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Program Magister Double Degree Marine 
Transportation Engineering ITS – Rotterdarm 
University of Applied Sciences merupakan 
program eksekutif antara Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya dengan 
Rotterdam University of Applied Sciences. 
Program pascasarjana ini dilaksanakan dalam 
dua bagian: satu tahun pendidikan dalam 
bentuk program jarak jauh (blended learning) 
dan pengayaan bahasa Inggris oleh ITS dan 
satu tahun pendidikan langsung oleh RUAS di 
Rotterdam, Belanda.

Semua biaya pendidikan ditanggung oleh 
program beasiswa ini. Pada tahun pertama, 
perkuliahan jarak jauh dilakukan dengan cara 
blended learning, 80% dilakukan secara daring 
melalui internet, 20% dilakukan secara 
langsung/luring berupa pertemuan tatap muka 
di Jakarta atau Surabaya. Mahasiswa masih bisa 
melaksanakan pekerjaan di lokasi masing-
masing di seluruh Indonesia. 

Pa d a  t a h u n  k e d u a ,  s e m u a  k e g i a t a n 
perkuliahan dilaksanakan di Rotterdam. 
Semua biaya termasuk biaya perjalanan dan 
biaya hidup selama di Belanda ditanggung 

Maritime Traffic and Shipping
Mampu merencanakan, mengelola dan mengambil 
kebijakan dalam bidang operasi dan bisnis 
pelayaran, kenavigasian, lalu lintas kapal serta 
pemodelan pola trayek

FOKUS BIDANG KOMPETENSI

Maritime Port and Logistics

M a m p u  m e r e n c a n a k a n ,  m e n g e l o l a  d a n 
mengambil kebijakan dalam kegiatan bisnis dan 
operasi pelabuhan dan pengembangan sarana 
dan prasarana fasilitas pelabuhan sesuai standar 
internasional.

03 Maritime Administrative and Authority
Mampu merencanakan, mengelola dan mengambil 
kebijakan dalam keselamatan dan keamanan 
pelayaran, termasuk di antaranya tentan aspek 
kelaiklautan kapal dan sertifikasi pengawakan.

MANFAAT PROGRAM

• Kesempatan luas untuk mengembangkan 
wawasan dan jaringan internasional;

• Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
• Kesempatan untuk mempercepat jenjang karir;
• Dua ijazah Strata 2 (S2) dari ITS Surabaya dan 

Rotterdam University of Applied Sciences;

ALASAN KULIAH DI ITS

1 APRIL 2021 - 1 JULI 2021

Mahasiswa akan mendapatkan :

ITS merupakan salah satu dari empat perguruan 
tinggi terbaik di Indonesia. Dalam bidang teknologi 
kelautan/ kemaritiman ITS merupakan perguruan 
tinggi pertama dan terbesar dalam bidang ini. 
Departemen Teknik Transportasi Laut (DTTL) 
adalah lembaga pendidikan pertama dalam bidang 
ini di Indonesia. Departemen ini berdiri tahun 2011 
dan ter-Akreditasi nasional A oleh BAN-PT serta 
internasional oleh IABEE. Pada tahun pertama, 
seluruh pelaksanaan pendidikan dikelola oleh DTTL 
secara daring, dengan menggunakan fasilitas smart 
classroom. Karya-karya departemen di antaranya 
Program Tol Laut, Desain Kapal Penumpang 3-in-1 
dan piranti lunak stowage planning iStow.

info : its.ac.id dan its.ac.id/seatrans



TIMELINE

1 April - 1 Juli 2021

link pendaftaran

Pendaftaran
ke BPSDM

Seleksi Administrasi
BPSDM 1 Juli - 12 Juli 2021

13 - 23 Juli 2021
Seleksi oleh
ITS & RUAS

Pengumuman 
Lulus Seleksi 28 Juli 2021

31 Juli - 17 Agustus 2021
Tes

Kesehatan

Mulai Kuliah 1 September 2021

ALASAN KULIAH DI RUAS, ROTTERDAM
Rotterdam University of Applied Sciences 
(RUAS) adalah pendidikan tinggi maritim 
profesional yang memiliki pengalaman panjang 
dan internasional dalam membina professional 
da lam b idang  mar i t im ,  log is t ik  dan 
transportasi. 
Se lama perku l iahan d i  Belanda,  para 
mahasiswa akan mengikuti sejumlah kegiatan 
kunjungan dan berinteraksi langsung dengan 
industri pelayaran dan pelabuhan kelas dunia 
di Rotterdam dan sekitarnya. Mahasiswa 
berkesempatan membangun jaringan dengan 
profesional dari berbagai negara.

PERSYARATAN UMUM

1. Memiliki Ijazah Kelulusan Sarjana dengan IPK 
Sarjana min. 3.00 dari Prodi S1/D4 terakreditasi 
minimal B dengan latar belakang Pendidikan :

• D4 Nautika, D4 Teknika, D4 Ketatalaksanaan /Port & 
Shipping/ Transportasi Laut, D4 ETO, Strata B: Nautika 
dan Teknika (Politeknik Pelayaran)

• S1  Pelayaran
• S1 Teknik Perkapalan, S1 Teknik Transportasi Laut, S1 

Teknik Lainnya

2.  Nilai TOEFL ITP 450/ IELTS 4.5 dan nilai TPA 
minimal 450

3. Mendapatkan surat rekomendasi min. 2 orang :
• Pimpinan Instansi jika sudah bekerja atau mantan 

dosen

4. Lolos saringan tes masuk ITS
• Seleksi Administrasi
• Seleksi kemampuan bidang dan wawancara

PERSYARATAN KHUSUS
5. Persyaratan tahun kedua di RUAS

• Lulus semua mata kuliah tahun pertama
• TOEFL > 550 or IELTS > 6.0 or TOEIC > 670
• Resume dan fotokopi paspor

Informasi Lebih Lanjut
Alamat :
Gedung Departemen Teknik
Transportasi Laut, Kampus ITS
Sukolilo - Surabaya, 60111
No. Telp :+62-31-5961504

its.ac.id/seatrans

Email : seatrans@its.ac.id

“bit.ly/PendaftaranBeasiswaITSRUAS”

info : www.rotterdamuas.com
No. HP :+62-811-3344-459
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