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1. PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM NEGERI 

A. NUNI 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) tergabung dalam persatuan 

kerjasama NUNI (Nationwide Uniersity Network in Indonesia). NUNI sendiri 

diinisiasi oleh Bapak Boto Simatupang selaku Wakil Rektor 4 Universitas Bina 

Nusantara (BINUS) pada tahun 2012 dan hingga tahun 2016 beranggotakan 

21 universitas baik negeri maupun swasta.  

Pertemuan NUNI 2016 dilaksanakan di BINUS University pada tanggal dari 

tanggal 23-25 Oktober. Pertemuan ini merupakan kesempatan yang baik bagi 

institusi pendidikan untuk bertukar pendapat maupun berdiskusi mengenai 

isu-isu yang terkini seputar “Inovasi dan Transformasi Pendidikan Tinggi 

(Institusi Pendidikan Tinggi). Adapun agenda pertemuan rektor ini antara lain 

adalah:  

a. kegiatan kerjasama NUNI 2017 

b. sekertariat NUNI dan steering committee 

c. membership fee, terkait dengan research platform 

d. dan yang terakhir adalah untuk menjadikan NUNI sebagai sebuah 

konsorsium yang diresmikan oleh DIKTI sehingga dapat masuk ke dalam 

Road Map DIKTI.  

Melalui kegiatan pertemuan ini, diharapkan dapat menghasilkan sebuah 

inisiatif baru di dalam “Innovative Pedagogy” dan “Acceleration of Incubation”, 

serta menandatangani Deklarasi sebagai komitmen untuk melaksanakan 

proyek bersama yang melibatkan industri, masyarakat dan pendidikan. 



 

Gambar 1. Pembukaan Forum NUNI di Kampus BINUS 

 

B. ALFALINK 

UPT Kerjasama bekerjasama dengan Alfalink Semarang menyelenggarakan 

acara international educational fair yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 

Desember 2016 di Ruang Serbaguna GKB Lantai 10.  

UNISSULA International edufair2015 terbuka bagi seluruh dosen, karyawan 

dan juga mahasiswa UNISSULA yang ingin melanjtksn studi ke luar negri. 

Dalam kegiatan ini Bahasa dan ALFALINK menghadirkan representative 

universitas-universitas ternama di Australia/ USA dan UK. Hal inipun disambut 

antusias oleh sebagian besar dosen dan mahasiswa UNISSULA dengan ikut 

berpartispasi dalam ujian TOEFL tahap awal yang diadakan pada senin, 19 

oktober 2015 dan ujian tahap kedua pada hari selasa, 27 oktober 2015. tujuan 

yang ingin dicapai dari kegiatan UNISSULA international edufair 2015  adalah 

memfasilitasi dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISSULA yang ingin 

melanjutkan studi ke luar negri baik jenjang S2 dan S3 dengan menyediakan 

informasi beasisiwa pendidikan. Adapun hasil yang ingin dicapai dari kegiatan 

ini adalah adanya kandidat yang berpotensi dari UNISSULA yang 

mendapatkan LoA dan Beasiswa Pendidikan. 

 



 

Gambar 2. International Edufair UNISSULA 2016 

 

C. PEMKAB DEMAK 

UNISSULA dan Pemkab Demak menjalin kerjasama dalam bidang 

pengabdian masyarakat dan penempatan mahasiswa KKN di kabupaten 

Demak. Kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat dan penempatan 

mahasiswa KKN sebelumnya sudah dilaksanakan di kabupaten Semarang. 

Dan pada tahun ini UNISSULA memperluas jaringan kerjasama dengan 

Kabupaten Demak. 

Kabupaten Demak dinilai menjadi daerah yang memiliki potensi ekonomi yang 

bisa lebih ditingkatkan dengan terlibatnya akademisi dari UNISSULA baik 

dosen maupun mahasiswa. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah lokasi 

kabupaten Demak dan UNISSULA yang berdekatan memungkinkan 

kesempatan kerjasama yang mudah direalisasikan.  

Bentuk kerjasama lain antara UNISSULA dan Pemkab Demak adalah 

pemberian beasiswa dari UNISSULA kepada staff pemerintahan dari Pemkab 

Demak untuk melakukan studi lanjut di UNISSULA pada program M.PdI dan 

MM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya insani yang dimiliki 

Pemkab Demak. 

 

 



D. PEMKAB SEMARANG 

UNISSULA dan Pemkab Semarang sebelumnya pada tahun 2015 telah 

menandatangi MoU yang menandai terjalinnya kerjasama antara kedua belah 

pihak. Maka pada tahun 2016 UNISSULA dan Pemkab Semarang 

melanjutkan realisasi kerjasama yang sudah disepakati pada tahun 

sebelumnya dalam bidang pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat 

memang menjadi fokus dari kerjasama ini karena kabupaten Semarang 

memiliki potensi ekonomi yang bisa terus dimaksimalkan seperti wisata, 

agrobisnis, dll. Namun demikian ada juga berbagai permasalahan seperti 

masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, berbagai masalah 

kesehatan, dan tingginya angka kemiskinan. Unissula berkomitmen untuk 

melanjutkan pengabdian masyarakat di Kabupaten Semarang khususnya di 

Kecamatan Getasan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan 

oleh dosen dan KKN mahasiswa UNISSULA di Kecamatan Getasan yang 

merupakan desa binaan UNISSULA.  

 

Gambar 3. Pelepasan Peserta KKN tahun akademik 2016/2017 

 

E. YANBU’UL QURAN KUDUS 

UPT Kerjasama dan Fakultas Agama Islam (FAI) Unissula selenggarakan  

pelatihan cara baca tulis dan menghafal Alqur’an metode Yanbu’a di Masjid 



Kampus Unissula (6/5). Acara yang diikuti 200 peserta tersebut merupakan 

hasil kerjasama dengan  UNISSULA dan Yanbu’ul Qur’an Kudus.  

Narasumber  KH  M Ulil Albab Arwani, Pengasuh Ponpes Tahfidz Yanbu’ul 

Quran Kudus menyampaikan apresiasinya kepada peserta yang hadir dalam 

pelatihan cara baca tulis dan menghafal Alqur’an melalui metode Yanbu’a. 

“Saya yakin kalian yang hadir mengikuti pelatihan ini adalah orang-orang 

yang sangat cinta kepada Alqur’an. Buktinya jelas, kalian meninggalkan hal 

penting lainnya untuk belajar membaca, menulis dan menghafal Alqur’an” 

Lebih lanjut  Ulil menyampaikan keutamaan Alqur’an. “ Alqur’an itu adalah 

sesuatu yang paling utama dibandingkan segala sesuatu, kecuali jika 

dibandingkan dengan Allah SWT. Alqur’an itu mukjizat yang paling agung dan 

abadi hingga sekarang. Dengan Alqur’an, kita akan hidup bahagia di dunia. 

Selain itu Alqur’an kelak akan menjadi penolong kita di hari qiyamat. Selain itu 

juga bisa dijadikan pembersih hati kita” 

Metode Yanbu’a merupakan salah satu cara untuk belajar dan mengajarkan 

Alqur’an . Metode Yanbu’a merupakan merupakan penyempurnaan metode-

metode yang sudah ada sebelumnya. Banyak kelebihan yang terdapat dalam 

metode tersebut salah satunya adalah penulisannya yang menggunakan 

Rosm Ustmany asli sebagaimana tulisan Alqur’an yang tersebar luas di 

daerah Timur Tengah. Dengan berbagai kelebihan metode yanbu’a maka 

metode ini praktis, efektif dan efisien untuk belajar  membaca, menulis dan 

menghafal Alqur’an.. 

Sementara itu Wakil Rektor III Sarjuni SAg MHum dalam sambutannya 

sekaligus membuka acara menyampaikan apresiasi kepada panitia atas 

inisiasi pengadaan pelatihan ini. “Pelatihan yang rutin diadakan ini sangat 

besar manfaatnya baik untuk mahasiswa maupun masyarakat umum. 

Semoga ke depannya, pelatihan seperti ini terus diadakan dan ditingkatkan” 



 

Gambar 4. Pelatihan Baca, Tulis, dan Menghafal Al Quran 

 

2. PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI 

A. UKM 

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan UNISSULA sudah secara aktif 

melaksanakan student mobility program sebagai bentuk implementasi MoU 

yang sudah disepakati. Pada tahun 2016 terdapat 4 mahasiswa dari Fakultas 

Ekonomi UNISSULA yang mengikuti student mobility tersebut yaitu Sulastri, 

Erma Sri Hastuti, Aniratul Hikmah, dan Afina Agwinanda. Pada program 

student mobility tersebut, mahasiswa UNISSULA akan belajar selama satu 

semester di UKM dengan mengambil beberapa mata kuliah. Nilai yang 

didapat dalam mata kuliah tersebut kemudian ditransfer kembali ke program 

studi asal mahasiswa tersebut.  

 

B. RUAS 

Rotterdam University of Applied Sciences dan UNISSULA sudah 

bekerjasama dalam program student mobility. Tahun 2016, UNISSULA 

kembali mengirimkan 3 mahasiswa dari Fakultas Teknik yaitu Aprilia Aldila 

Cahya Laily, Nanang Hidayat, dan Etika Sukma Adiyanti. Seperti pada 

program student mobility di tahun yang sebelumnya, mahasiswa UNISSULA 

tersebut akan menempuh pendidikan selama satu semester di RUAS dan 

mengambil beberapa mata kuliah yang selanjutnya ditransfer nilainya ke 

program studi asal.  

 



C. USIM 

Pada tahun 2016 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) melakukan 

kunjungan ke UNISSULA untuk melakukan workshop yang diselenggarakan 

pada tanggal 25 Agustus 2016.  

Pada workshop tersebut terdapat beberapa presentasi dan diskusi. 

Presentasi yang pertama yaitu pemamaran kekhasan USIM di Malaysia yang 

diharapkan mampu menjadi role model bagi UNISSULA dalam menerapkan 

nilai-nilai Islami karena USIM sudah terkenal dengan pengimplementasian 

nilai-nilai Islam dalam kegiatan belajar dan standar kompetensi lulusan 

mereka.  

Selanjutnya diadakan 4 sesi diskusi yang meliputi Describing the meaning of 

Islamic Law and Islamic Law in Malaysia, Islamic Law in Indonesia, Effects of 

Islamic Law to Muslim, and Effect of Islamic Law to Non-Muslim.  

Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan dialog yang bertema Keep Care 

for Syrian yang mencakup 3 sesi panel yaitu: what happened in Syria?,  

factors  of the issues in Syria, and what is our responsibilities in this issue? 

Acara workshop dan diskusi tersebut diharapkan mampu memperluas  

pengetahuan dosen dan mahasiswa pada isu-isu yang berkaitan dengan 

hukum Islam dan Syria.  

 

D. DSU 

UNISSULA dan Dongseo University telah menjalin kerjasama sejak tahun 

2013, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2015. Pada tahun 2016 ini, 

dilaksanakan implementasi MoU dengan DSU dalam bentuk student mobility 

program. Pada tahun 2016 terdapat dua mahasiswa dari fakultas Teknologi 

Industri yang mengikuti student mobility ke DSU yaitu Wardianto Eko Saputra 

dan Ledi Anggaeni Manan. Pada program student mobility dengan DSU, 

mahasiswa akan mengambil beberapa mata kuliah selama satu semester 

yang kemudian kredit mata kuliah tersebut ditransfer ke mata kuliah yang ada 

di prodi darimana mahasiswa tersebut berasal. Kegiatan student mobility 

memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman belajar dengan situasi 

akademik dan budaya yang berbeda sehingga mereka memiliki perspektif 

global dalam ilmu yang mereka pelajari. Dengan memiliki perspektif global 

mereka mampu berkompetisi dengan lulusan dari negara lain.  



E. IIUM 

Kerjasama antara UNISSULA dan International Islamic University Malaysia 

(IIUM) ditandai dengan ditandatangai MoU pada tanggal 2014. Kemudian 

pada tahun 2015 dilaksanakan beberapa program yang merupakan tindak 

lanjut dari kerjasama yang dicantumkan dalam MoU tersebut. Pada tahun 

2016 ini ada dua program yang dijalankan yaitu professor exchange dan joint 

summer program.  

Dr. Maskanah Mohammad Lotfi pada tahun 2016 menjadi visiting professor di 

jurusan sastra Inggris, Fakultas Bahasa UNISSULA. Beliau menjalankan tiga 

agenda yaitu lecturing pada mata kuliah liguistics, workshop penelitian dalam 

bidang ilmu bahada dan research dalam bidang linguistik. Dalam kegiatan 

lecturing, Dr. Maskanah mengajar mata kuliah semantics untuk mahasiswa 

sastra Inggris, Fakultas Bahasa UNISSULA. Beliau juga menjadi narasumber 

workshop penelitian di bidang ilmu bahasa untuk dosen-dosen sastra dan 

pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Bahasa. Beliau menyampaikan cara 

menbgembangkan sebuah penelitian dari mulai ide hingga dipublikasikan. 

Workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kualitas penelitian 

dosen-dosen Fakultas Bahasa UNISSULA.  

Selanjutnya beliau juga bekerja sama dengan dua dosen sastra Inggris yaitu 

Diyah Fitri Wulandari, M.Hum, dan Idha Nurhamidah, M.Hum. Judul penelitian 

ketiga dosen tersebut Past-Time Maker-ed in the speech and written work of 

Indonesian English Majors. Hasil penelitian ini kemudian akan dipublikasikan 

di jurnal ilmiah internasional.  

Bentuk implementasi kerjasama antara UNISSULA dan IIUM di tahun 2016 

selain visiting professor adalah Joint Summer Program yang bertajuk “How to 

Pursue a Sustainable Relationship Between Society”. Workshop summer 

program tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 September 2016 di Aula 

Gedung Kuliah Bersama Lantai 10. Acara tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkontribusi dalam 

meciptakan hubungan yang selaras dengan masyarakat. Dengan demikian 

mahasiswa tidak hanya menguasai bidang akademik tetapi juga memiliki 

kemampuan mengaplikasikan pengetahuannya dalam masyarakat.   



 

Gambar 5. Dr. Maskanah Mohammad Lotfi dan Mahasiswa Sastra Inggris 

UNISSULA usai kelas Semantics 

 

F. CWNU 

Changwon National University (CWNU) melakukan kunjungan ke UNISSULA 

pada tanggal 15 Juni 2016. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan 

kerjasama dalam field experience program bagi staff CWNU. Dalam 

kunjungan tersebut CWNU diwakili oleh 4 delegasi untuk mengadakan 

pertemuan dengan staff dari kantor urusan kerjasama untuk membahas 

implementasi kerjasama yang akan dilakukan.  

Hasil pertemuan tersebut adalah akan dilakukan langkah-langkah konkrit 

untuk merealisasikan kerjasama yang sudah disepakati dalam MoU antara 

CWNU dan UNISSULA pada area yang sudah disepakati.  

 

G. UNISSA 

UNISSULA pada tahun 2016 kembali memperluas jaringan kerjasama 

dengan universitas di Brunei Darussala dengan penandatangan MoU dengan 

Universitas Islam Sultan Sharif Ali pada tanggal 15 Agustus 2016. Pada MoU 

tersebut disepakati bahwa kedua belah pihak akan bekerjasama dalam 

berbagai area yang meliputi exchange of students, joint workshop and training 

programs, joint research and development projects, joint education programs, 

exchange of staff, exchange of publication, dsb. 



Dalam MoU tersebut juga dijabarkan mengenai prosedur pelaksanaan 

kerjasama dan berbagai hal yang terkait dengan kerjasama dalam bidang 

tersebut.   

 


