaran (Output) : Bertambahnya jumlah kolaborasi riset dan 

publikasi internasional 

Volume :   24 

Satuan Ukur/Jenis Keluaran :   Jumlah dosen yang menjalankan  

  tridharma di PT Mitra Top 100 QS WUR 

atau Top 100 QS WUR by subject 

Jumlah publikasi dengan co-authorship 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 Undang - Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana 

 Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5178) 

 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 

 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 58 tahun 2012 tentang 

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

 Rencana Strategis ITS PTNBH 2021–2025 

 Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. 4 Th. 

2021 tentang Rencana Strategis ITS Tahun 2021–2025 

 



2. Gambaran Umum 

Secara nasional telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI tahun 2020 - 2024  yang merupakan penjabaran 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di dalam renstra 

kemenristekdikti tersebut telah ditetapkan beberapa indikator kinerja sasaran 

strategisnya, antara lain telah ditetapkannya jumlah PT masuk top 500 World Class 

University (WCU). 

 

Mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2021 

tentang indikator kinerja utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Program 

Outbound Researcher Mobility ini diharapkan dapat berkontribusi semaksimal 

mungkin pada pencapaian IKU tersebut, khususnya:  

1) IKU Nomor 3 tentang Dosen Berkegiatan Tridharma di Luar Kampus  

2) IKU Nomor 5 tentang Hasil kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau 

Mendapat Rekognisi Internasional  

3) IKU Nomor 6 tentang Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia  

4) IKU Nomor 8 tentang Program Studi Berstandar Internasional 

 

Sejalan dengan arah yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Kemendikbud 

2020-2024 tersebut, ITS menetapkan sasaran strategisnya, sesuai dengan apa yang 

telah tertuang pada dokumen Rencana Strategis ITS sebagai Perguruan Tinggi 

Negeri Berbadan Hukum (Renstra ITS PTNBH) 2021-2025 adalah sebagai berikut: 

A. Kontribusi Nasional, memberikan kontribusi solutif terhadap problem 

masyarakat, dengan memperhatikan prioritas percepatan pencapaian target 

kriteria ITS sebagai Good University Governance dan Research University 

B. Reputasi Internasional, mempercepat pencapaian target kriteria ITS sebagai 

Research University dan World Class University, dengan prioritas pada 

peningkatan ranking ITS di kalangan perguruan tinggi di level internasional, 

jumlah publikasi internasional/paten, dan akreditasi internasional, dan 

C. Transformasi Organisasi, sukses melaksanakan PK-BLU dengan patuh 

menjalankan prinsip Transparancy, Accountable, Responsible, Independence 

and Fairness (TARIF) dengan terus berupaya meningkatkan otonomi 

kampusnya melalui penyesuaian bentuk organisasi yang relevan dan taat pada 

peraturan yang berlaku. 

 



 
Gambar 1. Struktur Organisasi Tim WCU ITS 

 

 

Sasaran strategis tersebut di atas, diturunkan menjadi tujuan strategis dan inisiatif 

strategis, sebagai berikut : 

A. Meningkatkan peringkat ITS pada sistem pemeringkatan PT nasional dan 

internasional  

− Melakukan analisa terhadap peringkat ITS di setiap sistem pemeringkatan dan 

menjadikan sebagai masukan bagi unit/ bidang terkait. 

− Melakukan pelatihan penulisan karya ilmiah, bimbingan teknis untuk tim pimnas 

dan kompetisi internal.  

− Mendesain promosi ITS luar negeri, penguatan kompetensi dosen, tendik dan 

mahasiswa dalam kegiatan. 

− Mengimplementasikan kelas berbahasa Inggris. 

− Memberikan reward kepada dosen berprestasi internasional. 

B. Penguatan internasionalisasi melalui peningkatan jumlah publikasi 

internasional  

− Melakukan penguatan pusat studi serta menyusun peta jalan riset yang 

berorientasi produk. 

− Melaksanakan program penguatan kemampuan mahasiswa untuk publikasi 

internasional. 

− Memfasilitasi pusat studi dan peneliti untuk membentuk jejaring risat nasional 

maupun internasional. 

− Melakukan promosi dan menginisiasi kerjasama riset dalam skema konsorsium 

nasional dan internasional. 



C. Penguatan internasionalisasi melalui jumlah prodi yang terakreditasi unggul  

− Penjaminan mutu pendidikan dalam upaya pencapaian akreditasi nasional dan 

akreditasi internasional. 

− Menyiapkan sarana prasarana akademik, riset dan peniunjang serta lingkungan 

yang memadai untuk mendukung program internasionalisasi ITS. 

− Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur 

teknologi dan sistem informasi (TSI) yang memiliki kemampuan prima untuk 

mendukung dan menguatkan upaya ITS menuju World Class University. 

 

Dari uraian pada paragraf-paragraf di atas, tampak jelas bahwa menjadi universitas 

berkelas dunia adalah salah satu sasaran yang harus dituju ITS. Untuk menjadikan 

lebih fokus serta mempercepat pencapaian sasaran ini, maka pada bulan Januari 

2020 ITS membentuk unit World Class University di bawah Direktorat Kemitraan 

Global (DKG) (Gambar 1). Unit ini memiliki tugas pokok dan fungsi menunjang 

tercapainya indikator kinerja utama yang relevan dengan program WCU 

Kemendikbudristek. Tim WCU-ITS bertugas untuk merancang kegiatan WCU-ITS 

berdasarkan panduan Kemendikbudristek, menyusunan proposal dan kelengkapan 

administrasi yang dibutuhkan, melaksanan kegiatan ITS-WCU, memonitor dan 

mengevaluasi berkala pelaksanaan kegiatan, serta melaporkan capaian-capaian dari 

kegiatan tersebut.  

 

Beberapa kegiatan telah dirancang guna mencapai apa yang telah dijadikan sebagai 

kriteria penilaian oleh beberapa institusi perangking. Kriteria-kriteria penilaian 

tersebut antara lain: 

1. Jumlah publikasi internasional 

2. Jumlah staf dan mahasiswa internasional 

3. Jumlah program studi internasional 

4. Mobilitas internasional dari dosen, mahasiswa dan tenaga akademik 

5. Kualitas intelektual output dalam bentuk sitasi terhadap publikasi ilmiah yang 

dihasilkan oleh civitas akademika ITS 

6. Jumlah kerjasama riset internasional 

7. Jumlah prodi dengan akreditasi internasional 

 

Secara lebih spesifik, kriteria tersebut di atas telah diterjemahkan menjadi beberapa 

kegiatan, antara lain: 

A. Bantuan pelaksanaan kuliah tamu internasional 

B. Insentif untuk peningkatan jumlah kolaborasi riset dengan mitra internasional 

C. Insentif untuk peningkatan jumlah dosen ITS yang menjadi responden survei 

yang dilakukan oleh QS 

D. Bantuan biaya untuk membuat dan mengirimkan katalog dalam Bahasa Inggris 

tentang Lab/Unit kepada mitra di luar negeri 

E. Bantuan untuk melakukan roadshow ke perusahaan internasional/multinasional 

yang ada di Indonesia 

F. Bantuan untuk melakukan kegiatan terkait tracer study internasional/ 

multinasional 

G. Bantuan untuk meningkatkan jumlah visiting professor/lecturer/researcher 

dengan tugas mengajar, menguji, menjadi pembimbing riset, joint authorships 



Kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada dasarnya merupakan pijakan bagi 

departemen-departemen di lingkungan ITS dalam pengembangan program kerjanya. 

Dalam hal ini, Direktorat Kemitraan Global akan memfungsikan diri untuk monitoring 

dan koordinasi.  

 

Guna mengukur tercapainya target tujuan strategis di atas, tim WCU ITS akan 

secara terus menerus menjadikan beberapa sistem perankingan sebagai acuannya, 

antara lain:  QS World University Ranking (QS WUR), QS Asia University Ranking 

(QS AUR), Times Higher Education (THE-WUR), dan Ranking of Web University 

(Webometrics).  

 

B. TUJUAN UMUM 

1. Memberikan kesempatan kepada unit untuk berinteraksi dengan pakar/praktisi 

berkelas dunia 

2. Menciptakan lingkungan akademik yang lebih kondusif untuk pencapaian riset 

berkualitas dunia  

3. Memberikan kesempatan kepada unit untuk mendapatkan informasi terkini dari para 

pakar berkelas dunia 

4. Meningkatkan peringkat menuju perguruan tinggi 500 terbaik dunia 

 

C. TUJUAN KHUSUS 

1. Meningkatkan jumlah outbound mobility untuk academic staff 

2. Memperluas jejaring internasional 

3. Meningkatkan kompetensi SDM dalam meneliti dan menulis publikasi 

4. Meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi 

5. Meningkatkan jumlah responden survei reputasi QS 

 

D. SYARAT UMUM UNIT PENGUSUL 

1. Pengusul adalah departemen di lingkungan ITS, dengan penanggung jawab utama 

dicantumkan dalam proposal. 

2. Kegiatan dan keahlian mitra diarahkan selaras dengan rencana pengembangan 

pengusul dan departemen pengusul. 

3. Pengusul hanya boleh mengajukan usulan satu kali dalam satu tahun kalender 

kegiatan. 

4. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit melalui tanda tangan dari Kepala 

Departemen dan Dekan di halaman pengesahan yang ada di proposal yang 

diajukan. 

5. Pengusul bersedia menyelesaikan hal-hal terkait dokumen dan administrasi 

keimigrasian atas calon mitra   .     

            

E. SYARAT UMUM MITRA INTERNASIONAL 

1. Perguruan tinggi mitra yang diusulkan, masuk dalam kategori Top 100 QS WUR atau 

Top 100 QS WUR by Subject (baik Broad maupun Narrow/Specific Subject Area) 

2. Mitra professor di Top 100 QS WUR atau Top 100 QS WUR by Subject memiliki 

jabatan akademik minimal associate professor. 

3. Memiliki h-index Scopus ≥ 10 untuk bidang sains dan teknologi atau h-index Scopus 

≥ 8 untuk bidang sosial humaniora, serta diutamakan berpengalaman memimpin 



laboratorium riset, editor jurnal internasional bereputasi, atau berpengalaman 

mendapatkan dana riset yang berasal dari agen internasional. 

4. Memperoleh izin dari pimpinan departemen dan perguruan tinggi. 

5. Mempunyai undangan (invitation letter, letter of acceptance) dari perguruan tinggi di 

luar negeri (masuk dalam kategori Top 100 QS WUR atau Top 100 QS WUR by 

Subject). 

6. Mempunyai program kerja/proposal yang akan dilakukan sesuai dengan format yang 

telah ditentukan. 

7. Mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris. 

 

F. KEGIATAN 

a. Kegiatan Wajib 

1) Fine tuning artikel untuk joint publication di jurnal internasional bereputasi terindeks 

scopus dengan minimal Q2 terutama yang terkait dengan topik-topik yang sesuai 

dengan arah penelitian di laboratorium/departemen pengusul 

2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan IKU institusi atau perguruan tinggi 

3) Menjadi dosen tamu (guest lecturer), konsultan, peneliti tamu (visiting researcher) 

di industri dan/atau dunia kerja lainnya di Luar Negeri 

4) Kerjasama institusi pengusul dengan mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri 

b. Kegiatan tambahan dapat berupa: 

1) Pemutakhiran bahan dan metoda ajar dengan bahan-bahan terkini 

2) Penyusunan proposal kegiatan (capacity building, joint research, study programs, 

dan lain-lain) dengan mitra luar negeri yang akan diajukan ke pemerintah masing-

masing atau ke penyandang dana internasional 

3) Penyelesaian penelitian mandiri untuk publikasi internasional 

4) Penulisan buku referensi dengan bahan mutakhir 

5) Mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi/profesi internasional 

6) Sit-in dalam kuliah dan/atau seminar/lokakarya/laboratorium untuk menyerap 

perkembangan terkini dalam keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing dosen 

 

G. JUMLAH KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN  

1. Satu paket kegiatan dengan total sebanyak 24 (dua puluh empat) pembiayaan 

academic staff outbound mobility disediakan dengan pembagian 8 Fakultas/Sekolah 

di ITS atau disesuaikan kesiapan unit pengusul dari segi waktu. 

2. Sifat kegiatan adalah kompetitif dengan penilaian didasarkan pada kesesuaian 

proposal yang diajukan dan telah dinominasikan oleh Fakultas/Sekolah. 

3. Pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada unit pengusul dan berkoordinasi dengan 

tim WCU ITS terutama terkait pendanaan. 

4. Durasi kegiatan kunjungan adalah untuk 7 (tujuh) hari (termasuk perjalanan). 

 

H. LUARAN KEGIATAN 

1. Luaran wajib berupa manuskrip joint publication di jurnal internasional bereputasi 

minimal terindeks Scopus Q1 atau Q2. 

2. Publikasi di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 dengan status submitted/under 

review/accepted diharapkan didapatkan pada tahun 2023, yang mana monitoring 

dan evaluasi dilakukan di triwulan kedua 2023. Untuk kondisi publikasi belum 

accepted hingga akhir Desember 2023, maka pengusul belum dapat mengajukan 

proposal Outbound Researcher Mobility untuk tahun berikutnya. 



3. Luaran tambahan dapat berupa pelaksanaan guest lecture, workshop, joint 

supervision, atau draft dokumen kerja sama dengan perguruan tinggi mitra untuk 

kegiatan exchange, capacity building, atau joint degree. 

4. Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan laporan keuangan. 

5. Laporan di atas dilengkapi dengan dokumentasi serta materi yang diberikan 

(deadline penyelesaian laporan 30 Mei 2023). 

 

I. PENDANAAN 

Sumber Pendanaan berasal dari Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), Direktorat 

Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sesuai masing-masing skema kegiatan. 

Terdapat 3 (tiga) skema kegiatan, yaitu: 

1. Universitas Top 100 QS WUR by Subject di wilayah Eropa/US/Canada/Australia: 70 

juta  

2. Universitas Top 100 QS WUR by Subject di wilayah Asia (non-ASEAN): 60 juta 

3. Universitas Top 100 QS WUR by Subject di wilayah ASEAN: 40 juta 

 

Berikut adalah komponen pendanaan yang dapat dibiayai dari skema ini: 

1. Biaya transportasi perjalanan internasional at cost (sesuai SBI) 

2. Biaya visa at cost 

3. Asuransi kesehatan at cost 

4. Uang harian sebesar (sesuai SBI, maksimal 7 hari termasuk perjalanan) 

5. Biaya proofreading artikel jurnal 

 

 

J. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 

No. Kegiatan 
Bulan 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei 

1. Persiapan kegiatan        

2. Penyampaian call for proposal        

3. Deadline call for proposal        

4. Pelaksanaan        

5. Laporan akhir        

 

 

K. MEKANISME PENDAFTARAN 

Pengusul dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan dokumen yang diperlukan 

melalui tautan berikut ini: https://its.id/ORM2022-Registration. Adapun kelengkapan 

template dokumen yang diperlukan (proposal, surat pernyataan komitmen, laporan 

kegiatan) dapat diakses pada tautan berikut: https://its.id/ORM2022-Documents 

 

 

L. MEKANISME SELEKSI 

Seleksi dilakukan melalui pemeriksanaan kelengkapan dokumen (seleksi administrasi) 

dan kualifikasi akademik dari calon peserta. Jumlah, jenis dan rencana kegiatan yang 

realistis dan dapat diimplementasikan sangat menentukan dalam evaluasi lolos seleksi. 

 

https://its.id/ORM2022-Registration
https://its.id/ORM2022-Documents


M. MEKANISME PELAPORAN 

a. Penerima program Outbound Researcher Mobility membuat laporan hasil kegiatan 

dengan format sebagai berikut: 

1) Cover 

2) Halaman Pengesahan (judul, identitas pelaksana Outbound Researcher Mobility 

dan ditandatangani oleh Kepala Departemen dan Dekan yang memberikan 

persetujuan untuk mengikuti Outbound Researcher Mobility) 

3) Ringkasan 

4) Daftar Isi 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Tujuan 

2. Output yang Dijanjikan 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

3.1. Waktu dan Tempat 

3.2. Pencapaian Kegiatan (Luaran) 

3.3. Rencana Selanjutnya 

4. Rekomendasi 

5) Lampiran-Lampiran: 

- Bukti status submitted/under review/published joint publication di jurnal 

internasional bereputasi terindeks Scopus dengan Q1 atau Q2. 

 

b. Laporan kegiatan program Outbound Researcher Mobility dikumpulkan dengan cara 

mengunggah melalui link berikut: https://its.id/ORM2022-Report paling lambat 31 Mei 

2023. 

 

 

Surabaya, Desember 2022 

Direktur Kemitraan Global 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Maria Anityasari, Ph.D. 

NIP 19701120 199703 2 001  

https://its.id/ORM2022-Report

