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Update Kegiatan Internasionalisasi
DESEMBER

ITS secara konsisten berinovasi melalui sinergi dan kolaborasi tidak hanya
dengan institusi pendidikan, namun juga dengan perusahaan dan negara asal
dari mitra luar negeri. Dalam rangka penguatan kerja sama di bidang teknologi
dan inovasi, ITS menerima kunjungan dari Duta Besar Finlandia di Indonesia,
Pekka Kaihilahti. Dalam kunjungannya, beliau diterima oleh Rektor ITS dan
sejumlah stakeholder ITS. Agenda yang diselenggarakan pada Senin (12/12) ini
juga dihadiri oleh perwakilan NOKIA Indonesia, Business Finland, KONE, serta
Rohde & Schwarz. Kerja sama antara ITS dan Finlandia telah terjalin sejak 2020,
dimulai dari program daring hingga dibukanya Nokia 5G Experience Center di ITS,
hasil kerja sama dengan University of Oulu. Dalam pertemuan ini juga dibahas
mengenai inisiasi Creativity and Innovation Program. Selepas pertemuan ini, akan
ditetapkan industry partners yang akan berkontribusi pada program tersebut. (*) 

Pada Bulan Desember, ITS berkesempatan
menjadi salah satu peserta kegiatan
internasional bergengsi, yaitu simposium
yang diselenggarakan di bawah konsorsium
aktif, Global Technology Initiative (GTI).
Sebagai salah satu anggota GTI, delegasi ITS
bertolak ke Jepang selama lima hari (7-
11/12). Selain melaksanakan simposium,
delegasi ITS yang meliputi Wakil Rektor III ITS
dan Direktur Kemitraan Global melakukan
kegiatan kunjungan ke mitra luar negeri:
Keio University, Waseda University,
Kanagawa University,  Tokyo Institute of
Technology, dan Chiba University, dan
melaksanakan pertemuan alumni. Sejumlah
kunjungan tersebut berbuah kerja sama,
salah satunya dalam bentuk pertukaran
dosen. Selain itu, ITS juga mendapat
kehormatan menjadi moderator dalam
pada sesi panel discussion dengan topik
“International Industry-Academia-Government
Collaboration Initiatives and Case Reports”.
Acara ini dihadiri oleh ratusan anggota GTI
dari kalangan perguruan tinggi maupun
industri. (*)

Sukses Jalin Kerjasama, ITS dan Finlandia Perkuat Sinergi di
Bidang Akademik, Rehabilitasi, dan Program Internasional

Menjadi Moderator dalam
Simposium Internasional,
ITS Bertolak ke Negeri Sakura
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Dalam rangka penguatan branding dan
penjaringan calon mahasiswa, ITS lakukan
kunjungan ke Timor Leste (1-7/12). Pada
kunjungan ke Timor Leste, ITS melaksanakan
sejumlah agenda seperti kunjungan ke Atase
Pendidikan KBRI Timor Leste dan inisiasi
kerjasama dengan kementerian dan
universitas di Timor Leste. Tidak hanya
inisiasi, ITS juga mengoptimalkan kunjungan
dengan menyelenggarakan seleksi masuk
calon mahasiswa baru ITS. Dalam
pelaksanaannya, Direktorat Kemitraan
Global bekerjasama dengan Direktorat
Pendidikan serta Direktorat Pascasarjana
dan Pengembangan Akademik. Seleksi
dilakukan secara langsung di Dili dengan
arahan Atase Pendidikan - KBRI Dili.
Sejumlah 76 peserta mengikuti tes seleksi
masuk jenjang sarjana, magister, dan
doktoral. Tidak berhenti sampai sini, delegasi
ITS melanjutkan ke agenda Alumni Gathering
sekaligus memperkuat basis alumni yang
akan mendukung ITS menuju top 500 dunia.
(*)

Perkuat Branding dan Jaring
Calon Mahasiswa, ITS Jangkau
Timor Leste

Kolaborasi solid antara ITS dengan
Malaysia membuahkan sejumlah
kegiatan internasional, seperti program
jangka pendek yang dilaksanakan
selama lima hari (5-9/12) antara ITS dan
Universiti Malaysia Pahang (UMP).
Program ini bertujuan untuk
memperkenalkan  tentang organisasi
dan unit kegiatan mahasiswa yang ada
di ITS kepada mahasiswa UMP yang juga
melakukan studi banding. Pada tahun
ini, program jangka pendek antara UMP  
dan ITS ini mengusung tema Future
Talent Exploration Programme. Agenda
kegiatan meliputi sambutan oleh
Direktorat Kemahasiswaan ITS yang
dilanjutkan dengan pengantar dari  UMP
Deputy Vice Chancellor. Selama program
berlangsung, peserta berkesempatan
mempelajari budaya Indonesia melalui
tari Poco-poco dan permainan
tradisional, di samping berinteraksi
dengan HIMA Departemen SI dan TI,
serta sejumlah organisasi mahasiswa
dan unit kegiatan mahasiswa ITS.  (*)

Belasan Mahasiswa Negeri Jiran
Belajar Kepemimpinan melalui 
Kunjungan ke ITS 



IOpener

Dengan semakin tingginya tuntutan yang diemban oleh perguruan tinggi
dalam internasionalisasi, ITS turut berkontribusi dalam percepatan
internasionalisasi, salah satunya dengan memperkuat kerja sama dengan
mitra akademik nasional. Pada Senin (19/12), ITS melakukan kunjungan ke
Universitas Semarang untuk menjadi pemateri dalam Workshop
Internasionalisasi Internal pada Senin (19/12).  Dalam kegiatan ini, ITS
membangun kesadaran pentingnya internasionalisasi, serta berbagi lesson
learned mengenai proses pelaksanaan internasionalisasi. Dalam sesi
pemaparan materi yang disampaikan oleh Direktur Kemitraan Global ITS,
Assoc. Prof. Maria Anityasari, Ph.D., menggarisbawahi adanya manfaat,
tantangan, dan ancaman yang perlu diperhatikan dalam internasionalisasi,
serta sejumlah aspek seperti persiapan SDM Perguruan Tinggi dan
pemilihan mitra kerja sama internasional. (*)

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 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. (*)

Pada Senin (5/12), ITS menerima kunjungan dari Camarines Sur Polytechnic Colleges
(CSPC) yang diwakili oleh delapan delegasi termasuk CSPC President, Dr. Charlito P.
Cadag. Kunjungan yang diterima oleh Rektor ITS, Wakil Rektor Bidang I, serta sejumlah
Dekan, dan Manajer Senior Kerjasama Internasional ini dimaksudkan untuk
memperkuat kerjasama yang telah terjalin sejak 2021 di bawah MoU resmi. Selain
bertemu stakeholder ITS, delegasi CSPC mengunjungi Nokia 5G Center dan Gedung
Robotika. Dalam kunjungan benchmarking ini, pihak CSPC menyatakan kekagumannya
terhadap fasilitas, inovasi, dan akreditasi yang dimiliki sejumlah Departemen di ITS.
Setelah kunjungan ini, CSPC dan ITS menyepakati kerja sama dengan sejumlah Fakultas
di ITS melalui internship, exchange, guest lecture, co-authorship, dan joint degree. (*) 

Awal Desember menjadi momen penutupan Global Competency Academy (GCA), sebuah
program persiapkan mahasiswa ITS dalam meraih kesempatan internsionalisasi ke luar
negeri. Program yang telah berlangsung selama tiga bulan ini telah diikuti oleh ratusan
peserta yang telah memperoleh sejumlah ilmu persiapan studi ke luar negeri, seperti
pembuatan CV  serta motivation letter yang baik dan benar, cara menghadapi wawancara
seleksi kesempatan ke luar negeri, serta mengikuti simulasi Focus Group Discussion (FGD)
dengan topik relevan terhadap internasionalisasi. Pada Sabtu (3/12), ratusan peserta GCA
menghadiri acara closing ceremony sekaligus penyerahan sertifikat partisipasi. Agenda
penutupan dimulai dari sambutan oleh Direktur Kemitraan Global. Selain itu, acara
penutupan program bergengsi ini juga dihadiri oleh Ketua Program  Indonesian International
Student Mobility Awards (IISMA), R. Rachmat A. Sriwijaya, S.T., M.T., D.Eng. Program IISMA
merupakan salah satu pintu kesempatan internasionalisasi yang menjadi tujuan
mahasiswa, dan merupakan salah satu latar belakang pelaksanaan GCA. (*)

Pada rentang Bulan November hingga Desember, ITS melalui Direktorat
Kemitraan Global (DKG) telah sukses melaksanakan program Guest
Lecture Series on Sustainable Development Goals (GLS on SDGs). Mengusung
tema SDGs, ITS berupaya memperluas penerima manfaat program ini
agar tidak hanya dirasakan oleh institusi, namun juga oleh sejumlah
sekolah dan universitas di Surabaya dan Sidoarjo. Berangkat dari cita-cita
tersebut, seluruh dosen peserta program ini turut membagikan ilmunya
mengenai penerapan SDGs kepada ratusan siswa dan mahasiswa di luar
ITS. Kesukseskan pelaksanaan program ini tidak lepas dari peran
Larasdikdudi Surabaya yang diketuai oleh Yudha Prasetyawan, M.Eng
yang turut mengoordinasi pelaksaan agenda. ITS kemudian mengundang
sejumlah kepala sekolah yang turut berkontribusi untuk datang dan
menerima apresiasi langsung dari Direktur Kemitraan Global. (*)

Mahasiswa internasional yang melaksanakan studi di ITS tidak hanya
mengenyam kewajiban akademik namun juga berkesempatan
mencicipi pengalaman kebudayaan di Indonesia. Pada akhir tahun
2022 (31/12), enam mahasiswa internasional penerima beasiswa
Kemitraan Negara Berkembang (KNB) mengikuti peragaan busana
batik dalam rangka partisipasi pada acara yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya. Melalui
keikutsertaan sejumlah mahasiswa internasional ITS dalam program
ini, diharapkan budaya Indonesia semakin dikenal oleh warga negara
internasional melalui mahasiswa internasional ITS, dan diharapkan
dapat memperkenalkan budaya Indonesia hingga ke mancanegara. (*) 

 ITS Menjadi Pemateri dalam Workshop
Internasionalisasi di Semarang

Lakukan Perpisahan, Sejumlah Mahasiswa
Internasional Selesaikan Masa Studi di ITS

"Berguru" Strategi Internasionalisasi, Filipina Lakukan
Kunjungan Studi Banding ke ITS
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Ratusan Mahasiswa ITS Selesaikan Program Pendadaran
Persiapan Internasionalisasi

Bersinergi dalam Internasionalisasi, ITS Sampaikan
Apresiasi kepada Larasdikdudi Surabaya

Mahasiswa Internasional ITS Menjadi Model
pada Batik Fashion Show

ITS terus berupaya untuk melakukan percepatan internasionalisasi melalui jalur MoU dan
sejumlah kerjasama akademik. Pada Jumat (9/12), ITS menerima kunjungan dari
Universidade Oriental Timor Lorosa'e (UNITAL) yang diwakili oleh Rektor dan Wakil Rektor
Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Pascasarjana UNITAL. Dalam agenda pertemuan,
dibahas mengenai inisiasi kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) yang mencakup
pertukaran mahasiswa sarjana dan magister, dosen dan staf, serta joint research &
publication. Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan MoU oleh Rektor Unital dan
Rektor ITS. Dengan ditandatanganinya MoU kerjasama akademik, UNITAL berencana
mengirim sejumlah dosennya untuk menempuh studi lanjut magister dan doktoral
khusunya di Departemen Teknik Mesin, Teknik Komputer, dan Teknik Kelautan. (*)

Perluas Mitra Akademik Luar Negeri, ITS Menerima
Kunjungan dari Timor Leste
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Departemen
dan Mahasiswa
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Dosen

JANUARI
OeAD - Ernst Mach Grant – Worldwide
Terdapat kesempatan beasiswa dari Ernst Mach dari Pemerintah Austria untuk riset di Austria bagi
Bapak/Ibu Dosen selama satu hingga sembilan bulan. Deadline pendaftaran 1 Februari 2023. Informasi
lebih lanjut dapat mengakses tautan https://its.id/OeAD_Grant23 atau mohon menghubungi Sdri. Yani
(int_off@its.ac.id).

Kesempatan Internasionalisasi untuk Departemen di ITS

Virtual Exchange Program at Asia University Intake Spring 2023
Periode: Februari-Juni 2023. Tuition fee waived. Terbuka untuk mahasiswa ITS S1 angkatan 2020 dan 2021, S2
seluruh angkatan. Dibebankan biaya sebesar USD 25 untuk pengiriman transkrip dan sertifikat di akhir
program. Informasi lebih lanjut  pada https://its.id/ExhangeAU23 atau hubungi Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).

Kesempatan Mahasiswa ITS untuk Ke Luar Negeri

Training Persiapan Outbound Staff Mobility 2023
Bapak/Ibu Tendik yang telah mendaftar pada Outbound Staff Mobility dapat mengikuti pelatihan
kelas yang akan dimulai pada Rabu, 10 Januari 2022 hingga Maret 2023.  Info lebih lanjut dapat
diakses melalui https://its.id/OSM2023 atau dapat menghubungi Sdri. Nastiti
(international@its.ac.id).
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A Semester Exchange at Altinbas University, Turkey, intake Spring Semester
Periode: Februari-Juni 2023. Tuition fee waived. Deadline: 16 Januari 2023. Terbuka untuk mahasiswa ITS S1
angkatan 2021, S2 minimal telah menyelesaikan satu semester. Wajib mengambil transfer kredit.
Dibebankan biaya akomodasi, karantina mandiri, materi pembelajaran, dan biaya hidup di Turki. Pendaftar
wajib memahami regulasi masuk dari Pemerintah Turki. Informasi lebih lanjut dapat diakses pada
https://its.id/Altinbas23 atau menghubungi Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).

Lab Internship at KMITL Thailand Intake May/June 2023
Periode: Mei/Juni 2023 (1-4 bulan). Tuition fee waived. Terbuka untuk mahasiswa ITS D4/S1 angkatan 2019 &
2020, S2 dan S3 seluruh angkatan. Diutamakan mahasiswa semester akhir. Dibebankan biaya materi
pembelajaran, asrama, biaya transportasi dan biaya hidup selama di Thailand. Pendaftar wajib memahami
regulasi masuk dari Pemerintah Thailand. Deadline: 20 Januari 2023. Informasi lebih lanjut dapat diakses pada
https://its.id/KMITL2023LabInt atau hubungi Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).

Outbound Researcher Mobility
Merupakan program pendanaan yang memfasilitasi dosen ITS untuk melakukan kegiatan kerja sama
dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri Top 100 QS World University Rankings (WUR) 2023 atau QS WUR
by Subject 2022 dalam bentuk joint publication. Pendaftaran dapat dilakukan melaui tautan
its.id/ORM2022-Registration atau dapat mengubungi Sdri. Salsa (031-592341).
Inbound Teaching Mobility: Guest Lecture Series
Merupakan program bantuan dana bagi Departemen untuk mengajukan dosen tamu mitra internasional untuk
datang dan mengajar di ITS. Departemen dapat mengundang dosen mitra internasional yang belum masuk
dalam database Academic Peer ITS 5 tahun ke belakang untuk datang dan mengajar mahasiswa ITS secara luring
selama 3-4 hari (minimal tiga kali pertemuan atau setara enam jam mengajar). Terdapat dua skema: penawaran
pool dosen tamu dan pengajuan usulan dosen mitra dari Departemen. Pendaftaran dapat dilakukan melalui
https://its.id/GLSDepartemen2023 (pengajuan) atau https://its.id/GLSPooling2023 (pooling). Deadline
pendaftaran: 13 Januari 2022 (pooling) dan 20 Januari 2022 (pengajuan). Informasi lebih lanjut dapat
mengubungi Sdri. Tyas (international@its.ac.id).
Inbound Researcher Mobility: WCP-Like Program
Merupakan kesempatan bagi Departemen untuk mengusulkan dan mengundang dosen mitra luar negeri untuk
menjadi visiting professor di ITS selama dua minggu dengan luaran joint publication. Deadline pendaftaran: 28
Januari 2023 melalui its.id/ITSVisitingProf2023 atau dapat menghubungi Sdri. Nabila/Sdri. Yani (031-5923411).

https://its.id/OeAD_Grant23
https://its.id/ExhangeAU23
mailto:studyabroad@its.ac.id
mailto:international@its.ac.id
mailto:studyabroad@its.ac.id
https://its.id/KMITL2023LabInt
mailto:studyabroad@its.ac.id
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Selamat Tahun BaruSelamat Tahun Baru
20232023

Segenap Manajemen dan StafSegenap Manajemen dan Staf  
Direktorat Kemitraan GlobalDirektorat Kemitraan Global  

mengucapkanmengucapkan


