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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari Undang-undang Nomor

12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara

layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Peran Perguruan tinggi tidak sekedar membuka

akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk

menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa menghasilkan modal sumber

daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Institut Teknologi Padang memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya

manusia kesehatan yang profesional. Tuntutan persaingan di era globalisasi memerlukan

kualitas sumber daya manusia kompeten, profesional dan handal yang dihasilkan dari

pendidikan tinggi bermutu. Peran strategis ini dilaksanakan dengan sejumlah tantangan

baik yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal. Kondisi yang demikian,

justru harus dihadapi pada saat yang bersamaan dengan terjadinya globalisasi yang

merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Menghadapi tantangan tersebut, Institut

Teknologi Padang khususnya Program Studi Teknik Geodesi harus terus mengembangkan

diri, meningkatkan kualitas dan relevansinya. Kerja sama Program Studi Teknik Geodesi

dengan Program Studi lain yang ada di lingkungan Institut Teknologi Padang akan

memberikan peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kerja sama tersebut juga akan

berdampak pada perluasan wawasan bagi sivitas akademika Institut Teknologi Padang,

meningkatan sinergi antara perguruan tinggi, meningkatkan efisiensi sumberdaya untuk

pembelajaran dan riset, menumbuhkembangkan Center of Excellence, meningkatkan

standar mutu, membangun kapasitas untuk meningkatkan daya saing.

Dalam perkembangannya, pendidikan tinggi di Indonesia, semakin hari semakin

dirasakan besarnya ketimpangan mutu, fasilitas dan kemandiriannya. Perguruan Tinggi

maju semakin melaju meninggalkan Perguruan Tinggi yang kurang maju sehingga
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dikhawatirkan dapat memicu pudarnya nilai integritas kebangsaan di antara mahasiswa dan

generasi muda yang ada didalamnya.

Atas pertimbangan tersebut, Program Studi Teknik Geodesi bertekad untuk

menyelenggarakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa antar Program studi di lingkungan

Institut Teknologi Padang, yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan

kesempatan kepada mahasiwa Program Studi lain untuk mengikuti pekuliahan yang

relevan di Program Studi Teknik Geodesi, sepanjang memenuhi krteria yang telah

ditetapkan, dalam bentuk kegiatan akademik atau “credit learning or credit transfer”.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan pertukaran mahasiswa ini adalah:

1. Meningkatkan wawasan mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa antar Program

Studi di Institut Teknologi Padang

2. Meningkatkan integritas, solidaritas dan perekat kebangsaan antar mahasiswa.

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan

fasilitas pendidikan di Program Studi Teknik Geodesi.
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BAB II

PELAKSAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

2.1 Persyaratan Pertukaran Mahasiswa

Mahasiswa yang dapat melakukan pertukaran harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Memiliki IPK minimal 3,0 dari skala 4,0.

2. Merupakan mahasiswa aktif pada Program Sarjana minimal Semester III, yang

terdaftar di PD Dikti.

3. Memenuhi angka kredit pada Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sesuai

tingkatnya.

4. Memiliki surat keterangan aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.

6. Melampirkan surat keterangan berbadan sehat dan Bebas Narkoba dari Instansi

Pemerintah.

7. Melampirkan surat izin dari orang tua/wali.

8. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada Program Studi.

9. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.

10. Lulus tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia penyelenggara.

11. Persyaratan lain dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

2.2 Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan mencakup proses seleksi dan program/kegiatan.

1. Proses Seleksi

Proses seleksi mencakup proses administrasi dan wawancara

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen yang harus

dilengkapi antara lain;

1) Melampirkan surat izin dari orang tua/wali.

2) Melampirkan surat rekomendasi dari jurusan/prodi, setelah melalui

proses seleksi di tingkat jurusan/prodi.

3) Melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan sehat dan

bebas narkoba.
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4) Melampirkan KHS semester terakhir dan Satuan Kredit Kegiatan

Mahasiswa (SKKM).

5) Melampirkan surat keterangan aktif dalam organisasi.

b. Wawancara

1) Proses wawancara dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh

Institut Teknologi Padang.

2) Panitia seleksi ditentukan dan diatur oleh masing-masing Program

Studi.

3) Aspek wawancara meliputi aspek akademik

2. Program/Kegiatan

Program/kegiatan yang dapat dilakukan:

1) Transfer SKS dilaksanakan dalam satu semester penuh sesuai kalender

akademik.

2) System penilaian bagi mahasiswa peserta transfer sks dilakukan dengan

mengikuti system yang berlaku di Program Studi penerima.

3) Sit-in dalam kuliah dan/atau seminar/lokakarya/laboratorium untuk menyerap

perkembangan terkini dalam keilmuan yang ditekuni oleh mahasiswa.

4) Kegiatan lain yang dianggap perlu.
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BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

3.1 Monitoring Program

1. Program Studi pengirim dan Program Studi Penerima melakukan monitoring

atas pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa

2. Program Studi Penerima menyampaikan laporan keadaan mahasiswa Peserta

Program setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS) yang sekurang-

kurangnya meliputi :

a. Jumlah mahasiswa Peserta Program yang berasal dari Program Studi

pengirim

b. Alamat tempat tinggal mahasiswa

c. Kendala/masalah yang dihadapi mahasiswa (jika ada)

d. Hal-hal lain yang dipandang perlu

3. Pada setiap akhir semester, Program Studi Penerima membuat dan

menyampaikan Laporan Kemajuan yang memuat kemajuan pelaksanaan

kegiatan, yang mencakup identifikasi hambatan, langkah penanganan, dan

analisis serta evaluasi.

4. Program Studi Penerima membuat dan menyampaikan Laporan Akhir. Laporan

ini selain memuat laporan hasil implementasi semester kedua, juga memuat

analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap proses dan hasil pembelajaran

selama dua semester. Laporan akhir juga memuat analisis data dan masukan

dari pihak-pihak terkait (yang diperoleh melalui diseminasi program) serta

rekomendasi kepada Program Studi Pengirim dalam bentuk dokumen tertulis

lengkap dan Ringkasan Eksekutif.

3.2 Evaluasi Program

1. Berdasarkan hasil monitoring dan laporan-laporan kegiatan, Program Studi

Pengirim dan Program Studi Penerima melakukan evaluasi bersama setelah

berakhirnya jangka waktu Program yang dikerjasamakan.

2. Evaluasi Program menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan

Program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan Program untuk masa yang

akan datang.



Buku Panduan 6

3. Hasil Evaluasi dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dicantumkan

dalam Berita Acara Evaluasi dan 1 (satu) rangkap/ eksemplar disampaikan

kepada Universitas.
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BAB IV

PENUTUP

Panduan Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi berlaku sejak tanggal ditetapkan

berdasarkan SK Dekan Fakultas Teknik. Bilamana dikemudian hari terdapat perubahan akibat

diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan pertukaran mahasiswa,

maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkannya Panduan Pertukaran Mahasiswa di lingkungan Institut

Teknologi Padang akan meningkatkan jumlah kerja sama yang terjalin antar Program Studi,

yang bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi masing-

masing Program Studi.
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