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A. LATAR BELAKANG
Internasionalisasi
menjadikan perguruan

Perguruan

Tinggi
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Internasional

sebagai

upaya

dengan

mampu

menciptakan mutu yang terpandang secara internasional. Beberapa cakupan kegiatan yang
dapat dilakukan suatu perguruan tinggi dalam upaya Internasionalisasi meliputi
pengembangan dan inovasi kurikulum, mobilitas dosen dan mahasiswa, pengembangan
program studi, menyediakan fasilitas dan teknologi pembelajaran berstandar internasional,
melakukan penelitian dan publikasi bersama, dan lain sebagainya. Tentunya di dalam
pelaksanaan internasionalisasi tersebut, akan ada jalinan kerjasama yang saling
menguntungkan antar perguruan tinggi atau lembaga dari dalam dan luar negeri. Kemudian
dengan aktivitas bersama yang dilakukan, masing-masing pihak akan memperoleh luaran
Internasionalisasi yang diharapkan baik yang bersifat kelembagaan maupun personalitas.
Salah satu kegiatan Internasionalisasi perguruan tinggi yang paling mendapat
penekanan adalah mobilitas civitas akademik. Dalam rangka peningkatan SDM perguruan
tinggi, mobilitas civitas akademik memang seharusnya dapat diprioritaskan. Atau minimal,
suatu perguruan tinggi harus mampu menggerakkan Dosen dan mahasiswanya untuk go
Internasional dalam rangka meningkatkan wawasan keilmuan serta memperluas jaringan
global. Hal ini tentu tidak hanya akan membawa dampak baik bagi perkembangan
personalia ataupun kelembagaan, namun juga dapat menjadi sumbangsi kepada
perkembangan pendidikan secara ukuran nasional.
Mahasiswa adalah aset berharga masa depan bangsa. Mereka adalah kelompok pelajar
yang menjadi bidikan utama untuk mewarisi kepemimpinan generasi mendatang.
Hendaknya suatu perguruan tinggi yang telah menjadi pemegang amanah mendidik dan
membekali mahasiswanya untuk menjadi pribadi yang berkualitas yang sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional, harus mampu melaksanakan tujuan pendidikan tersebut dengan
sebaik-baiknya. Terutama di dalam membekali mahasiswa untuk menjadi pribadi yang
berdaya saing global seiring dengan mewujudkan upaya peningkatan mutu Internasional
perguruan tinggi.
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UNISNU Jepara melalui Kantor Urusan Internasional (KUI) nya, sedang terus
berupaya untuk meningkatkan upaya Internasionalisasi perguruan tinggi melalui
pengembangan program Internasional tahun demi tahun. Terutama dalam pelaksanaan
fasilitasi mobilitas mahasiswa (Program Transfer Kredit Luar Negeri), yang sejak tahun
akademik 2016/2017 sampai sekarang akan terus dilaksanakan, dan juga dikukuhkan
sebagai program tahunan UNISNU. Sejak eksekusi pertama program yaitu pada tahun
2017 sampai tahun 2019, yang telah memberangkatkan total sebanyak 10 (sepuluh)
mahasiswa untuk belajar ke Universitas mitra luar negeri selama satu semester, kehadiran
mahasiswa alumni peserta program tersebut ditengah-tengah mahasiswa UNISNU lain
untuk membagikan pengalaman dan cerita mereka sudah ditunggu-tunggu. Baik dari
alumni sendiri maupun dari mahasiswa UNISNU lain, mereka dipertimbangkan memang
sama-sama membutuhkan timbal balik dari hasil yang diperoleh setelah keikutsertaan
program Internasional ini. Selain terkait dengan ketatnya persaingan kuota universitas, hal
ini juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan diri dan persiapan yang perlu dilakukan oleh
mahasiswa calon peserta program di tahun yang akan datang agar supaya mereka dapat
mengaplikasikan apa yang didapat dari generasi sebelumnya untuk persiapan mereka
kedepannya.
Oleh sebab itu, KUI mempertimbangkan perlunya memberikan fasilitasi pertemuan
antara alumni mahasiswa Transfer Kredit UNISNU dengan mahasiswa UNISNU calon
peserta program untuk berbagi cerita dan pengalaman di dalam suatu forum sharing. Acara
ini akan dinamakan “Sharing Transfer Kredit Luar Negeri 2020”. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka memberikan gambaran riil program dari sudut pandang
pelaksana/alumni. Diharapkan pengadaan forum Sharing Transfer Kredit Luar Negeri ini,
dapat memberikan penggambaran umum kepada mahasiswa calon peserta Transfer Kredit
Luar Negeri UNISNU pada tahun yang akan datang tentang program Transfer Kredit Luar
Negeri UNISNU, sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk ikut serta di dalam
program dengan berusaha meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka untuk
menjadi next participants. Acara ini dilaksanakan juga untuk mewadahi para mahasiswa
alumni transfer kredit Luar Negeri UNISNU untuk memanfatkan dan membagikan ilmu
dan pengalaman yang didapat dari keikutsertaan program, sehingga akan bermanfaat pula
bagi orang lain.

2|Page

B. TUJUAN
1. Membagi cerita kepada mahasiswa UNISNU (calon peserta Transfer Kredit Luar
Negeri) Tahun 2020/2021 tentang perjalanan keikutsertaan program oleh alumni.
2. Memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang pengalaman nyata hidup di Luar
negeri (on real-world experience).
3. Memberikan kesiapan logistik maupun mental kepada mahasiswa UNISNU calon
peserta Transfer Kredit Luar Negeri Tahun 2020-2021, supaya dapat menyiapkan diri
lebih baik ketika berpartisipasi di dalam program ini.
4. Meningkatkan motivasi internal mahasiswa UNISNU untuk ikut serta di dalam
kegiatan internasional untuk mengembangkan kualitas diri dan pengalaman globalnya.
5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa alumni untuk berbagi cerita kepada rekan
mahasiswa lain tentang pengalaman mereka belajar dan bersosialisasi di Luar Negeri.

C. DESKRIPSI KEGIATAN
Sharing Transfer Kredit Luar Negeri merupakan acara sharing/berbagi cerita
tentang Program Transfer Kredit Luar Negeri UNISNU Jepara yang akan disampaikan
oleh perwakilan mahasiswa alumni peserta Transfer Kredit Luar Negeri UNISNU.
Mahasiswa alumni akan berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing ketika
mengikuti program kepada mahasiswa calon peserta Transfer Kredit Luar Negeri
UNISNU pada tahun yang akan datang.
Acara sharing akan dikemas di dalam forum VIRTUAL/DARING mengingat
masih diterapkannya pembatasan social Pandemi Covid-19. Juga akan disampaikan
dengan skema kegiatan semi-formal sehingga penyampaian materi dan suasana forum
akan dapat diikuti dengan lebih santai oleh para mahasiswa.
Materi sharing yang akan disampaikan oleh narasumber secara garis besar dimulai
dari 1) langkah pertama mereka mengikuti seleksi program sampai dengan kepulangan
kembali ke kampus. Secara rinci mahasiswa alumni akan 2) menceritakan perjalanan
mereka dan pengalaman selama di luar negeri; dan 3) tidak melupakan cerita mengenai
manfaat yang telah dirasakan, 4) kesulitan/tantangan yang dihadapi, 5) pesan dan kesan
setelah mengikuti program, serta 6) pesan dan rekomendasi untuk mahasiswa calon
peserta Sharing Transfer Kredit Luar Negeri UNISNU Jepara.
Adapun terkait narasumber dan peserta acara adalah sebagai berikut:
Narasumber: 4 Mahasiswa
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1. Muhammad Rifqy Syauqy Nur (Alumni mahasiswa Transfer Kredit LN Tahun 2017)
2. Muhammad Afrizal Malna (Alumni mahasiswa Transfer Kredit LN Tahun 2018)
3. Mutiara Faradina (Alumni mahasiswa Transfer Kredit LN Tahun 2019)
4. Noor Laily Isnaini (Alumni mahasiswa Transfer Kredit LN Tahun 2019)
Peserta:
1. 100-200 Orang
2. Mahasiswa Semester 3 (wajib) saat ini.
3. Pendaftaran Terbuka untuk mahasiswa semua prodi melalui link
https://forms.gle/cy2Hhvt3HzvGxcUV9

D. TIMELINE ACARA
Acara Sharing Transfer Kredit Luar Negeri 2020 ini akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal

: Selasa, 01 Desember 2020

Waktu

: Pukul 09.00 – 11.30 WIB

Tempat

: Live di Ruang Seminar Gdg Rektorat Lt 1

Melalui

: Link Zoom (menyusul)

Day

Time
09.00 - 09.15

Agendas
a. Pembukaan
b. Sambutan Kepala KUI

Selasa, 01
Desember
2020

Moderator/MC
09.15 - 10.30

10.30 - 11.00
11.00 - 11.05

"Sharing Transfer Kredit
Luar Negeri "
35 menit/narasumber
"Tanya Jawab"
Penutup

Kontak Person :
Nihayatu Sa’adah

(0896 4848 7681)

Muhammad Rifqy Syauqy Nur

(0895 1486 1629)
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Note
MC
Murharsito, SE.,
M.Sc
Moderator
Narasumber

Narasumber
MC

E. PENGGUNAAN ANGGARAN
Penggunaan anggaran kegiatan akan diambilkan dari pos kegiatan KUI
“Keikutsertaan Seminar Internasional Online dan Sharing Culture”dengan rincian
anggaran sebagaimana terlampir.

F. PENUTUP
Demikian TOR ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Acara Sharing Transfer
Kredit Luar Negeri 2020. Semoga kegiatan ini mampu mencapai tujuan yang diharapkan
bersama demi kemajuan UNISNU kedepannya. Aamiin

Hormat Kami,
Kepala Kantor Urusan Internasional
Murharsito, SE., M.Sc
NIP. 198104102005011004
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