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LAPORAN ONLINE BENCHMARKING KE UTRECHT UNIVERSITY    

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh UNISSULA maka LP3M melaksanakan online benchmarking ke 

perguruan tinggi yang bereputasi di tingkat internasional. Hal ini perlu dilakukan agar 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSULA dapat terselenggara dengan perencanaan 

yang matang dan  berkelanjutan.  

Kegiatan benchmarking ini dilakukan untuk memberikan masukan pandangan dan alternatif  

bagi LP3M agar mampu mengawal capaian VMTS  UNISSULA sehingga menjadi  salah 

satu Universitas di Indonesia yang memiliki recognisi internasional dengan pemenuhan 

kriteria World Class University pada tahun 2030.  

 

B. Tujuan Program 

Adapun tujuan kegiatan ini adalah: 

a. Untuk menganalisis/mempelajari strategi pencapaian VMTS UTRECHT University, 

Belanda sebagai Langkah UNISSULA menuju World Class University pada tahun 2030. 

b. Untuk mengetahui serta mempelajari sistem pendukung  penjaminan mutu 

berkelanjutan meskipun dalam kondisi pandemic COVID 19 yang membatasi secara 

menyeluruh mobilitas di wilayah nasional maupun internasional. 

 

C. Waktu Kunjungan Kerja 

Kegiatan online benchmarking ini ini dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2021. 

 

 

D. Peserta Benchmarking 

Peserta yang mengikuti kunjungan kerja ini berjumlah lima orang sebagai berikut: 

1. Endang Surani. S. Si. T., M. Kes  

2. Ns. Suyanto, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.MB 

3. Moch Taufik, ST.,MIT 



 

4. Dr. Alifah Ratnawati 

5. Anang Putranto, ST 

 

 

E. Hasil Kunjungan Kerja 

Hasil dari kegiatan benchmarking yang dilakukan ke Universitas Utrecht, Belanda: 



 

1. Universitas Utrecht adalah universitas riset publik di Utrecht, Belanda. Didirikan 26 

Maret 1636, ini adalah salah satu universitas tertua di Belanda. Berikut adalah link dari 

sejarah Universitas Utrectch. https://www.uu.nl/en/organisation/profile/tradition-and-

history/history Pada tahun 2018, ia memiliki pendaftaran 31.801 siswa, dan 

mempekerjakan 7.191 staf pengajar dan staf. Website resmi Uttrech University di 

Belanda adalah https://www.uu.nl/en, sedangkan website resmi untuk penjaminan 

mutu: https://www.uu.nl/en/education/quality-and-innovation/quality-assurance-and-

evaluation-of-education 

 

2. Statement visi dan Misi yang sekaligus menjadi taglinenya adalah:   Sharing science, 

shaping tomorrow. With open minds, open attitudes and open science, we join forces 

to create tomorrow’s solutions. Yang diterjemahkan sebagai berikut: Berbagi ilmu, 

membangun hari esok. Dengan pikiran terbuka, sikap terbuka, dan sains terbuka, Utrech 

bergabung untuk menciptakan solusi masa depan.  

3. Kebebasan akademik terlihat di Utrech University dengan statement bahwa mahasiswa 

dapat terlibat dalam berbagai penelitian dengan melampaui batas-batas disiplin ilmu. 

Mahasiswa dan peneliti yang terbaik bekerja menuju dunia yang lebih baik, bersama-

sama dan dalam komunitas yang erat. 

4. Utrecht University menawarkan 105 program yang ditawarkan bagi professional dan 

komunitas masyarakat.  

• Program tersebut ada yang berbayar up to € 2000 atau lebih   € 2000, ada 

juga yang gratis/ tidak berbayar. 

• Dengan durasi penyelenggaraan kurang dari 2 minggu, sedang dan jangka 

panjang sekitar 9 bulan.  Metode program yang dipergunakan ada tiga yaitu 

https://www.uu.nl/en/education/quality-and-innovation/quality-assurance-and-evaluation-of-education
https://www.uu.nl/en/education/quality-and-innovation/quality-assurance-and-evaluation-of-education


 

face to face, blended dan online secara penuh.  

• Bahasa program yang digunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Belanda. 

• Berikut adalah tampilan dari program yang ditawarkan:  

 

5. Berikut adalah paparan mengenai Utrecht University  

 

 



 

6. Rencana Strategis Utrecht 

Dalam dokumen Rencana Strategis ini, Universitas Utrecht menetapkan programnya 

sampai dengan 2025. Untuk memperkuat posisi dan misi Utrecth telah dirumuskan lima 

prinsip sebagai landasan yang kokoh, serta mempertimbangkan faktor dan tantangan 

lingkungan.  Lima prinsip yang diacu adalah sebagai berikut: 

a) Kolaborasi lintas batas 

Kolaborasi lintas batas: universitas internasional dengan pendidikan dan 

penelitian multidisiplin. 

b) Budaya mengajar masa depan/ Future-proof teaching culture 

Budaya pengajaran masa depan yang berfokus pada kualitas dan inovasi. 

c) Komunitas yang erat/ Close-knit community 

Komunitas erat yang terdiri dari mahasiswa, karyawan, dan alumni yang 

terlibat, di mana ada kepedulian dan kepedulian bersama serta ruang untuk 

pengembangan, terhubung satu sama lain, berbagi pengetahuan, dan dialog 

terbuka. 

d) Pembangunan berkelanjutan/ Sustainable development  

Fokus pada pembangunan berkelanjutan: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

akan menjadi bagian integral dari pendidikan, penelitian, dan manajemen 

operasional. 

e) Ilmu Terbuka/ Open Science 

Transisi ke Open Science, di mana kami akan memprioritaskan pengakuan dan 

penghargaan yang lebih luas terhadap karyawan Utrecht dan dampak 

pendidikan dan penelitian. 

f) Utretcht Univeristy akan menguraikan lima prinsip panduan di bawah ini. 

Implikasi khusus bagi organisasi, pendidikan dan penelitian dan fakultas dalam 

bab-bab berikutnya. 

 

7. Capaian Utrecth University  



 

 

8. Utrectht Uiversity mempublikasikan rencana strategis dan capaiannya setiap tahun. Hal 

ini menunjukan akuntabilitas  sebagai institusi yang sehat dan akuntabel. Hal ini 

menjadi praktek baik sekaligus merupakan perwujudan mission statementnya yaitu 

Sharing science, shaping tomorrow. Dengan demikian kampus atau institusi 

Pendidikan lain yang ingin mempelajari atau melakukan benchmarking sangat terbantu 

dalam menyusun arah pengembangan menuju World Class University. 

9. Rekomendasi hasil benchmarking: 

1) Menjalin Kerjasama dan menyelenggarakan program students exchange dan 

staff mobility. 

2) Mengundang penguji eksternal dari perguruan tinggi negara asing pada ujian 

ujian tesis dan ujian disertasi. 

3) Meningkatkan peluang kerjasama di bidang riset dasar  dan terapan. 

4) Meningkatkan kompetensi penelitian dosen sehingga mampu memperoleh 

pendanaan eksternalbaik dari pemerintah maupun industri. 

 

10. Lokasi kampus Utrecth 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


