
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP MBKM PERSYARATAN PERTUKARAN MAHASISWA 

 

1. TUJUAN 

1.1 Memberikan penjelasan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Pancasetia tentang tata cara MBKM persyaratan pertukaran mahasiswa 

1.2 Sebagai pedoman bagi Tim Penyusun untuk melaksanakan MBKM bidang pertukaran mahasiswa. 

 

2. Dasar Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa 

 
Dasar pelaksanaan Magang adalah ketentuan formal penyelengggara perguruan tinggi, yaitu: 

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

adalah Hak  Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. 

Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam 

rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan 

program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut: 

 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 66 Tahun 2010  tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor 3  Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
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6. Peraturan Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik  Indonesia  No.  14 tahun 2014 

tentang Kerja sama Perguruan Tinggi. 

7. Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bidang Pertukaran Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Pancasetia. 

 

3. PROSEDUR 

 

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah 

sebagai berikut: 

1.    Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama 

 

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian 

pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun 

pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk 

mata kuliah pilihan. 

a)  Mekanisme 
 

1)  Program Studi 
 

•  Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil 

mata kuliah di program studi lain. 

•  Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi. 

•  Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk 

pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama. 

•  Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain. 

 

2)  Mahasiswa 

 

•  Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

 



 

 

•  Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik 

yang ada. 

b)  Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat 

dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). 

c)  Contoh Kegiatan 

Tabel 2.1. 

Contoh kegiatan pembelajaran dalam 

Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama 

 
 

Penjelasan Tabel 2.1. 

 

Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun 

memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi 

lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program 

studi akuntansi, manajemen dan komunikasi. 

 

2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda Bentuk 

pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan 

yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang 

pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. 



 

 

 

 

 
a)   Mekanisme 

 

1) Program Studi 

 

•  Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil 

mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain 

•  Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, 

pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. 

•  Kerja  sama  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  bilateral,  konsorsium  (asosiasi prodi), klaster 

(berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah). 

•  Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk 

pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain. 

•  Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada 

perguruan tinggi lain. 

•  Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

 

2)  Mahasiswa 

 

•  Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

 

•  Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai 

dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi. 

• Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain. 

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat 

dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara 



 

 

daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari 

Kemdikbud. 

c)   Contoh kegiatan 

 

 

Tabel 2.2. 

Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama 

pada Perguruan Tinggi yang berbeda 

 
 

Penjelasan Tabel 2.2. 

 

Prodi Kehutanan pada PT A dan PT B mempunyai salah satu CPL yaitu mampu merancang dan 

mengelola suatu ekosistem hutan. Mahasiswa PT A dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan 

oleh PT B atau sebaliknya. 

3.   Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda 

 

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk 

menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum 

program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. 

a)  Mekanisme 

 

1)   Program Studi 

 

•  Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di 

program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. 

•  Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi. 

 



 

 

•  Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk 

pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.  

•  Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada 

perguruan tinggi yang berbeda. 

• Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, 

pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. 

•  Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster 

(berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah). 

•  Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

 

2)  Mahasiswa 

 

•  Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

 

•  Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan 

tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan 

tinggi. 

•  Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan 

tinggi lain. 

b)  Kegiatan  pembelajaran  dalam  Program  Studi  lain  pada  Perguruan  Tinggi  yang berbeda dapat 

dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara 

daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. 

 

 

 

 



 

 

c)  Contoh kegiatan 

 

Tabel 2.3. 

Contoh kegiatan pembelajaran dalam 

Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda 

 
 

Penjelasan Tabel 2.3. 

 

Mahasiswa Teknik Industri pada PT A harus mampu menguasai CPL untuk merancang 

sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan 

realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan kompetensi tambahan 

yang dapat diambil dari prodi lain pada PT berbeda. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan 

dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada prodi Teknologi Pertanian PT B, 

dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi 

PT C. H. Proses Program Pertukaran Mahasiswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Catatan: 

 

Pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. 
 
 

I.   Syarat Pertukaran Mahasiswa 

 

Terdapat beberapa syarat untuk mengikuti program MBKM pertukaran mahasiswa ini, yaitu: 

1.   Mahasiswa S1 Reguler, aktif pada semester 6. 

 

2.   Memiliki IPK minimal 3.00 atau memiliki pengalaman prestasi non-akademik tingkat daerah/ 

nasional ataupun internasional. 

3.   Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan serta 

memiliki integritas, kreatif dan inovatif. 

4.   Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi asal. 

5.   Bersedia mengikuti ketentuan dalam buku pedoman. 

6.   Mendapatkan suart rekomendasi PT asal dan mendapatkan izin dari orang tua. 

 


