
 

Sosialisasi Program Indonesian International Student 
Mobility Awards (IISMA) Kemendikbudristek Tahun 2022 
Berkaitan dengan registrasi Indonesian International Student Mobility Award (IISMA) tahun 

2022 yg akan segera dibuka, Fakultas Ekonomi Dan Binis UMA menyelenggarakan pengenalan 

bagi semua mahasiswa FEB UMA pada tanggal Senin, 14 Maret 2022 pukul 13.00 WIB melalui 

ruang media Zoom Meeting. Kegiatan dibuka eksklusif oleh Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis 

UMA Bapak. Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA. 

Dalam sambutannya, Ahmad Rafiki, Ph.D mengungkapkan pada peserta aktivitas yaitu 

mahasiswa FEB UMA buat semangat pada meraih prestasi akademik juga non akademik dengan 

mengikuti banyak sekali aktivitas misalnya IISMA. 

 

Koordinator IISMA UMA 2022, Siti Alhamra Salqaura SE.M.Si menjadi narasumber dalam 

kegiatan ini. Selain itu, salah satu IISMA 2021 awardees yaitu  Siti Hawarina Simbolon 

(188320202) juga turut hadir dan membagikan pengalamannya dalam mengikuti program 

IISMA. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan menjadi sarana penunjang bagi mahasiswa 

dalam persiapan pendaftaran program IISMA 2022. 

Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) sendiri merupakan sebuah program 

beasiswa pemerintah Indonesia yang mendanai mahasiswa sarjana dari perguruan tinggi 

Indonesia untuk mengikuti program mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri. 

https://akuntansi.uma.ac.id/


Adapun alasan untuk bergabung di program ini adalah pengakuan kredit dari perguruan tinggi 

dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri, dapat mengambil kelas sesuai passion, mendapat 

kesempatan untuk belajar dari Universitas terbaik di Dunia, mendapat kesempatan untuk 

mencoba kultur baru dari negara-negara berbeda, dapat membangun jaringan Internasional, siap 

untuk menghadapi dunia kerja di masa depan. 

Syarat pendaftaran 

• Merupakan mahasiswa S1 aktif 

• Memiliki kemampuan Bahasa yang baik 

• Direkomendasikan oleh Perguruan Tinggi asal 

• IPK minimum 3,0 

Proses pendaftaran IISMA 

1. Mahasiswa mencari informasi perguruan tinggi luar negeri dan mata kuliah yang 

diinginkan di platform IISMA 

2. Mahasiswa mengajukan surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal 

3. Mahasiswa mengisi form aplikasi online pada platform MBKM 

4. Proses seleksi berkas bagi mahasiswa yang lolos tahap ini akan diumumkan pada 

platform MBKM masing-masing 

5. Wawancara yang dilakukan secara daring, tahap terakhir adalah persiapan keberangkatan 

ke perguruan tinggi luar negeri pilihan. 

  

Baca Juga : 

• Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) Universitas Medan 

Area, University Sultan Sharif Ali Islamic University Brunei Darusalam (UNISSA). 

• Nota Kesepahaman Kerjasama Universitas Medan Area Dengan Universitas 

Mikroskill 

• Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMA Meraih 2 Medali Perunggu 

 

https://uma.ac.id/berita/penandatanganan-memorandum-of-understanding-mou-universitas-medan-area-university-sultan-sharif-ali-islamic-university-brunei-darusalam-unissa
https://uma.ac.id/berita/penandatanganan-memorandum-of-understanding-mou-universitas-medan-area-university-sultan-sharif-ali-islamic-university-brunei-darusalam-unissa
https://uma.ac.id/berita/nota-kesepahaman-kerjasama-universitas-medan-area-dengan-universitas-mikroskill
https://uma.ac.id/berita/nota-kesepahaman-kerjasama-universitas-medan-area-dengan-universitas-mikroskill
https://uma.ac.id/berita/mahasiswa-fakultas-ekonomi-dan-bisnis-uma-meraih-2-medali-perunggu

