
 

 

 

 

 

ASEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM AND QUALITY ASSURANCE 

Rabu (9/11), dilaksanakan ASEAN Credit Transfer System and Quality 

Assurance yang dihadiri oleh orang-orang yang berkecimpung di 

International Office dari berbagai universitas. Acara ini diselenggarakan 

oleh BINUS dan Institut Pertanian Bogor serta didanai oleh 

KEMENRISTEKDIKTI melalui PKKUI. 

Mencapai skala International adalah salah satu strategi dari setiap 

perguruan tinggi. Salah satu hal untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

dengan memperkaya pengalaman mahasiswa-mahasiswi baik dalam bidang 

akademik maupun non akademik, diluar kampus maupun dalam kampus. 

Hal tersebut sudah seringkali dilakukan oleh berbagai universitas melalu 

program pertukaran pelajar.  

Diluar itu, terdapat tantangan besar yaitu menempatkan standar yang sama 

dalam hal kredit akademik antara negara-negara, serta memelihara kualitas 

pendidikan yang sama di manapun mahasiswa tersebut sedang melakukan 

studi. Oleh karena itu, acara ini dibuat untuk melakukan diskusi bersama 

untuk mencari solusi dari masalah tersebut dari orang-orang yang telah 

berpengalaman selama bertahun-tahun melakukan internationalisasi di 

masing-masing universitas. 

Isi dari workshop ini meliputi: berbagi informasi tentang berbagai skema 

dan praktik pelaksanaa pengalihan kredit, berbagai informasi dan 

mendiskusikan kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya 

untuk sistem transfer kredit dan membahas berbagai masalah dan solusi 

pada sistem transfer kredit.  

 

 



 

 

Selain itu terdapat pembicara-pembicara dan fasilitator yang 

berpengalaman dan ahli di bidangnya. Pembicara tersebut adalah Ms. 

Abigail Cuales Lanceta (Assistant Director for Education, Youth and Sports 

Division, ASEAN Secretariat), Ms. Ariane Defreine (Program Manager, EU 

Support to Higher Education in the ASEAN Region (SHARE), Institut Français 

Indonesia), Dr. Susanne Liermann (SHARE Project Manager, DAAD Jakarta 

Office), Junaidi, S.S., M.A (Universitas Indonesia), Dr. Ir. Eko Hari Purnomo 

(Head Division of International Program, Directorate of Collaboration and 

International Program, Bogor Agricultural University), Karen Imam, M.I.B. 

(Director, BINUS Global, BINUS UNIVERSITY). 

Masing-masing pembicara memliki tema bahasan yang berbeda antara lain 

“ASEAN Community and Higher Education Cooperation in Southeast Asia”, 

“ASEAN Credit Transfer System”, “ASEAN Quality Assurance” dan “The 

Creation of AUN-ACTS: TheImplementation and Best Practices”. 

Dengan diadakan workshop ini diharapkan seluruh universitas dapat 

mengembangkan kualitas pendidikan hingga skala International yang 

tentunya sesuai dengan standart yang diharapakan (DL) 

 


