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University of Twente (UT) merupakan universitas teknik berbasis riset yang mengedepankan semangat 

kewirausahaan. UT unggul di bidang teknologi dan penerapannya dalam konteks sosial masyarakat.  

Sejak tahun 1961, UT aktif mengembangkan teknologi untuk membangun masa depan: mulai dari 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), bioteknologi, hingga nanoteknologi. Riset yang dikembangkan 

selalu bersaing di level internasional. Di kampus hijau ini, tidak ada batasan antara berbagai disiplin ilmu. 

Ilmu teknik dan ilmu sosial dikembangkan bersama dengan sentuhan kemanusiaan, menjadikan UT 

sebagai satu-satunya kampus yang memiliki slogan “High Tech, Human Touch”.

University of Twente berkomitmen untuk menjembatani 
hubungan antar berbagai ilmu teknologi sembari terus 
berinovasi. Riset unggulan dari Universitas Twente 
meliputi bidang nanoteknologi, teknologi biomedis, TIK, 
energi berkelanjutan, dan ilmu pemerintahan. Disini, 
dipelajari kaitan antara ilmu teknik dengan kajian 
perilaku, ilmu sosial, dan manajemen. Semua ilmu 
dikembangkan dengan sentuhan kemanusiaan, sebagai 
esensi dari slogan “High Tech, Human Touch”.  
Melalui pengajaran dan fasilitas, nilai kewirausahaan 
ditanamkan di kalangan mahasiswa, staf, hingga alumni. 
UT selalu mendukung keterkaitan ilmu dengan industri 
dan perdagangan, serta selalu mendorong terciptanya 
bisnis berbasis teknologi yang inovatif. Hal
ini ditunjukkan dengan adanya lebih dari seribu startup 
bentukan mahasiswa dan alumni UT yang diluncurkan 
ke pasar. Jumlah yang sangat besar dibandingkan 
mayoritas universitas lain di dunia. 
University of Twente adalah satu-satunya universitas di 
Belanda yang memiliki kawasan kampus terpadu. 
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FIGUR DAN FAKTA

Pelajar 12,038

Pelajar Internasional 3,810

Siswa Pre-Master 402

Alumni 54,000

Pelajar Sarjana 7,122

Pelajar Pascasarjana 4,916

Perusahaan yang bermula dari UT 1,000+

Terletak di kota Enschede, University of Twente menyediakan 
sarana dan prasarana terbaik, sehingga mahasiswa dapat terlibat 
aktif dalam proses belajar-mengajar dan kehidupan komunitas di 
kampus. Fasilitas yang disediakan antara lain laboratorium 
penelitian, perpustakaan, berbagai fasilitas olahraga, pusat 
kesehatan, bimbingan konseling, hotel, tempat ibadah, pusat 
seni-budaya, dan lainnya. Kualitas adalah hal yang penting bagi 
kami. Oleh karena itu, UT menawarkan berbagai jenjang program 
di tingkat sarjana (Sarjana) dan pasca-sarjana (Master) bagi para 
pelajar yang berbakat dan bermotivasi tinggi. Khusus bagi 
mahasiswa yang memiliki kualitas di atas rata-rata, kami 
menawarkan program khusus yang lebih menantang (untuk 
informasi lebih lanjut, kunjungi: www.utwente.nl/honours).

BAGAIMANA PERINGKAT UNIVERSITY OF 
TWENTE SECARA GLOBAL? 
University of Twente merupakan bagian dari universitas di 
Belanda dan Eropa dengan reputasi yang baik dan memiliki 
peringkat yang tinggi. 

PERINKAT DUNIA

Times Higher Education (THE) 2021 201-250

QS World University Rankings 2021 189

Most entrepreneurial university in the Netherlands: 4th time

PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA
University of Twente menawarkan sekitar 20 program sarjana dan 
lebih dari 37 program pascasarjana yang diajarkan dalam bahasa 
Inggris. Program studi di universitas ini meliputi studi di bidang 
ilmu perilaku, teknik, dan teknologi. Untuk informasi lebih 
lengkap, Anda bisa mengunjungi www.utwente.nl/en atau 
melihat brosur universitas.
UT juga menawarkan variasi program PhD untuk mahasiswa yang 
ingin berkarir di bidang riset ilmiah. Lihat: www.utwente.nl/tgs

SYARAT PENERIMAAN
Sekolah Menengah Atas (SMA) kombinasi dengan Surat 
Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dimana kedua sertifikat 
memiliki rata-rata minimum 75%. 
Mata pelajaran yang dibutuhkan dengan nilai akhir 75% untuk 
SMA dan SKHUN: 
- Matematika selalu dibutuhkan;
- Tergantung pada program pilihan, Fisika, Kimia dan/atau Biologi.

(SKHUN) dimana nilai rata-rata minimum 75, dan setidaknya 
memperoleh nilai minimum 75 untuk subjek yang berkaitan 
dengan program sarjana yang dipilih. IELTS 6.0; TOEFL iBT 
dengan skor minimum 80 atau sertifikat Cambridge C1 Advanced 
dengan grade A, B atau C. Cambridge C2 Proficiency, dengan 
grade A, B atau C. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: 
www.utwente.nl/en/education/bachelor/admission/diplomas.

ATLAS: Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat, 
serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan nilai 
tinggi untuk Matematika dan salah satu mata pelajaran IPA 
diutamakan Fisika. IELTS dengan skor rata-rata 7.0 atau TOEFL 
iBT dengan skor 100. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: 
www.utwente.nl/bachelor/en/atlas.

Program Magister (MSc): Ijazah pendidikan sarjana di universitas 
atau institusi yang terakreditasi. Academic IELTS dengan skor 
rata-rata 6.5. TOEFL iBT dengan skor minimum 90 atau sertifikat 
Cambridge C1 Advanced dengan grade A, B atau C. Cambridge C2 
Proficiency, dengan grade A, B atau C. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi: www.utwente.nl/master/apply, serta laman khusus 
jurusan. 

NAMA HENI JU

NEGARA ASAL  INDONESIA

PROGRAM STUDI   MASTER MECHANICAL  
ENGINEERING

Halo semuanya! Perkenalkan, nama saya Heni Ju dan saya berasal dari Pulau Batam,
Kepulauan Riau. Saat ini saya adalah mahasiswa tahun ketiga dari sarjana mechanical
engineering di University of Twente. Belanda adalah pilihan utama saya, karena tidak hanya
dikenal dengan pendidikannya yang berkualitas, sebagian besar universitas di Belanda juga
menawarkan gelar teknik yang diakui secara internasional. Engineering adalah bidang yang
sangat berkembang di Belanda, dari robotika, desain banguan hingga aeronautika. Jadi
menurut saya Belanda adalah tempat yang ideal untuk mempelajari ilmu teknik dan untuk
memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada inovasi dan teknologi terkini.

Mengapa saya memilih UT?
Dari semua universitas di Belanda, saya memilih University of Twente karena UT adalah
universitas riset kewirausahaan yang menggabungkan teknologi dan teknik sosial. Menurut
saya, kombinasi dari dua hal tersebut memungkinkan saya untuk mengeksplorasi lebih banyak
pilihan untuk karir masa depan saya. Kurikulum UT juga sangat menarik dengan fokus pada
aplikasi praktikal dan juga kolaborasi interdisipliner dengan studi teknis lainnya. Jadi, tidak
hanya memperoleh pengetahuan teori ilmiah, program ini juga membantu saya tumbuh secara
pribadi dan profesional. Setiap proyek membantu saya untuk membangun kepercayaan diri
dalam bekerja sama di sebuah tim dan juga dalam pemecahan masalah. UT juga menawarkan
banyak bantuan untuk mahasiswa dari proses administrasi hingga dalam proses belajar.

Bagaimana kehidupan di Belanda?
Enschede dikenal sebagai kota yang ramah mahasiswa dan adalah kota yang sangat aman.
Sebagai mahasiswa international, saya merasa nyaman karena lingkungan internasionalnya.
Selain ada banyak mahasiswa dari negara-negara lain, orang-orang disini juga sangat ramah
dan kebanyakan dari mereka juga berbicara bahasa Inggris, jadi tidak ada hambatan saat
berinteraksi. Komunitas untuk warga Indonesia disini juga lumayan besar dan aktif, baik
mahasiswa maupun mereka yang sudah menetap lama di Belanda. Selain itu, kampus UT juga
sangat indah, suasananya yang tenang untuk belajar dan juga lengkap dengan semua fasilitas
seperti gym, supermarket, perpustakaan dan campus doctor.

BEASISWA
Terdapat sejumlah beasiswa yang dapat digunakan untuk kuliah di 
UT. Contohnya adalah LPDP Indonesia, Stuned, Orange Tulip 
Scholarship dan UTS. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: 
www.utwente.nl/scholarships

APAKAH ADA PERTANYAAN LAIN? 
Silahkan hubungin kami melalui student@utwente.nl atau email 
student-ambassador kami di www.utwente.nl/en/social-media/
student-ambassadors/

www.utwente.nl/en 

www.utwente.nl/indonesia

   

www.twitter.com/utwenteEN

www.facebook.com/UT.Indonesia

@utwente
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