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Apa motif internasionalisasi? 

Bagaimana bentuk internasionalisasi?

Bagaimana mengembangkan strategi internasionalisasi?



Apa motif internasionalisasi? 

• Institusi mempunyai dimensi global 
• Membantu civitas untuk berkembang 
• Mendapatkan manfaat terbaik dari "dua dunia" 
• Membantu civitas memahami di luar batas lingkungannya

Merupakan komitmen dan aksi untuk 
menjadi warga dunia, berparadigma 
prospektif komparatif ... kolaboratif



Bentuk internasionalisasi? 

Internasionalisasi  ke luar

Internasionalisasi di dalam

+

• Segala bentuk kegiatan akademik yang "cross border"

• Segala bentuk pengembangan yang mengarah pada 
kesadaran warga dunia dan keterampilan antar kultur



Perspektif Internasionalisasi

Akreditasi internasional

Aktivitas kolaborasi internasional

Program internasional 

Ekspose internasional

Pemeringkatan internasional

Bagaimana mengembangkan strategi internasionalisasi di 
perguruan tinggi?

1.

2.

3.

4.

5.



Aktivitas kolaborasi internasional
• Riset     masuk dalam konsorsium internasional 

• Pembelajaran  menciptakan kolaborasi berkelanjutan 

• Pengabdian  mengemas program akademik menjadi 
paket         kolaborasi internasional

best practice di UII:  
• Konsorsium ERASMUS+ 
• Summer School UII - SFMU Turki



Ekspose Internasional
• Promosi   mengikuti event internasional 

• Kompetisi   ikut serta pada kompetisi internasional 

• Komunitas  mendorong civitas masuk asosiasi 
internasional

best practice di UII:  
• P2A - Passage to ASEAN



Program Internasional
• Kelas Internasional (penyelenggaraan pembelajaran 

berbahasa internasional) 

• Pengembangan BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur 
Asing) 

• Gelar Ganda / Gelar Gabung (penyelenggaraan program 
bergelar bersama) 

• Credit Earning / Short courses/ Summer School

https://www.uii.ac.id/gelar-ganda/



A. INTERNATIONAL CLASS. Program Studi menyediakan kelas yang  terdiri dari 
kelas Reguler (Bahasa Indonesia) dan kelas Bahasa Asing (Inggris/Arab) 

B. PARTIAL INTERNATIONAL COURSE. Program Studi menyediakan kuliah 
dengan komposisi sebagian dilaksanakan dengan Bahasa Indonesia dan 
sebagian lain dengan Bahasa Asing. Mahasiswa asing harus lulus BIPA dalam 
jangka waktu tertentu. Prodi “menyusun” pelaksanaan kurikulum dengan 
penyampaian dengan Bahasa Asing di awal.  

C. BAHASA INDONESIA WITH INTERNATIONAL STUDENTS. Kuliah dilaksanakan 
dengan Bahasa Indonesia. Mahasiswa asing harus lulus BIPA sebelum masuk 
perkuliahan. Berdasarkan best practice membutuhkan waktu 1 tahun. 

D. INTERNATIONAL COMPACT COURSE. Program studi menyediakan kelas 
Bahasa Asing tertentu saja dengan program semester pendek (credited 
program). 

E. IMMERSION PROGRAM. Program studi menyediakan aktivitas yang 
melibatkan mahasiswa asing (non credited program). 

Skema Internasionalisasi Prodi di UII (mulai 2017)



Akreditasi Internasional
• Perkuatan SPMI, kebijakan akademik, dan kurikulum 

berbasis OBE 
• Penyelenggaraan hibah kompetitif internal untuk 

internasionalisasi 
• Pengembangan kebijakan akademik yang komprehensif 
• Perkuatan infrastruktur "knowledge & information 

management" (perpustakaan, laboratorium, learning 
center, website, dll.) 

• Perkuatan SDM di semua lini



Pemeringkatan Internasional
• Perkuatan fundamental pada produksi artikel terindeks 

(misalnya Scopus dan Web of Science) 
• Perkuatan kolaborasi internasional (akademik dan 

industri)  
• Perkuatan infrastruktur  
• Mahasiswa internasional 
• Dosen internasional 
• Rasio dosen - mahasiswa



• pelacakan di portal Scopus dengan kata kunci "university" dan "islam"



Terima Kasih 


