Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara
(PERMATA)
2017

Kopertis Wilayah VII
Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

TUJUAN PROGRAM PERMATA

 Meningkatkan wawasan kebangsaan
 Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-

mahasiswa
 Mempersiapkan pemimpin bangsa yang berwawasan kebangsaaan
 Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan

memanfaatkan fasilitas pendidikan dan suasana akademik di PT
tujuan.
 Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar PT

WilayahTimur

Wilayah Barat

Kopertis I Medan

Kopertis VIII Bali
@12 mhs

@7 mhs
Kopertis VII

@7 mhs
Kopertis XIV
Papua

@8 mhs
Kopertis X
Padang

Kuota Kopertis VII sebanyak 34 mhs, terdiri dari 21 mhs Prodi LPTK dan 13 mhs
Prodi nonLPTK

PERSYARATAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM
PERMATA
 Mahasiswa aktif pada semester 5 sampai dengan 7 bagi

program sarjana/sarjana terapan, dan semester 3 sampai
dengan 5 bagi program diploma 3

 Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75
 Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada Perguruan Tinggi

Pengirim

 Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali
 Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program

Permata

 Surat Keterangan Kesehatan sehat dari Dokter

MEKANISME REKRUTMEN/SELEKSI MAHASISWA
PESERTA
1. Calon peserta wajib didaftarkan oleh PT Pengirim melalui

Kopertis dengan melengkapi seluruh persyaratan yang
berlaku.
2. Kopertis melakukan seleksi secara transparan dan

akuntabel
3. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK kopertis yang dikirimkan

ke Dirjen Belmawa dan Kopertis penerima
4. Dirjen Belmawa menerbitkan SK peserta Program Permata

untuk setiap Kopertis

PELAKSANAAN (1)
1.

2.

3.

4.

perguruan tinggi menerbitkan daftar program studi dan mata
kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta beserta
silabusnya, kuota serta jadwal perkuliahan melalui website
masing masing perguruan tinggi
Program PERMATA diupayakan terlaksana secara resiprokal
pada tingkat perguruan tinggi dengan program studi yang sama
atau berbeda
Kurikulum yang ditawarkan adalah matakuliah, termasuk tugas
akhir/skripsi, praktek kerja lapangan/industri,
magang/internship atau praktek pengalaman lapangan (PPL)
dengan mengutamakan pembimbingan bersama antar PT
Transfer sks dilaksanakan dalam satu semester penuh sesuai
kalender akademik yang ditetapkan oleh Program Studi/Perguruan
Tinggi Penerima

PELAKSANAAN (2)
5. Jumlah sks yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester untuk program
sarjana berkisar 6-16 sks.
6. Selain kredit transfer, setiap peserta Program Permata diwajibkan mempelajari
adat istiadat, budaya, dan kahrakteristik masyarakat di lingkungan PT penerima
baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan merupakan bagian dalam
penilaian atas pemahaman wawasan kebangsaan peserta Program Permata.
7. Seorang mahasiswa hanya memiliki kesempatan satu kali untuk mengambil dan
mendapat pengakuan nilai transfer sks selama satu semester pada Perguruan
Tinggi Penerima.
8. Peserta PERMATA diwajibkan mengikuti kegiatan ko-kurikuler di PT penerima
bersama mahasiswa setempat

PELAKSANAAN (3)
9. Selama mengikuti transfer sks mahasiswa berhak mendapat pelayanan
administrasi dan akademik dari Perguruan Tinggi Penerima, mencakup:
• Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Perguruan Tinggi Penerima yang
berlaku selama satu semester;
• Pelayanan perpustakaan;
• Dosen pembimbing akademik (PA) / Dosen wali
• Kegiatan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Penerima,
10. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta Program Permata dilakukan
dengan mengikuti sistem yang berlaku di Program Studi/Perguruan Tinggi
Penerima
11. Pada akhir Program Permata, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai
untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang di Perguruan Tinggi Penerima dan sertifikat kegiatan lainnya
sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
12. Matakuliah yang diambil di perguruan tinggi penerima dapat diakui sebagai
transfer kredit (credit transfer) dan atau perolehan kredit (credit earning)

PROSES PEMBERANGKATAN MAHASISWA

 Di bawah koodinasi Kopertis, PTS Pengirim dan PTS Penerima menunjuk

petugas yang bertanggungjawab dalam urusan pemberangkatan dan
penerimaan mahasiswa peserta Program.
 Sebelum berangkat mahasiswa diberikan pembekalan terkait informasi/

Program Permata., hak dan kewajiban peserta dan juga mengenai PT yang akan
dituju termasuk kota tempat tinggal, nama penanggung jawab serta alamat dan
nomor yang dapat dihubungi.
 Petugas pemberangkatan dari PTS Pengirim berkoordinasi dengan petugas dari

Perguruan Tinggi Penerima mengenai keberangkatan mahasiswa Peserta
Program meliputi nama-nama Peserta Program, tanggal keberangkatan dan
moda transportasi yang dipergunakan, sesuai dengan kesiapan PT penerima
termasuk pemondokan.

PENYAMBUTAN DAN PENDAMPINGAN

 Perguruan Tinggi Penerima menjemput mahasiswa Peserta Program di

bandara/pelabuhan/stasiun/terminal tempat kedatangan mahasiswa dan
mengantarkan mahasiswa ke tempat yang telah ditetapkan oleh petugas dari
Perguruan Tinggi Penerima.
 Setelah sampai di Perguruan Tinggi Penerima, mahasiswa melakukan pendaftaran

ulang, pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa, serta menerima penjelasan tentang
peraturan akademik dan tata kehidupan kampus.
 Pada hari pertama kehadiran di Perguruan Tinggi Penerima, mahasiswa peserta

Program Permata diterima oleh pimpinan PT.
 Pimpinan PT menyerahkan Peserta Program kepada Dekan dan/atau Ketua

Program Studi.

PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK

 Pelaksanaan kegiatan akademik dilaksanakan sesuai dengan

kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di
Perguruan Tinggi Penerima.
 Peserta Program wajib mematuhi setiap peraturan akademik,

peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan
lainnya yang diberlakukan oleh Perguruan Tinggi Penerima.
 Peserta Program diperlakukan sama dengan mahasiswa

Perguruan Tinggi Tinggi Penerima dalam hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

SKEMA PEMBIAYAAN
Kemristekdikti/Kopertis

• Bantuan Rp 7,5 juta/mhs/smt, untuk biaya tiket
pesawat udara PP, biaya hidup, dan asuransi keshtn

PT pengirim

• Transportasi lokal
• Pembekalan

PT penerima

• Biaya asrama/pemondokan/kos
• Biaya PKL/kegiatan kemahasiswaan

Mhs peserta

• SPP di PT masing-masing
• Biaya hidup

Sumber lain

• Bantuan lain yang tidak mengikat
• sponshorship

JADWAL KEGIATAN (TENTATIF)
Waktu

Kegiatan

6 Juli 2017

Sosialisasi Program Permata

7 – 23 juli

Komunikasi dengan PTS tujuan + MoU

24 – 28 juli

Penyampaian usulan kesediaan ke Kopertis VII

1 - 4 agust

Seleksi & Persetujuan Kopertis VII

7 – 10 agust

Rekrutmen peserta oleh PTS

10 - 11 agust

Penetapan peserta dengan SK Koordinator

14 - 18 agust

Penetapan SK Dirjen Belmawa

21 - 25 agust

Pembekalan peserta (materi: tujuan, prosedur, motivasi)

26 agust – 2 sept

Mobilisasi peserta dari dan ke PTS tujuan

Sept 2017 - selesai

Perkuliahan di PTS tujuan

Des’17 – feb’18

Monitoring dan evaluasi

