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1. TUJUAN  

SOP ini bertujuan sebagai acuan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tentang 

keberagaman bangsa Indonesia dengan membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, 

suku, bangsa dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Disamping itu juga, bertujuan untuk menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni (IPTEKS) untuk menutupi disparitas Pendidikan dan iklim akademik, baik antar 

perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. 

 
2. DEFINISI  

Pertukaran mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran pada program studi yang sama 

atauberbeda pada perguruan tinggi lain baik dalam bentuk credit transfer maupun credit earning 

untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan dengan pemberian dan pengakuan kredit mata 

kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti pada pertukaran mahasiswa 

 
3. RUANG LINGKUP 

 

Prosedur ini mengatur aktivitas Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar 

program studi. 

 

4. PROSEDUR DETAIL 

a. Ketentuan Pertukaran Pelajar (Credit Earning) 

1. Program Pertukaran Pelajar diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak perguruan 

tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri. 

2. Pelaksanaan pertukaran pelajar hanya diperbolehkan satu kali dan prioritaskan pada 

semeseter V. 

3. Pertukaran pelajar dapat dilaksanakan pada satu atau beberapa perguruan tinggi lain.   

4. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib dan/atau pilhan secara penuh sesuai dengan 

beban sks dalam satu semester atau sebagaiannya. 

5. Proses pembelajaran pada pertukaran pelajar dapat dilaksanakan melalui luar jaringan 

(luring) atau dalam jaingan (daring). 

6. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh dekan berdasarkan Program Kerjasama 

(PKS) antar fakultas dengan perguruan tinggi lain. 
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b. Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti pertukaran pelajar yaitu sebagai 

berikut: 

1. mahasiswa aktif pada semester V atau VI;  

2. memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);  

3. tidak memiliki nilai D dan E; 

4. disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan lolos seleksi oleh universitas. 

 

 

c. Pelaksanaan Pertukaran Pelajar (Credit Earning) 

1. Mahasiswa membuat surat permohonan untuk meminta persetujuan mengikuti 

pertukaran pelajar (credit earning) kepada Dosen Pembimbing Akademik dan diketahui 

oleh Ketua Jurusan. 

2. Setelah mendapat persetujuan dari dosen PA dan Ketua Jurusan, mahasiswa melakukan 

registrasi online di website UPT MBKM (http://merdeka.akademik.unand.ac.id) dengan 

mengupload bukti dokumen persetujuan PA dan ketua jurusan.   

3. UPT MBKM melakukan seleksi mahasiswa yang mendaftar dan mengumumkan 

kelulusan mahasiswa secara online di web UPT MBKM. 

4. UPT MBKM memberikan pelatihan/pembekalan kepada mahasiswa terkait dengan 

program pertukaran pelajar. 

5. Mahasiswa melakukan registrasi administrasi ke perguruan tinggi penyelenggara untuk 

pendaftaran mata kuliah yang diambil. 

6. Mahasiswa mengikuti aktivitas perkuliahan dalam program pertukaran pelajar (credit 

earning) 

7. Mahasiswa mendapatkan kredit sks selama program program pertukaran pelajar (credit 

earning) 

 

 

http://merdeka.akademik.unand.ac.id/
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SOP PERTUKARAN PELAJAR (CREDIT EARNING) 

       

NO URAIAN KEGIATAN  

PELAKSANA  BOBOT 

MAHASISWA KAJUR  DOSEN PA UPT MBKM KELENGKAPAN 
WAKTU 

(MENIT) 
OUTPUT 

1 

Mahasiswa membuat surat permohonan untuk meminta 

persetujuan mengikuti pertukaran pelajar (credit earning) 

kepada Dosen Pembimbing Akademik dan diketahui oleh Ketua 

Jurusan. 

  
 

 

 Surat permohonan 1 hari 

Persetujuan 

Mengikuti Credit 

Earning 

2 

Setelah mendapat persetujuan dari dosen PA dan Ketua 

Jurusan, mahasiswa melakukan registrasi online di website UPT 

MBKM (http://merdeka.akademik.unand.ac.id) dengan 

mengupload bukti dokumen persetujuan PA dan ketua jurusan.   

  

   
Persetujuan Mengikuti 

Credit Earning 
1 hari Registrasi online  

3 

UPT MBKM melakukan seleksi mahasiswa yang mendaftar dan 

mengumumkan kelulusan mahasiswa secara online di web UPT 

MBKM. 

  

  

 

Registrasi online 1 minggu 
Seleksi dan 

pengumuman  

4 

UPT MBKM memberikan pelatihan/pembekalan kepada 

mahasiswa terkait dengan program pertukaran pelajar. 

  

  

 

Mahasiswa yang lulus 

seleksi 
1 minggu 

Pelatihan/pembekalan 

kepada mahasiswa 

5 

Mahasiswa melakukan registrasi administrasi ke perguruan 

tinggi penyelenggara untuk pendaftaran mata kuliah yang 

diambil. 

  

   
Pelatihan/pembekalan 

kepada mahasiswa 
1 minggu 

Registrasi 

Adminitrasi 

6 

Mahasiswa mengikuti aktivitas perkuliahan dalam program 

pertukaran pelajar (credit earning) 

 

   Registrasi Adminitrasi 3-6 bulan 
Mengikuti aktivitas 

perkuliahan 

7 

Mahasiswa mendapatkan kredit sks selama program program 

pertukaran pelajar (credit earning) 

 

   
Mengikuti aktivitas 

perkuliahan 
3-6 bulan 

Mendapatkan kredit 

sks 

 

http://merdeka.akademik.unand.ac.id/

