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1. Pendahuluan  

Melanjutkan studi ke luar negeri merupakan impian semua mahasiswa. 

Sebab hal ini pasti bahwa belajar di luar Negeri menawarkan akses pendidikan 

yang lebih baik, baik itu dari segi akademik maupun dalam hal pengalaman 

hidup. Seiring dengan kemajuan zaman dan dukungan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin canggih, keinginan setiap orang untuk melanjutkan 

pendidikannya ke luar Negeri juga cenderung meningkat. Semakin besar 

tantangan yang dihadapi dalam suatu langkah yang diambil, maka akan 

semakin besar pula kebaikan yang didapatkan. Peningkatkan wawasan 

keilmuan, serta pengalaman yang tidak ternilai akan didapatkan dari dari 

proses belajar di perguruan tinggi, beradaptasi dengan lingkungan sosial baru, 

dan dari tantangan-tantangan yang dihadapi selama berada di luar negeri. 

Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda: "Tuntutlah ilmu walau 

sampai ke negeri China, sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban atas 

setiap muslim." (Diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman, 

No. 1612). Melalui hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan 

kepada kita semua agar hendaknya kita berupaya untuk meluaskan langkah 

dalam mencari ilmu. Apabila jarak yang jauh masih dapat dimungkinkan bagi 

kita untuk menuntut ilmu, maka hendaknya kita berupaya untuk mengejar dan 

meraihnya. Kita sebagai kholifah di bumi ini sebaiknya selalu meningkatkan 

kualitas diri melalui ilmu untuk membangun negeri dan memanfaatnya untuk 

kemaslahatan umat.  

Bagi kita yang menyadari akan manfaat luar biasa dari menuntut ilmu 

sampai ke luar negeri, dengan pertimbangan dalam rangka memperbaiki 

kualitas diri, dan untuk selanjutnya dapat kita abdikan untuk negeri, tentu 

tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencari peluang sekaligus belajar 



dari orang yang telah berpengalaman. Meski itu terlihat sulit dan perlu 

pengorbanan, siapapun yang serius dalam upayanya mengejar apa yang dicita-

citakan pasti tidak akan mudah menyerah, juga tidak akan segan untuk 

memperjuangkannya. 

Seiring dengan perkembangan IPTEK, pemerintah dengan penuh 

kesadaran berusaha memperbaiki kualitas generasinya. Bukan hanya mereka 

yang berasal dari keluarga berada yang mampu melanjutkan studinya, namun 

semua memiliki peluang. Dengan niat dan usaha yang keras, kesempatan yang 

sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dapat didapatkan. Salah 

satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemberian beasiswa 

pendidikan kepada para generasi masa depan baik untuk studi dalam negeri 

maupun luar negeri. Beberapa jenis beasiswa yang telah disiapkan seperti 

Bidikmisi, LPDP, beasiswa lembaga pendidikan atau non pendidikan, 

diharapkan mampu menjadi jalan keluar bagi siapapun yang ingin melanjutkan 

pendidikan setinggi-tingginya. 

UNISNU Jepara sejak tahun 2017 menyadari akan pentingnya 

membuka kesadaran mahasiswa untuk mengejar peluang-peluang pendidikan 

di Luar Negeri. Melalui UPT Layanan Internasional, mahasiswa difasilitasi 

untuk melaksanakan program Transfer Kredit Internasional yaitu mengambil 

perkuliahan selama 1 (satu) semester di Luar Negeri. Selain itu, mahasiswa 

juga dibekali dengan informasi terkait bagaimana kiat-kiat untuk melanjutkan 

studi ke Luar Negeri yang disampaikan oleh Alumni pembelajar (Dosen atau 

mahasiswa ) yang berpengalaman melalui kegiatan Virtual sharing.  

Kegiatan Virtual Sharing ini dilaksanakan untuk memberikan bekal 

informasi serta bimbingan kepada mahasiswa S1 UNISNU terutama bagi yang 

memiliki minat dan rencana untuk melanjutkan studi S2 ke Luar Negeri untuk 

dapat menggali informasi dari narasumber yang telah memiliki pengalaman 

belajar di luar negeri dengan beasiswa. Diharapkan mahasiswa dapat 

memperoleh informasi yang diperlukan dan nantinya dapat melanjutkan 

pendidikannya setinggi-tingginya di luar negeri dengan beasiswa. 

 



Tujuan 

1) Sharing informasi peluang beasiswa S2 di Eropa terutama di Negara 

Finlandia. 

2) Meningkatkan motivasi dan semangat mahasiswa dalam rencananya 

melanjutkan studi setinggi-tingginya ke Luar Negeri. 

3) Memfasilitasi civitas akademika UNISNU Jepara untuk saling bertukar 

informasi terkait pengalaman belajar di luar negeri sehingga meningkatkan 

kualitas lulusan yang berkiprah di dunia Internasional. 

 

2. Narasumber dan Peserta 

Narasumber: 

 Taufiqurrohman, S.S, M.Hum 

 Dosen UNISNU Jepara 

MORA Scholarship 5000 Doktor 2021 

  

Peserta: 

Mahasiswa UNISNU Jepara 

Kuota  : 100 Mahasiswa 

       

3. Rundown Kegiatan 

Acara Virtual Sharing : “Belajar di Finlandia (Peluang Beasiswa S2 dan 

Kehidupan Akademik)” akan dilaksanakan pada: 

Hari/tanggal : Selasa, 22 Maret 2022 

Pukul  : Pukul 14.00 – 16.00 WIB 

Tempat  : Live di Ruang Seminar Gdg Rektorat Lt 1 

Melalui  : Link Zoom dan LIVE Youtube 

OIA UNISNU is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: Virtual Sharing "Belajar di Finlandia" 
Time: Mar 22, 2022 14:00 Jakarta 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86289649645?pwd=MjhidFFhQXNZUGNGZVljS
mZIOFdmZz09 

Meeting ID: 862 8964 9645 
Passcode: vsfinland 

https://us02web.zoom.us/j/86289649645?pwd=MjhidFFhQXNZUGNGZVljSmZIOFdmZz09
https://us02web.zoom.us/j/86289649645?pwd=MjhidFFhQXNZUGNGZVljSmZIOFdmZz09


Day Time Agendas Note 

Selasa, 22 

Maret 2022 

14.00 - 14.05 a. Pembukaan MC/Moderator  

14.05- 14.10 

Sambutan dari 
Kepala UPT 
International 
Office 

Murharsito, SE., M.Sc. 

14.10- 15.10 Virtual Sharing  Narasumber:  
Taufiqurrohman, S.S, M.Hum 

  60 menit   

15.10 - 15.30 Q & A Narasumber 

15.30 - 15.35 Penutup MC 

 

4. Contact Person : 

Nihayatu Sa’adah (WA)     0896-4848-7681 

M. Sahalluddin (WA)     0812-1710-2630  

Link pendaftaran: s.id/VSFinland 

 

5. Penggunaan Anggaran 

Penggunaan anggaran kegiatan akan diambilkan dari pos kegiatan 

KUI “02.14.07: Sharing Culture”. 

 

6. Penutup 

Demikian TOR ini dibuat. Semoga kegiatan ini mampu mencapai 

tujuan yang diharapkan bersama demi kemajuan UNISNU kedepannya. 

Aamiin 

Hormat Kami, 

Kepala KUI 

 

Murharsito, SE., M.Sc 

NIP. 198104102005011004 

 


