
2017 

UPT KERJASAMA/                                  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS      

1/1/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAPORAN TAHUNAN  
UPT KERJASAMA 



 

PROGRAM-PROGRAM YANG TELAH 
DILAKSANAKAN 

 

 

1. PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM NEGERI 

A. NUNI 

Unissula menjadi tuan rumah annual meeting rapat koordinasi program 

kerjasama Nationwide University Network in Indonesia (NUNI) yang 

diselenggarakan di kampus Kaligawe (21-22/10). 

Acara yang dibuka oleh Wakil Rektor I Dr Ir Muhammad Haddin MT tersebut 

dihadiri oleh perwakilan Universitas NUNI seperti Universitas Bina Nusantara 

(Binus), Universitas Sanata Darma (USD), Universitas Andalas (Unand), 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta dll. 

Selain  annual meeting bagi para staff bidang kerjasama ada juga kegiatan 

student camp untuk para mahasiswa dari Universitas anggota NUNI untuk 

mempererat tali persaudaraan antar anggota serta untuk mendiskusikan hasil 

penelitan lapangan yang dilakukan oleh para mahasiswa. 

Dalam sambutanya Haddin  mengapresiasi pentingnya kerjasama antar 

universitas di Indonesia untuk meningkatkan kwalitas serta mengurangi 

kesenjangan mutu antar perguruan tinggi di Indonesia. 

“Kita selama ini terbuai kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, NUNI 

merupakan jawaban konkret tentang kesetaraan mutu perguruan tinggi di 

Indonesia. Akan lebih hebat apabila ada kerjasama lebih erat antara 

perguruan tinggi dalam negeri” papar Haddin. 

Masih menurut Haddin “Selain itu NUNI menjadi embrio bagi kesetaraan 

pendidikan tinggi di Indonesia baik di tingkat mahasiswa dan dosen pengajar 

melalui riset bersama untuk memajukan Indonesia” Pungkasnya. 

NUNI merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 2011 untuk mengajak 

universitas – universitas di Indonesia berkolaborasi untuk dalam bidang 

akademik dan riset dengan implementasinya antara lain; pertukaran 



mahasiswa antar anggota, pertukaran staff pengajar, kerjasama riset dan 

implementasi tridarma perguruan tinggi. 

Sampai saat ini NUNI telah beranggotakan 21 Perguruan tinggi baik swasta 

maupun negeri di Indonesia, sementara untuk di Jawa Tengah sendiri ada 

lima  yaitu Univeristas Islam Sultan Agung (Unissula), Univeritas Diponegoro 

(Undip), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Katolik Soegijapranata 

(Unika) dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). 

 

Gambar 1. Kegiatan NUNI 2017 

 

B. PEMKAB KENDAL  

Pemkab Kendal dan UNISSULA menandatangani MoU kerjasama pada 

tanggal 20 November 2017 . Kedua belah pihak menjalin kerjasama dalam 

bidang tri dharma perguruan tinggi. Program tersebut meliputi pengembangan 

desa binaan Rowosari dan Gempolsari menjadi proyek Menteri Sosial. Dalam 

rangka penguatan ekonomi akan didirikan koperasi desa yang meningkatkan 

swadaya masyaarakat. Sementara di bidang kesehatan Bupati ingin ada 

program 1 desa 1 klinik. 

 

C. PEMKAB SEMARANG 

Tahun 2017, UNISSULA kembali bekerjasama dengan Pemkab Semarang 

dalam bidang pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat yang 

dilakukan di desa binaan Kabupaten Semarang dilaksanakan baik oleh dosen 



maupun mahasiswa. Pengabdian masyarakat dosen diharapkan dapat 

menanggani masalah tingginya angka kematian ibu melahirkan, berbagai 

masalah kesehatan, dan tingginya angka kemiskinan. KKN mahasiswa 

UNISSULA di Kecamatan Getasan yang merupakan desa binaan UNISSULA 

juga difokuskan pada peningkatan potensi ekonomi dan penyelesaian 

masalah sosial yang ada di desa tersebut.  

 

Gambar 2. Pelepasan Peserta KKN tahun akademik 2016/2017 

 

 

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 2017 terdapat 3 mahasiswa dari Fakultas 

Ekonomi UNISSULA yang mengikuti student mobility tersebut yaitu Santi 

Putriani, Dewi Anisa Rahman, dan Rifqi Maulida. 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 2017, UNISSULA 

kembali mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program student exchange. 

Pada bulan Januari,  terdapat 2 mahasiswa dari Fakultas Teknik yaitu HN 

Huda Eka Praja dan Mariyatul Qibtiyah dan 1 mahasiswa dari Fakultas 

Ekonomi yaitu Ratna Eka Raharto. Sedangkan pada bulan Agustus, terdapat 

6 mahasiswa dari Fakultas Teknik yang mengikuti program tersebut. Mereka 

adalah Ardefian Suharno, Abdurrohman Sholeh, Chatra Sagitarino, Lauditta 

Putri, Aliya Kafabiy, dan Lulu Isnaini Ija. 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 2017 UNISSULA mengirimkan 3 mahasiswa dari Fakultas 

Ekonomi yaitu Zikrina Sekar Winastri, Dina Nurwidhi, dan Yuli Indah Sari. 

Pada program student mobility tersebut, mahasiswa UNISSULA akan belajar 

selama satu semester di USIM dengan mengambil beberapa mata kuliah. 

Nilai yang didapat dalam mata kuliah tersebut kemudian ditransfer kembali ke 

program studi asal mahasiswa tersebut.   

 

D. DSU 

UNISSULA pada tahun 2017 mengirimkan total 4 mahasiswa yang 

diberangkatkan pada dua semester yang berbeda. Pada bulan Februari 2017 

dua mahasiswa dari fakultas Ekonomi yang mengikuti student mobility ke 

DSU yaitu Ernanda Kusuma Dewi dan Erlinda Ramadhani Permata. 

Sementara pada bulan Agustus 2017 terdapat dua mahasiswa dari Fakultas 

teknologi Industri yaitu Ghozi Fidaul Haq dan Setia Ningsih. 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. UBD 

Pada bulan Januari  2017 UNISSULA mengirimkan 1 mahasiswa untuk 

mengikuti student exchange program atas nama Heny Rizky Yanti. 

Serdangkan pada bulan Juli 2017, terdapat 2 mahasiswa dari Fakultas 

Teknologi Industri yaitu Siti Abidatul Ulfa fan Nadhil Anazhim Izhar Nubli.  

Pada program student mobility tersebut, mahasiswa UNISSULA akan belajar 

selama satu semester di UBD dengan mengambil beberapa mata kuliah. Nilai 

yang didapat dalam mata kuliah tersebut kemudian ditransfer kembali ke 

program studi asal mahasiswa tersebut.   

 


