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Direktorat Kemitraan Global (DKG) senantiasa berupaya untuk memberikan
kesempatan bagi mahasiswa ITS untuk memiliki pengalaman dalam program
internasional exposure. Informasi terkait program internasional exposure yang dapat
diikuti oleh mahasiswa ITS, kami paparkan di bawah ini.

ITS sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam sains dan teknologi di Indonesia,
berkomitmen pada pengembangan sains dan teknologi dalam upaya mencapai
target-target Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam Sustainable
Development Goals (SDGs).
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, ITS melaksanakan Guest Lecture Series (GLS)
dengan tema SDGs. Di tahun kedua “GLS on SDGs”, ITS berupaya untuk terus
berinovasi dengan mengundang lebih banyak dosen, pakar, dan akademisi dari
seluruh dunia untuk menjadi pembicara dalam program ini. Program ini dapat diikuti
oleh mahasiswa ITS dari seluruh tingkat dan program studi dan gratis.

Untuk Spring Session, GLS on SDGs dilaksanakan dari tanggal 2 Maret hingga 30 Juni
2021 dan memiliki 40 sesi pertemuan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring setiap
hari Selasa dan Rabu pukul 15.30 – 17.30 (GMT +7) melalui Zoom.

Email: international@its.ac.id (Ms. Reini/Ms. Vivi)

bit.ly/Registration_GLSSDGs

www.its.ac.id/international/e-program/gls/
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Program Global Project-based Learning dengan tema “Unveiling the Virtue of Great
Urban Places in Asia” merupakan program kolaborasi ITS dengan Shibaura Institute of
Technology (SIT) Jepang yang diinspirasi oleh karya Prof. Shunji Suzuki, Great Urban
Places in Asia yang diterbitkan pada tahun 2019,
Program ini bertujuan untuk mendalami nilai di balik tempat-tempat ikonis di berbagai
kota di Asia untuk kemudian dituangkan dalam sebuah karya seni. Program ini akan
diikuti oleh 150 peserta dari berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan dari
berbagai penjuru dunia.

Program ini akan dilaksanakan sebanyak 6 pertemuan secara daring melalui Zoom.
Dimulai pada 8 Mei hingga 9 Oktober 2021 di setiap hari Sabtu pukul 12.30 (GMT+7).

Email: international@its.ac.id (Mr. Dio)
Pendaftaran ditutup 24 April 2021

http://bit.ly/VirtueofAsiaReg

http://bit.ly/InfoVirtueofAsia
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ITS dan Kumamoto University bekerja sama untuk mempersiapkan mahasiswa
menjadi generasi muda yang handal melalui program “Society 5.0”. Dalam program
ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana menghadapi
dunia di era Society 5.0, di mana masyarakat menjadi sangat kompetitif. Program ini
akan mengundang pembicara internasional dari beragam latar belakang yang
menjadikan mahasiswa mendapatkan berbagai perspektif dari era Society 5.0. Dalam
program ini, juga akan ada diskusi kelompok dan sesi pertukaran budaya yang
menarik.

Program ini akan dilaksanakan sebanyak 6 pertemuan secara daring melalui Zoom.
Dimulai pada 16 Juni hingga 21 Juli 2021 di setiap hari Rabu pukul 14.25 (GMT +7).
.

Email: international@its.ac.id (Mr. Dio)
Pendaftaran ditutup 24 April 2021

http://intip.in/RegisterSociety50

http://www.its.ac.id/international/experiencing-its/prospective-student/shortprogram/customized/society50
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Program “Virtual Asia Exploration (VAx)” merupakan program mobilitas virtual yang
diprakarsai oleh enam perguruan tinggi anggota konsorsium ATU-Net, yakni Shibaura
Institute of Technology (Jepang), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Indonesia),
Universiti Malaysia Terengganu (Malaysia), King Mongkut’s University of Technology
Thonburi (Thailand), Universiti Malaysia Perlis (Malaysia) dan Cebu Technological
University (Filipina). Program ini berfokus pada dua tema, yakni Engineering &
Technology dan Culture & History. Program mobilitas virtual ini merupakan program
yang menawarkan credit-earning yang setara dengan 2 SKS.

Program ini akan dilaksanakan sebanyak 8 pertemuan secara daring melalui Zoom.
Dimulai pada 27 Mei hingga 26 Agustus 2021 di setiap hari Kamis pukul 14:00 – 16:00
(GMT +7).
.

Email: int_off@its.ac.id (Ms. Yani)
Pendaftaran ditutup 30 April 2021

http://bit.ly/Registration-VAx

http://atunet.org/virtual-asia-exploration-vax-2021
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Teen-IDEAS 2021 merupakan program mobilitas virtual yang diselenggarakan oleh ITS
dan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Teen-IDEAS 2021 mengadopsi tema tentang
pemahaman SDGs, khususnya SDGs 11 Sustainable Cities and Communities dan SDGs
12 Responsible Consumption and Production. Akan ada enam perguruan tinggi yang
turut berpartisipasi dalam program ini, yakni Universiti Teknologi Brunei (Brunei
Darussalam), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Thailand), Cebu
Technological University (Filipina), Shibaura Institute of Technology (Jepang),
Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia) dan Universiti Teknologi Mara (Malaysia).
Program mobilitas virtual ini terdiri dari 2 agenda, yakni sesi materi dari pembicara
tentang pendalaman isu SDGs, serta sesi presentasi proyek mahasiswa terkait dengan
solusi atau ide dari isu SDGs yang telah dipelajari. Program ini bersifat interaktif
dengan kehadiran audiens dan reviewer yang akan mengevaluasi presentasi
mahasiswa.

Program ini akan dilaksanakan sebanyak 7 pertemuan secara daring melalui Zoom.
Dimulai pada 1 September hingga 27 Oktober 2021 di setiap hari Rabu.

international@its.ac.id (Ms. Desy)
Pendaftaran ditutup 30 Juli 2021

http://bit.ly/Reg_TeenIDEAS2021
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www.its.ac.id/international/experiencing-its/prospective-student/shortprogram/customized/vmp

Teen-IDEAS 2021: in Conjunction with Teamwork and Collaborative Project
merupakan program mobilitas virtual yang diselenggarakan oleh ITS dan Universiti
Tunku Abdul Rahman (UTAR) Malaysia. Teen-IDEAS 2021: in Conjunction with
Teamwork and Collaborative Project mengadopsi tema tentang pemahaman SDGs,
khususnya SDGs 8 Decent Work and Economic Growth untuk Kampus Kampar dan
SDGs 12 Responsible Consumption and Production untuk Kampus Sungai Long.
Program mobilitas virtual ini terdiri dari 2 agenda, yakni sesi materi dari pembicara
tentang pendalaman isu SDGs, serta sesi presentasi proyek mahasiswa terkait dengan
solusi atau ide dari isu SDGs yang telah dipelajari.

Program ini akan dilaksanakan sebanyak 8 pertemuan secara daring melalui Zoom.
Dimulai pada 26 Juni hingga 21 Agustus 2021.

international@its.ac.id (Ms. Nurul/Ms. Salsa/Mr.Adi)
Pendaftaran ditutup 31 Mei 2021

http://intip.in/TeenIdeasITSxUTAR

www.its.ac.id/international/experiencing-its/prospective-student/shortprogram/customized/teenideas-utar
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Dalam
rangka
Merdeka
Belajar-Kampus
Merdeka,
Kemendikbud
RI
menyelenggarakan sebuah program beasiswa mobilitas internasional bagi 1000
mahasiswa S1 bernama Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA).
Beasiswa ini meliputi living allowance, akomodasi, tiket pesawat, tuition fee, biaya
PCR/tes swab, dan pengurusan visa. Beasiswa ini tersedia bagi mahasiswa S1 yang
berada di semester 4 sampai semester 7 untuk berkuliah secara fisik selama satu
semester dan mengambil kredit 10-16 SKS di universitas mitra yang masuk dalam TOP
300 QS World University Ranking. Nama-nama kampus Top 300 QS World University
Ranking beserta program yang akan ditawarkan, ditetapkan oleh Kemendikbud RI dan
akan dirilis pada 1 Mei 2021.

Pemberangkatan mahasiswa direncanakan pada bulan Agustus atau September 2021.

Email ke international@its.ac.id atau @itsinternationaloffice di Instagram.

Pendaftaran akan segera dibuka dan akan diinformasikan melalui situs resmi dan
sosial media DKG.
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https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/IISMA atau ikuti Sosialisasi IISMA oleh
Kemendikbud RI pada Kamis, 22 April 2021 pukul 14:00-15:30 WIB melalui Zoom atau Youtube:
 Zoom Meeting ID: 324 073 4272 dan Password: unisma
 Youtube channel: Humas Unisma Official

Apa saja program international exposure yang dapat diikuti oleh mahasiswa?
Untuk program international exposure yang dapat diikuti oleh mahasiswa,
terdapat 5 jenis program, yakni student excursion, student exchange, internship,
joint supervision dan joint degree/double degree.

Student excursion adalah program studi banding ke universitas mitra dengan
durasi program pendek, umumnya tujuh hari.

Student exchange adalah program pertukaran pelajar di mana mahasiswa
berkesempatan melaksanakan studi di universitas mitra dalam jangka waktu
tertentu.

Mahasiswa tahun ke-berapa yang dapat melaksanakan program student

exchange?
Mahasiswa mulai tahun kedua atau ketiga dapat melaksanakan program student
exchange, hal ini dengan konsiderasi adanya persyaratan mendaftar dengan
transkrip nilai. Namun hal tersebut juga perlu memperhatikan kompetensi yang
dibutuhkan untuk mengikuti perkuliahan di universitas mitra.

Berapa SKS yang perlu dikumpulkan oleh mahasiswa ketika melaksanakan
program student exchange?
Untuk program student exchange, mahasiswa dapat mengambil SKS sesuai
dengan keinginan mahasiswa, namun SKS yang dapat ditransfer wajib mencapai
minimal 10 SKS selama masa studi di universitas mitra. Hal ini ditentukan dengan
konsiderasi agar mahasiswa dapat menempuh studi tepat waktu.
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Jika mengikuti program student exchange, apakah tetap membayar UKT?
Selama program student exchange, mahasiswa tetap membayar UKT (tidak boleh
mengajukan cuti). Namun dapat mengajukan keringanan UKT hingga cukup
mempersiapkan pembayaran UKT sebesar 10%.

Jika mengikuti program student exchange, akankah mahasiswa mendapatkan
dua ijazah?
Tidak. Untuk program student exchange, mahasiswa akan mendapatkan
transkrip untuk mata kuliah yang dilakukan alih kredit. Hanya mahasiswa dalam
program joint degree/double degree yang mendapatkan dua ijazah, satu dari ITS
dan satu dari universitas mitra.

Internship adalah program pemahaman pekerjaan dengan praktik kerja secara
langsung di perusahaan terkait yang berakhir dengan perolehan skill-set maupun
networking yang dapat menunjang karir mahasiswa..

Mahasiswa tahun ke-berapa yang dapat melaksanakan program internship?
Mahasiswa mulai tahun ketiga (semester 5) dapat melaksanakan program
internship. Namun hal tersebut perlu memperhatikan persyaratan yang
ditentukan oleh perusahaan atau institusi yang menawarkan program internship
sekaligus menyesuaikan persyaratan dari Departemen masing-masing.

Apakah mahasiswa dapat melaksanakan internship hanya di perusahaan yang
sudah bekerja sama dengan ITS? Apakah mahasiswa dapat memilih sendiri
perusahaan untuk internship?
Mahasiswa dapat melaksanakan program internship dengan perusahaan yang
sudah bekerja sama dengan ITS, atau memilih sendiri perusahaannya. Untuk
daftar perusahaan yang sudah bekerja sama dengan ITS telah dirilis di situs DKG
pada laman:
https://www.its.ac.id/international/its-goes-global/students/internships-forits-students/
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Joint supervision adalah program pembimbingan bersama, di mana mahasiswa
melaksanakan Tugas Akhir dengan dibimbing dua pembimbing, satu dari ITS dan
satu dari universitas mitra. Selain itu, mahasiswa juga dapat melaksanakan
penelitian untuk Bab III dan IV dalam Tugas Akhir dengan fasilitas universitas
mitra (laboratorium, dll.)

Joint degree/double degree adalah program antar perguruan tinggi untuk
melaksanakan studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya. Sehingga,
lulusan dari program ini akan memperoleh gelar dan ijazah ganda.

Bagaimana cara melihat informasi program joint degree/double degree yang
tersedia bagi mahasiswa?
Untuk informasi program joint degree/double degree yang tersedia, hal tersebut
sesuai dengan kemitraan yang dijalin oleh setiap Departemen. Untuk daftar
universitas mitra Departemen, informasinya dapat diperoleh di buklet
International Exposure Opportunities for IUP Students yang dapat diakses di:
www.its.ac.id/international/2020/11/09/international-exposure-program-iup/.

Bagaimana skema waktu studi mahasiswa apabila mengikuti program joint

degree/double degree?
Skema waktu studi mahasiswa yang mengikuti program joint degree/double
degree adalah 2 + 2 atau 3 + 1. Artinya, mahasiswa dapat melaksanakan studi di
ITS selama dua tahun kemudian melanjutkan studi di universitas mitra selama
dua tahun, atau melaksanakan studi di ITS selama tiga tahun kemudian
melanjutkan studi di universitas mitra selama satu tahun. Namun umumnya,
skema yang digunakan adalah 3 + 1.
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Berapa banyak SKS sebagai syarat kelulusan sebelum mahasiswa mengikuti
program joint degree/double degree?
Untuk program joint degree/double degree, mahasiswa wajib telah mengambil
72 SKS atau 50% dari seluruh SKS selama kuliah di ITS.

Apa saja persyaratan untuk mahasiswa yang ingin mengikuti program

international exposure?
Untuk syarat partisipasi pada program international exposure, tiap program
memiliki persyaratan yang berbeda. Hal tersebut dituliskan pada poster program
yang informasinya dapat diperoleh dari situs resmi atau media sosial DKG atau
situs universitas mitra. Namun secara umum, persyaratan dasar yang diwajibkan
adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL/IELTS/TOEIC) dan transkrip
nilai.

Apakah IPK berpengaruh pada kesempatan mahasiswa untuk mengikuti
program international exposure?
Seluruh mahasiswa ITS memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
program international exposure. Namun setiap program memiliki persyaratan
tersendiri terkait minimal IPK mahasiswa yang dapat mendaftar. Hal tersebut
dituliskan pada poster program yang informasinya dapat diperoleh dari situs
resmi atau media sosial DKG atau situs universitas mitra.

Apakah ada tes akademik untuk mahasiswa pendaftar program international

exposure?
Tidak ada tes akademik untuk pendaftar program international exposure.
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Apa jenis tes kemampuan bahasa Inggris yang digunakan sebagai syarat
mengikuti program international exposure?
Setiap program international exposure memiliki persyaratan tes kemampuan
bahasa Inggris masing-masing. Hal tersebut dituliskan pada poster program yang
informasinya dapat diperoleh dari situs resmi atau media sosial DKG atau situs
universitas mitra.

Berapa minimal skor tes kemampuan bahasa Inggris yang digunakan sebagai
syarat mengikuti program international exposure?
Setiap program international exposure memiliki persyaratan minimal skor tes
kemampuan bahasa Inggris masing-masing. Syarat umumnya adalah 500 untuk
TOEFL PBT, 65 untuk TOEFL IBT dan 6.0 untuk IELTS. Namun untuk program
yang menawarkan beasiswa dan fasilitas lebih, biasanya akan menerapkan syarat
yang lebih tinggi.

Di mana mahasiswa dapat melakukan tes kemampuan bahasa Inggris?
Mahasiswa ITS dapat melakukan tes kemampuan bahasa Inggris di lembaga resmi
atau UPT Bahasa dan Budaya ITS dengan jadwal tes yang informasinya dapat
diperoleh di situs resmi UPT Bahasa dan Budaya ITS di https://bahasa.its.ac.id.

Jika mahasiswa sebelumnya mempunyai IELTS namun sudah expired, apakah
perlu untuk tes IELTS?
Hal tersebut tergantung pada universitas mitra yang dituju. Ada universitas mitra
yang tetap menerima IELTS meski statusnya expired, namun ada yang hanya
menerima IELTS dengan status aktif. Untuk informasi lebih lengkap dapat
mengacu pada buklet International Exposure Opportunities for IUP Students
yang
dapat
diakses
di
laman:
www.its.ac.id/international/2020/11/09/international-exposure-program-iup/
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Berapakah biaya untuk program joint degree/double degree?
Untuk program joint degree/double degree, seluruh biaya (tuition fee dan living
cost) tergantung dengan universitas dan negara yang dituju. Informasi terkait
biaya program joint degree/double degree dapat dikonsultasikan dengan
masing-masing Departemen.

Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa yang mengikuti program
international exposure? Dan apa saja persyaratannya?
Ada. Terdapat tiga sumber pembiayaan yang menawarkan beasiswa, yakni
negara, universitas dan konsorsium. Syarat untuk tiap beasiswa yang
tersedia berbeda untuk tiap program.

Untuk program student exchange dan internship, kesediaan beasiswa yang
ditawarkan berbeda, tergantung mitra yang menawarkan program.
Informasi terkait kesediaan beasiswa pada program student exchange dan
internship dapat diakses melalui buklet International Exposure
Opportunities for IUP Students yang dapat diakses di laman:
www.its.ac.id/international/2020/11/09/international-exposure-programiup/.
Untuk program study excursion yang dikelola oleh DKG, mahasiswa dapat
mengajukan bantuan dana sebesar Rp3.000.000. Informasi detail tata cara
pengajuan
dapat
diakses
melalui
laman::
https://www.its.ac.id/international/its-goes-global/students/fundingsupport/
Untuk joint degree/double degree, kesediaan beasiswa yang ditawarkan
berbeda-beda, tergantung mitra yang menawarkan program. Informasi
terkait biaya dan kesediaan beasiswa pada program joint degree/double
degree dapat diperoleh melalui masing-masing Departemen atau situs
Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik (DIRP2A) yang
dapat diakses di laman www.its.ac.id/pascasarjana.

13

Apakah memungkinkan mendapatkan beasiswa dengan cara menghubungi
profesor di universitas mitra?
Umumnya hal tersebut tidak lazim dilakukan. Jika ada informasi beasiswa, maka
informasi akan dirilis oleh pengelola program, dan yang menentukan adalah
bagian admission dari penyedia beasiswa.
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