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LAPORAN ONLINE BENCHMARKING KE GLOBAL 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 Global University, 

Libanon sebagai Langkah UNISSULA menuju World Class University pada tahun 

2030. 

b. Untuk mengetahui serta mempelajari sistem pendukung  penjaminan mutu institusi 

Pendidikan Tinggi di Negara Islam yang  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 5 November 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. 

3. Moch Taufik, ST.,MIT 

4. Dr. Alifah Ratnawati 



 

5. Anang Putranto, ST 

 

 

E. Hasil Kunjungan Kerja 

Hasil dari kegiatan benchmarking yang dilakukan ke Global University Libanon. 

Global University adalah lembaga pendidikan berkualitas tinggi yang didirikan pada tahun 

1992 untuk memberikan siswa pendidikan yang unggul dan kesempatan untuk menjadi 

pemimpin di pasar global saat ini dengan biaya yang wajar. 

http://www.globaluniversity.live/pages/about/ 

1. Universitas secara resmi diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Lebanon 

(Keputusan Presiden 2067/99). Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 

melakukan penjajagan kerjasama di bidang pendidikan dengan Global University 

Lebanon. Rombongan Global University Lebanon yang dipimpin oleh Prof Dr Al 

Habib Syekh Thoriq Ghannam Al Hasani. 

2. Visi Global University adalah  The university aims to become a world class, 

internationally recognized, esteemed, and sought-after institution that promotes and 

develops distinguished elements, academic solutions, and quality education for a 

knowledge based society yang diartikan sebagai Universitas bertujuan untuk menjadi 

lembaga kelas dunia, yang diakui secara internasional, terhormat, dan dicari yang 

mempromosikan dan mengembangkan elemen-elemen terkemuka, solusi akademik, 

dan pendidikan berkualitas untuk masyarakat berbasis pengetahuan. 

3. Misi Global University adalah Global University is committed to providing its students 

with diverse educational knowledge along with practical experience to equip them with 

the necessary tools to compete in today's global society. The University integrates 

innovative technologies into the learning process, provides students with counseling, 

career advising, and promotes lifelong learning yang diartikan sebagai Global 

University berkomitmen untuk membekali mahasiswanya dengan beragam 

pengetahuan pendidikan bersama dengan pengalaman praktis untuk membekali mereka 

dengan alat yang diperlukan untuk bersaing dalam masyarakat global saat ini. 

Universitas mengintegrasikan teknologi inovatif ke dalam proses pembelajaran, 

menyediakan siswa dengan konseling, nasihat karir, dan mempromosikan pembelajaran 

seumur hidup. 

4. Informasi layanan berbasis website untuk mahasiswa dapat diakses pada: 

http://www.globaluniversity.live/pages/about/


 

http://www.globaluniversity.live/pages/current_students/ 

5. Rekomendasi hasil Benchmarking: 

a) Memperkuat penerapan BuDAI untuk memperkuat karakter lulusan dan 

menjawab pencapaian visi untuk melahirkan generasi khaira ummah.  

b) Meningkatkan Kerjasama dengan institusi islam untuk mendapatkan 

sharing resource dan mendukung pencapaian visi.  

 

 

 

 

 

6. Suasana kampus Global University  

 

 

http://www.globaluniversity.live/pages/current_students/


 

  
Dr Al Habib Syekh Thoriq Ghannam Al Hasani, Global University Lebanon  dan  

Prof Dr Gunarto SH MHum (Rektor UNISSULA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


