Pertukaran Pelajar
Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri,
berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah. Nilai dan sks yang
diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.
Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan softskills dan hardskills di
perguruan tinggi lain.

Latar Belakang
Saat ini pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan
mitra Perguruan Tinggi luar negeri, tetapi sistem kredit transfer yang dilakukan antar
perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar
diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu
menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat
atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan




Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di
kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhineka Tunggal Ika akan kuat,
persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan
baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam
negeri dengan luar negeri

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Asal







Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau
dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat
diikuti mahasiswa.
PT dapat mengalokasikan quota untuk mahasiswa inbound atau sejumlah mahasiswa
yang melakukan outbound (resiprokal).
Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azaz keadilan
bagi mahasiswa.
Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan
rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Tujuan



Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar
kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar.



Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di
perguruan tinggi asalnya.

Rekognisi Satuan Kredit Semester



Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa
melakukan perkuliahan di luar kampusnya (outbound).
Perguruan tinggi asal mahasiswa dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak
kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak
mahasiswa

