
SOPMBKM
Pertukaran
Mahasiswa

Dalam Negeri

Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada

SOPMBKM
Pertukaran
Pelajar
Dalam Negeri

Author

Buku ini disusun oleh

Lukman Heryawan, Azhari
dan Tim SOP MBKM Departemen Ilmuu Komputer dan Elektronika



Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada

SOPMBKM
Pertukaran
Pelajar
Dalam Negeri

Author

Buku ini disusun oleh

Lukman Heryawan, Azhari
dan Tim SOP MBKM Departemen Ilmuu Komputer dan Elektronika

SOPMBKM
Pertukaran
Mahasiswa

Dalam Negeri



ii /      SOP MBKM Pertukaran Pelajar Dalam Negeri

Lembar
Pengesahan

Judul Dokumen   : SOP MBKM Pertukaran Pelajar Dalam Negeri

Nomor Registrasi Dokumen : 328/UN1/FMIPA.2/IKE/TA/2021

Penyusun   : Lukman Heryawan, Azhari, dan Tim SOP MBKM  Departemen   

      Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada

Disahkan Oleh   : Ketua Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas   

      Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah   

      Mada, Tanggal ... 2021

Ketua Departemen

Ilmu Komputer dan Elektronika

Anny Kartika Sari, S.Si., M.Sc., Ph.D.

NIP. 197704052002122001



 SOP MBKM Pertukaran Pelajar Dalam Negeri       / iii

Keterangan
Penerbitan
Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, 2021



iv /      SOP MBKM Pertukaran Pelajar Dalam Negeri

Tim 
Pengembang

Buku SOP MBKM Pertukaran Pelajar Dalam Negeri disusun oleh Lukman 

Heryawan, Azhari, dan Tim SOP MBKM Departemen Ilmu Komputer dan 

Elektronika.

Lukman Heryawan, S.T., M.T., Ph.D. Azhari SN, Drs., MT., Dr.



Daftar 
Isi

Tim Pengembang        iv

Daftar Isi         v

1.1 Pendahuluan        1

1.2 Tujuan        1

1.3 Capaian Pembelajaran       2

 1.3.1 Prodi dalam UGM, PTN non UGM     2
   
 1.3.2 Program Exchange dari DIKTI     3

1.4 Diagram Blok Prosedur Pelaksanaan Kegiatan    4

1.5 Prosedur Pelaksanaan       5

 1.5.1 Tahap Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri  5
 1.5.2 Tahap Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri  5
    
 1.5.3 Tahap Evaluasi dan Penilaian     5

1.6 Peran, Fungsi, dan Kewajiban      6

 1.6.1 Peran Mahasiswa      6
 1.6.2 Peran Pembimbing Akademik di PT Asal    6
    
 1.6.3 Peran Pembimbing Akademik di PT Mitra    6
 
 1.6.4 Peran Prodi PT Pengirim      6
 
 1.6.5 Peran Prodi PT Mitra      6

1.7 Konversi dan Evaluasi       7

 1.7.1 Contoh Mata Kuliah dan Konversi     7
 
 1.7.2 Rubrik Penilaian      7

1.8 Waktu Pelaksanaan       8

Referensi         9
Lampiran         9

 SOP MBKM Pertukaran Pelajar Dalam Negeri       / v



1.2 
Tujuan

Pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi (PT) asing memiliki 
tujuan sebagai berikut:

Belajar lintas kampus, tinggal bersama dengan keluarga asing di 
negara PT tujuan, wawasan mahasiswa makin luas, persaudaraan 
lintas budaya dan negara akan semakin kuat.
Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi 
disparitas pendidikan antar PT dalam negeri dengan luar negeri.
Memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di 
PT asing tujuan yang mempunyai kekhasan atau wahana penun-
jang pembelajaran.
Meningkatkan pemahaman terhadap mata kuliah wajib atau 
pilihan yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program 
studi.
Meningkatkan kemampuan berkolaborasi dalam bidang 
teknologi informasi yang dapat menghasilkan solusi inovatif baik 
untuk industri maupun akademia.

1.

2.

3.

4.

5.

SOP MBKM 
Pertukaran Pelajar
Luar Negeri
M Alfian, Azhari

1.1 
Pendahuluan

Pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi (PT) asing merupakan 
salah satu bentuk kegiatan dari 9 kegiatan MBKM yang memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar lintas kampus sehingga 
dapat membentuk beberapa sikap mahasiswa diantaranya mampu 
menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan keper-
cayaan. Kegiatan ini muncul karena adanya disparitas antar PT dalam 
negeri dan PT asing, sehingga diharapkan kegiatan ini mampu men-
ingkatkan wawasan mahasiswa.
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Berdasarkan tujuan di atas, hal-hal yang ingin dicapai pada kegiatan ini 
adalah sebagai berikut:

1.3 
Capaian 
Pembelajaran
Kegiatan 
Pertukaran 
Mahasiswa

Mahasiswa mampu berkomunikasi dalam bahasa asing secara 
efektif dengan berbagai kalangan audiens.
Mahasiswa mampu menggunakan instrumen terkini dalam 
bidang teknologi informasi yang sesuai dengan program studi 
mahasiswa.
Mahasiswa mampu bersaing secara global dalam menerapkan 
pengetahuan terkini pada bidang yang sesuai dengan program 
studi mahasiswa.
Mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan 
mengevaluasi sistem, proses, komponen, atau program yang 
diinginkan.
Mahasiswa mengerti tentang permasalahan-permasalahan terki-
ni yang dihadapi komunitas internasional dan mampu menawar-
kan solusi inovatif atas permasalahan-permasalahan tersebut.

1.

2.

3.

4.

5.

Kegiatan pertukaran mahasiswa dengan PT asing dilakukan dalam 
empat tahapan utama, yaitu tahap pendaftaran dan seleksi, tahap 
keberangkatan, tahap pertukaran mahasiswa, dan yang terakhir 
adalah tahap penilaian kesetaraan dan evaluasi. Keempat tahapan 
tersebut memakan waktu kurang lebih satu tahun dimulai dari satu 
semester sebelum semester pelaksanaan pertukaran mahasiswa. 
Tahapan-tahapan tersebut dapat digambarkan dalam diagram blok 
sebagai berikut:

1.4 
Diagram Blok 
Prosedur 
Pelaksanaan 
Kegiatan
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1.5 
Prosedur 
Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dengan PT asing harus 
memperhatikan prosedur pelaksanaan yang telah dirangkum dalam 
gambar diagram blok di atas. Secara rinci, tahapan-tahapan tersebut 
dijelaskan melalui poin-poin berikut:

1.5.1 Tahap Pendaftaran
Tahapan pertama yang harus dilalui adalah pendaftaran. Pada taha-
pan ini mahasiswa yang akan melakukan pertukaran harus melaku-
kan sejumlah langkah mulai dari pencarian PT asing tujuan hingga 
mendapatkan LoA (Letter of Acceptance) dari PT asing tujuan 
tersebut. Langkah-langkah proses persiapan dan pendaftaran 
kegiatan pertukaran mahasiswa ini adalah sebagai berikut:

Mahasiswa mencari informasi terkait PT asing tujuan yang memiliki 

hubungan kerja sama (MoU) exchange student dengan UGM (atau 

FMIPA pada khususnya) melalui situs Office of International Affairs (OIA) 

UGM (https://oia.ugm.ac.id/) atau melalui informasi yang diedarkan 

FMIPA (jalur MoU UGM/FMIPA). Selain itu, mahasiswa juga dapat secara 

mandiri mengusulkan PT asing lain yang belum memiliki MoU dengan 

UGM (jalur mandiri).

Pendaftaran untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ke luar 

negeri dilakukan minimal 1 (satu) semester sebelum menjalani program 

pertukaran dan sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing 

akademik (DPA).

Mahasiswa mengajukan surat permohonan rekomendasi ke dekan 

FMIPA. Template tersedia pada tautan berikut. 

https://mipa.ugm.ac.id/dokumen-akademik-2/?lang=id

Mahasiswa menyiapkan berkas-berkas berikut.
a. Daftar Riwayat Hidup
b. Foto Copy paspor
c. Foto Copy Transkrip Nilai
d. Surat rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik
e. Foto Copy skor tes Bahasa Inggris minimal 500 untuk TOEFL
f. Foto berwarna ukuran foto paspor
g. Surat Financial Support/sponsor
h. Surat keterangan sehat
i. Dokumen lain yang disyaratkan PT tujuan

Jika berkas pada poin c dan d telah siap, untuk jalur MoU UGM/FMIPA, 

mahasiswa mengumpulkan hard copy berkas-berkas tersebut ke OIA 

UGM atau bisa juga melalui OIA FMIPA. Sedangkan untuk jalur mandiri, 

mahasiswa mengirimkan berkas-berkas tersebut langsung ke PT asing 

tujuan (umumnya online dalam bentuk soft copy). Catatan: untuk jalur 

mandiri, mahasiswa harus memastikan ulang kesesuaian berkas-berkas 

pada poin d dengan berkas yang diminta PT asing tujuan.

1.

2.

3.

4.

5.
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Untuk seluruh jalur, mahasiswa tetap perlu mendaftar online melalui 

website PT asing tujuan.

Perbedaan jalur-jalur tersebut adalah dalam proses seleksi. Seleksi untuk 

jalur MoU UGM dilakukan oleh UGM, seleksi untuk jalur MoU FMIPA 

dilakukan sesuai kesepakatan FMIPA dan PT asing tujuan, sedangkan 

seleksi untuk jalur mandiri dilakukan murni oleh PT asing tujuan.

Mahasiswa yang menempuh jalur mandiri menyiapkan berkas no.5 pada 

list di atas serta berkas-berkas lain yang diminta oleh PT asing tujuan dan 

mengumpulkan berkas-berkas tersebut secara langsung ke PT asing 

tujuan (jalur mandiri).

Mahasiswa yang dinyatakan lolos menunggu PT asing tujuan menerbit-

kan Letter of Acceptance (LoA). PT asing tujuan akan memberikan LoA 

langsung kepada mahasiswa (jalur mandiri) atau melalui OIA (jalur MoU 

UGM/FMIPA).

6.

7.

8.

9.

1.5.2 Tahap Keberangkatan
Tahapan ini merupakan tahapan yang dilaksanakan mahasiswa setelah 
mendapat LoA dari PT asing tujuan. Tahapan ini dapat dijabarkan ke 
dalam langkah-langkah sebagai berikut:

Mahasiswa yang sudah menerima LoA mengajukan surat rekomendasi 

visa ke fakultas.

Mahasiswa mengatur jadwal aplikasi visa ke kedutaan besar negara 

tujuan  dan datang sesuai jadwal dengan membawa LoA dan surat 

rekomendasi visa dari fakultas.

Mahasiswa mengontak (jika tidak di kontak) bagian student exchange PT 

asing tujuan untuk mendiskusikan tempat tinggal di negara tujuan 

(asrama atau private apartment).

Mahasiswa membooking pesawat dan mengumpulkan fotokopi tiket 

pesawat (itinerary) ke OIA minimal 2 minggu sebelum keberangkatan.

Mahasiswa berdiskusi dengan DPA terkait mata kuliah apa saja yang 

akan diambil di PT asing tujuan.

1.

2.

3.

4.

5.

1.5.3 Tahap Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa
Setelah tahapan pendaftaran dan keberangkatan telah selesai dijalan-
kan, mahasiswa kemudian melaksanakan pertukaran ke PT asing 
tujuan yang ia pilih. Beberapa Langkah yang dilakukan dalam kegiatan 
pertukaran ini adalah sebagai berikut:

Mahasiswa melaksanakan pembelajaran student exchange di PT asing 

tujuan selama 1-2 semester (maksimum 20 atau 40 sks) sampai mahasis-

wa memperoleh nilai akhir.

1.

1 Jalur MoU FMIPA merupakan jalur pertukaran khusus 
yang dilakukan karena adanya kerja sama langsung antara 
FMIPA dan PT asing tujuan. Skema pertukaran seperti ini 
ditandai dengan adanya PIC (dosen tertentu) dari kedua 
belah pihak.
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Mahasiswa mengambil mata kuliah sesuai hasil diskusi/konsultasi 

dengan DPA.

DPA secara berkala melakukan monitoring terhadap kondisi mahasiswa 

di negara tujuan.

Mahasiswa menerima transkrip nilai mata kuliah yang diterbitkan oleh PT 

asing tujuan di akhir masa pertukaran mahasiswa.

2.

3.

4.

1.5.4 Tahap Penilaian Kesetaraan dan Evaluasi
Tahapan terakhir dari pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa ini 
adalah tahapan penilaian kesetaraan dan evaluasi. Tahapan ini dapat 
dijabarkan ke dalam Langkah-langkah sebagai berikut:

Mahasiswa menyerahkan fotokopi transkrip nilai mata kuliah ke OIA 

setelah kepulangan dari negara tujuan (maksimal 2 minggu).

Mahasiswa berkonsultasi dengan DPA dalam menyusun tabel konversi 

mata kuliah yang diambil ketika pertukaran mahasiswa (dapat dilihat 

pada tabel contoh konversi).

Mahasiswa menyerahkan tabel konversi yang telah disusun beserta 

transkrip nilai mata kuliah ke program studi.

Program studi mengkonversi hasil nilai matakuliah mahasiswa dengan 

standar nilai di UGM, dan membuat kesetaraan mata kuliah tersebut 

sesuai kurikulum program studi.

Mahasiswa membuat surat permohonan transfer nilai yang ditujukan 

kepada Wakil Dekan FMIPA Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

dilampiri dengan hasil konversi nilai yang sudah disahkan oleh Ketua 

program studi.

Mahasiswa menyerahkan surat permohonan ke Bagian Tata Usaha 

FMIPA.

Setelah surat permohonan disetujui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik 

dan Kemahasiswaan, pengadministrasi akademik FMIPA memproses 

nilai hasil konversi untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Akade-

mik.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.6.1 Peran Mahasiswa
Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan pertukaran ini mempunya 
fungsi, peran, dan kewajiban di antaranya sebagai berikut:

1.6
Peran, 
Fungsi, dan 
Kewajiban Mencari informasi PT asing yang akan dituju

Mengajukan surat permohonan rekomendasi ke dekan FMIPA

Menyiapkan berkas-berkas sebagaimana yang telah dirinci pada poin 

nomor 4 di 1.5.1.

Mendaftar online melalui website PT asing tujuan.

Menunggu PT tujuan menerbitkan Letter of Acceptance (LoA).

Mengajukan surat rekomendasi visa ke fakultas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Mengatur jadwal aplikasi visa ke kedutaan besar negara tujuan.

Mengontak (jika tidak dikontak) bagian student exchange PT tujuan 

untuk mengurus tempat tinggal di negara tujuan.

Berdiskusi dengan DPA terkait mata kuliah apa saja yang akan diambil di 

PT tujuan.

Mendaftarkan mata kuliah yang akan diambil di SIMASTER.

Membooking pesawat dan mengirim itinerarynya ke OIA.

Mengambil mata kuliah sesuai yang didaftarkan di SAMASTER.

Menjaga nama baik UGM pada umumnya dan DIKE pada khususnya 

selama masa pertukaran mahasiswa.

Menyusun tabel konversi SKS.

Membuat surat permohonan transfer nilai yang ditujukan kepada wakil 

dekan bidang akademik FMIPA.

Menyerahkan surat permohonan dan tabel konversi nilai ke bagian tata 

usaha FMIPA.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.6.2 Peran Dosen Pembimbing Akademik
Dosen Pembimbing Akademik dari program studi sebagai pendamp-
ing sekaligus pembimbing dari pihak universitas mempunyai fungsi, 
peran, dan kewajiban di antaranya adalah sebagai berikut:

Memberikan arahan atas matakuliah yang bisa/tidak bisa diambil (jika 

diambil tidak bisa diakui) dari mata kuliah yang ditawarkan di PT asing 

tujuan.

Melakukan monitoring secara berkala selama masa pertukaran mahasis-

wa misalnya dengan mengontak mahasiswa melalui email atau video call 

serta memberi masukan bila mahasiswa mengalami suatu kendala.

Mengarahkan dan membantu mahasiswa dalam penyususnan tabel 

konversi nilai yang akan diserahkan ke prodi.

1.

2.

3.

1.6.3 Peran Unit Kerjasama Internasional Fakultas (OIA)
Unit kerja sama internasional (OIA) fakultas sebagai perantara yang 
menghubungkan mahasiswa dan PT asing tujuan mempunyai fungsi, 
peran, dan kewajiaban di antaranya adalah sebagai berikut:

Menawarkan program-program pertukaran mahasiswa yang tersedia di 

PT-PT asing yang memiliki MoU dengan UGM.

Menilai kelayakan mahasiswa yang akan mengikuti seleksi administartif 

dan akademik (jalur OIA).

Mengumumkan hasil seleksi administratif.

Melakukan monitoring status keberadaan mahasiswa melalui pendataan 

tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan mahasiswa.

1.

2.

3.

4.
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1.6.4 Peran Program Studi
Program studi sebagai penyelenggara dan regulator kegiatan pertu-
karan mahasiswa memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

Menawarkan berbagai PT asing yang bisa dijadikan tujuan pertukaran 

mahasiswa.

Memberikan nilai dan melakukan konversi dan pengakuan SKS berdasar-

kan nilai yang didapat mahasiswa dari PT tujuan.

Melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti.

1.

2.

3.

1.7
Konversi 
dan Evaluasi

1.7.1 Tabel Konversi SKS
Berikut adalah contoh tabel konversi sks yang disusun oleh mahasiswa 
untuk diserahkan ke prodi. Tabel ini berisikan nama mata kuliah di PT 
asing tujuan serta mata kuliah ekuivalen yang tersedia di prodi maha-
siswa yang bersangkutan. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan DPA 
untuk mempermudah proses penyusunan tabel ini. Prosedur konversi 
SKS dapat dilihat secara detail di 1.5.4.

Konversi penilaian kegiatan pertukaran mahasiswa dengan PT luar 
negeri dilakukan dengan menyetarakan transkrip yang diterima maha-
siswa pada akhir kegiatan pertukaran dengan mata kuliah yang ada 
pada kurikulum program studi.

Tabel 1. Konversi SKS Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Luar Negri

1.8
Waktu 
Pelaksanaan

Timeline kegiatan (pendaftaran, keberangkatan, aplikasi visa, dll) 
tergantung jadwal yang ditetapkan masing-masing PT asing tujuan. 
Tiap-tiap PT memiliki timeline pertukaran mahasiswa yang berbe-
da-beda. Oleh karena itu, mahasiswa dapat mencari informasi terkait 
di website PT asing tujuan atau mengontak divisi exchange PT asing 
tujuan untuk mengetahui timeline ini secara lebih terperinci. Setelah 
kepulangan dari negara tujuan, mahasiswa diharapkan segera mengu-
rus konversi SKS sesuai prosedur yang telah dijelaskan di atas.
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Mahasiswa melaksanakan pembelajaran student exchange di PT asing 

tujuan selama 1-2 semester (maksimum 20 atau 40 sks) sampai mahasis-

wa memperoleh nilai akhir.

Tabel 2.  Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Luar Negri
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1.6
Peran, 
Fungsi, dan 
Kewajiban 
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