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SUPLEMEN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA - MBKM 

 

I. BENTUK PROGRAM 

A. Skema Program 

Skema Program Pertukaran Mahasiswa meliputi, 

1. Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA Nusantara) 

PERMATA Nusantara merupakan program pertukaran mahasiswa ke 

universitas yang menjadi mitra di Indonesia. Beberapa program pertukaran 

mahasiswa tanah air yang dapat diikuti mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta 

seperti PERMATA Sakti, PERMATA Mandiri 3-UPN, PERMATA Merdeka-ULM, 

PERMATA Merdeka, dan PERMATA Mandiri Fakultas yang merupakan program 

pertukaran mahasiswa yang dijalin masing-masing Fakultas/Jurusan di 

lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta. 

 

2. Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Global (PERMATA Global) 

PERMATA Global  merupakan program pertukaran mahasiswa tanah air ke PT 

di luar negeri meliputi, 

a. Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA) 

Program IISMA merupakan program yang diinisiasi dan diselenggarakan 

oleh Kemdikbudristek dan menjadi salah satu Program MBKM yang 

bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampusnya pada perguruan 

tinggi di luar negeri (https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/IISMA). 

 

b. PERMATA Global Wimaya  

Program ini merupakan program pertukaran mahasiswa UPN “Veteran” 

Yogyakarta ke PT di luar negeri yang telah menjalin kerjasama dengan UPN 

“Veteran” Yogyakarta. Program Permata Global Wimaya yang sudah ada 

misalnya Tarlac Agricultural University Exchange (Philipina), Multi Media 

University Exchange (Malaysia), Eszterhazy Karoly University Exchange 

(Hungaria), Sydney University Exchange (Australia), Ehime University dan 

Tokyo University of Agricultural Exchange (Jepang). 

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/IISMA
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c. PERMATA Global Mandiri. 

Program ini diinisiasi sendiri oleh mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta. 

Setelah mahasiswa menerima letter of acceptance (LOA) dari PT yang dituju, 

mahasiswa wajib melaporkan ke KUI UPN “Veteran” Yogyakarta dan 

Fakultas/Jurusan/Prodi masing-masing.  

 

Skema program pertukaran mahasiswa dapat berubah-ubah sesuai dengan 

kebutuhan, ketentuan Kemendikbudristek, dan ketentuan institusi mitra. 

 

B. Pengakuan dan Konversi Mata Kuliah 

1. Program pertukaran mahasiswa dilaksanakan minimal selama 1 semester. 

2. Jumlah beban kredit SKS yang dapat diakui dan ditransfer adalah sampai 

dengan 21 SKS. 

3. Konversi MK dan transfer beban kredit SKS dilakukan berdasarkan kesesuaian 

CPL dan CPMK. Mekanisme konversi dan transfer mengikuti kebijakan dan 

kurikulum masing-masing program studi.  

4. Prodi wajib mengakui semua mata kuliah dan beban kredit yang diambil 

mahasiswa pada Program PERMATA Global. 

5. Prodi dapat melakukan penambahan MK untuk memenuhi kekurangan 

kesetaraan bobot kredit pada butir (4) di atas dengan memasukkan MK Pilihan 

baru dalam kurikulum prodi yang berlaku. 

6. Selain mengkonversikan dan mentransfer beban kredit Program PERMATA, 

mahasiswa peserta program ini dapat mengambil MK lain  

(non-konversi/transfer) pada prodinya masing-masing melalui perkuliahan 

daring. 

 

II. PELAKSANAAN PROGRAM 

Pelaksanaan kegiatan akademik pada program pertukaran mahasiswa mengikuti 

ketentuan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan kegiatan akademik peserta program dilaksanakan sesuai dengan 

kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi 

Penerima.  
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2. Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, 

etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh 

Perguruan Tinggi Penerima.  

3. Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa Perguruan Tinggi 

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

 

Mekanisme program secara umum dapat dilihat pada buku Panduan MBKM UPN 

“Veteran” Yogyakarta. Persyaratan khusus, jadwal dan pembiayaan program 

pertukaran mahasiswa dapat dilihat pada subbab berikut. 

a. Persyaratan khusus. Peserta adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Dalam Negeri 

dan Luar Negeri yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai berikut : 

i. Mahasiswa peserta Program PERMATA adalah mahasiswa aktif pada 

semester 3 sampai semester 7  

ii. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00 (skala 4.00) 

iii. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik berdasarkan peraturan akademik 

atau peraturan disiplin dan etika mahasiswa pada Perguruan Tinggi Pengirim 

yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan atau Ketua Program 

Studi 

iv. Mahasiswa memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan masing-

masing skema program Pertukaran Mahasiswa 

 

Persyaratan dan informasi lebih lanjut mengenai program Pertukaran Mahasiswa yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  

dapat diakses melalui https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/.  

 

b. Jadwal Kegiatan 

Dibawah ini tabel jadwal kegiatan PERMATA bersifat tentative mengikuti ketentuan 

jadwal dari Kemdikbudristek dan PT mitra. 

  

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/
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Tabel 1. Jadwal kegiatan PERMATA bersifat tentative 

No. Kegiatan 
Bulan (tentative) 

Permata Nusantara Permata Global (2 intake) 

1. Sosialisasi  Januari - April 
Desember – Maret/ Juni-
September 

2. 
Pengajuan Program Studi 
yang ditawarkan oleh 
Perguruan Tinggi peserta  

April 
- 

3. Pendaftaran calon peserta April - Mei 
Februari-Maret/ Agustus- 
September 

4. Seleksi Calon peserta  Mei - Juli 
Maret-Mei/ September- 
November 

5. Pembekalan peserta   Juli - Agustus Juni-Juli/ Januari-Februari 

6. Pemberangkatan peserta  September 
Agustus-September/ 
Februari-Maret 

7. 
Pelaksanaan kegiatan 
termasuk Orientasi 
mahasiswa peserta 

September - Desember 
Agustus-Januari/ 
Februari-Agustus 

8. Monitoring dan Evaluasi I  Oktober Oktober/ April 

9. Monitoring dan Evaluasi II  Desember Desember/Juli 

 

c. Pembiayaan 

Sumber pembiayaan penyelenggaraan Program PERMATA berasal dari 

Kemendikbudristek, Perguruan Tinggi Pengirim, Perguruan Tinggi Penerima, 

mahasiswa peserta Program PERMATA dan sumber pendanaan lain yang tidak 

mengikat, yang sesuai dengan standar SBU Beasiswa. 

 

III. LAMPIRAN. 

Lampiran 1. SOP Student Exchange Inbound 

Lampiran 2. SOP Student Exchange Mahasiswa Outbond 

Lampiran 3. SOP Student Exchange UPN Veteran Yogyakarta 

Lampiran 4. SOP Student Exchange Warga Negara Asing (WNA) 

 



 
 
 

                     
 
              

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA 

Kode Dokumen: 
UPNVYK/_____ /X/2011 

Tanggal disusun: 22 Oktober 2011 

 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 

 
SELEKSI STUDENT EXCHANGE INBOND 

Tanggal Berlaku:  22 Oktober 2011 

Revisi: - 

Tanda Tangan Penanggungjawab: 
 
 

 
 
I. TUJUAN 
Memberikan pedoman dan/atau informasi tentang proses seleksi mahasiswa Asing yang akan 
mengikuti program student exchange (INBOND). 
 
II. RUANG LINGKUP 
Prosedur pelaksanaan proses seleksi mahasiswa asing yang akan mengikuti program student 
exchange (INBOND) di UPNVY meliputi penyajian informasi tentang tata cara serta syarat-syarat 
student exchange (INBOND). 
 
III. ACUAN 
Prosedur pelaksanaan kegiatan seleksi student exchange (INBOND) mengacu pada surat 
keputusan Rektor nomor SKEP/87a/VII/2010 Pokok-Pokok Peraturan AKADEMIK PROGRAM 
DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA UPN “Veteran” Yogyakarta. 
 
IV. SARANA 
Sarana yang digunakan pada kegiatan seleksi student exchange adalah: 

1. Student exchange application form (disediakan KUI) 
2. Transcript academic: min GPA 3.00 
3. Score TOEFL/IELTS: sesuai dengan standard universitas partner 
4. Surat kesediaan mengikuti kursus bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh UPNVY 

 
V. DEFINISI 
Kegiatan seleksi student exchange (INBOND) adalah proses seleksi bagi mahasiswa asing dari 
universitas mitra/partner UPNVY di luar negeri yang akan mengikuti program pertukaran 
mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan belajar di UPNVY.  
 
VI. PROSEDUR 

1. Mahasiswa melalui International Office universitas partner mengirimkan formulir dan 
dokumen syarat ke Kantor Urusan Internasional (KUI) UPNVY sesuai dengan deadline 
(untuk program exchange intake bulan Agustus, deadline: minggu terakhir bulan 
February; untuk intake bulan February, deadline minggu terakhir bulan September). 

2. Verifikasi dokumen dan persetujuan oleh KUI untuk diteruskan ke tahap penilaian aplikasi 
oleh Fakultas/Prodi. 

3. KUI mengirimkan berkas aplikasi ke Fakultas/Prodi untuk dilakukan penilaian aplikasi. 
4. Fakultas/Prodi mengirimkan hasil penilaian aplikasi ke KUI 
5. KUI memberitahukan hasil penilaian ke universitas partner nama-nama yang lolos seleksi 

program student exchange di UPNVY. 
 



VII. DIAGRAM ALIR PROSES 

 

1 KTM 5 menit

2 7 hari

3

1 hari

4 Fakultas/Prodi menilai aplikasi 1 hari

a. TIDAK LOLOS , maka Mahasiswa  tidak bisa ikur program exchange

b. LOLOS, maka Mahasiswa akan mengikuti program exchange

5 Fakultas/Prodi mengirimkan hasil penilaian aplikasi ke KUI UPNVY

1 hari

6

15 hari

OIA univ  mitra mengirimkan formulir aplikasi dan persyaratan exchange 

student ke KUI UPNVY

Verifikasi dokumen dan persetujuan oleh KUI untuk diteruskan ke 

Prodi/Fakultas

Mahasiswa menyerahkan formulir aplikasi dan persyaratan exchange 

student ke OIA univ  mitra

Formulir  dan 

dokumen 

pendukung

Nama 

mahasiswa 

lolos seleksi 

exchange 

student

KUI memberitahukan hasil penilaian ke universitas partner nama-nama 

yang lolos seleksi program student exchange 
Nama 

mahasiswa 

lolos seleksi 

exchange 

student

Formulir dan 

dokumen 

syarat

Formulir dan 

dokumen 

diverifikasi

Formulir dan 

dokumen 

syarat

Formulir dan 

dokumen 

diverifikasi

Waktu 

yang 

dibutuhkan
MAHASISWA KUI UPNVY

PRODI/ 

FAKULTAS

OIA UNIV 

MITRA

Yang 

dibutuhkan

Yang 

dihasilkan

NO. AKTIVITAS

PELAKSANA

Formulir dan 

dokumen 

syarat

Formulir dan 

dokumen 

diverifikasi

Formulir dan 

dokumen 

syarat

Dokumen Terkait

mulai

Selesai

 
 

 



 
 
 

                     
 
              

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA 

Kode Dokumen: 
UPNVYK/_____ /X/2011 

Tanggal disusun: 22 Oktober 2011 

 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 

 
SELEKSI STUDENT EXCHANGE 

OUTBOND 

Tanggal Berlaku:  22 Oktober 2011 

Revisi: - 

Tanda Tangan Penanggungjawab: 
 
 

 
 
I. TUJUAN 
Memberikan pedoman dan/atau informasi tentang proses seleksi mahasiswa UPNVY yang akan 
mengikuti program student exchange (OUTBOND). 
 
II. RUANG LINGKUP 
Prosedur pelaksanaan proses seleksi mahasiswa UPNVY yang akan mengikuti program student 
exchange (OUTBOND) meliputi penyajian informasi tentang tata cara serta syarat-syarat student 
exchange (OUTBOND). 
 
III. ACUAN 
Prosedur pelaksanaan kegiatan seleksi student exchange (OUTBOND) mengacu pada surat 
keputusan Rektor nomor SKEP/87a/VII/2010 Pokok-Pokok Peraturan AKADEMIK PROGRAM 
DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA UPN “Veteran” Yogyakarta. 
 
IV. SARANA 
Sarana yang digunakan pada kegiatan seleksi student exchange adalah: 

1. Student exchange application form (disediakan KUI) 
2. Interview evaluation form (masukan dari Prodi) 
3. Transcript academic: min GPA 3.00 
4. Score TOEFL/IELTS: sesuai dengan standard universitas partner 
5. Surat Keterangan tidak mempunyai masalah akademik dan akademik dari Fakultas 
6. Surat persetujuan orangtua 
7. Surat sponsor dari universitas partner atau lembaga donor yang lain 
8. Surat pernyataan kesediaan menanggung biaya (visa, asuransi selama di luar negeri, 
akomodasi, tiket pp) 
9. Bukti pembayaran biaya administrasi ke UPNVY  
10. Surat Keterangan Sehat dari Dokter 

 
V. DEFINISI 
Kegiatan seleksi student exchange (OUTBOND) adalah proses seleksi bagi mahasiswa UPNVY 
yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan belajar di 
universitas mitra/partner UPNVY di luar negeri.  
 
VI. PROSEDUR 

1. Mahasiswa mengambil formulir di KUI kemudian diisi, diketahui Ka Prodi 
2. Mahasiswa mengumpulkan formulir dan dokumen syarat ke Kantor Urusan Internasional 

(KUI) sesuai dengan deadline (untuk program exchange intake bulan Agustus, deadline: 



minggu terakhir bulan February; untuk intake bulan Maret, deadline minggu terakhir 
bulan September) atau disesuaikan dengan kalender akademik universitas mitra. 

3. Verifikasi dokumen dan persetujuan oleh KUI untuk diteruskan ke tahap interview. 
4. KUI perlu konfirmasi jadual interview ke Fakultas & Prodi untuk kemudian ditentukan 

jadual interview. Staf KUI menginformasikan ke mahasiswa melalui papan pengumuman di 
kantor KUI, website, dan melalui SMS. 

5. KUI menyiapkan interview evaluation form dan bersama Fakultas & Prodi melakukan 
interview dengan mahasiswa. 

6. KUI mengirim surat ke mahasiswa mengenai hasil interview, dan formulir pendaftaran/ 
petunjuk untuk download form di web universitas partner. 

7. KUI menominasikan ke universitas partner nama-nama mahasiswa yang lolos seleksi di 
UPNVY. 

 



VII. DIAGRAM ALIR PROSES 

 

1 KTM 5 menit

2 10 menit

3

1 hari

4 1 hari

5 Verifikasi dokumen dan persetujuan oleh KUI untuk diteruskan ke tahap interv iew

1 hari

a. TIDAK LOLOS , maka Mahasiswa  tidak bisa ikur program exchange

b. LOLOS, maka Mahasiswa akan mengikuti interv iew

6

1 hari

7 Mahasiswa menerima jadwal interv iew dengan Prodi/Fakultas dari KUI 1 hari

8 Fakultas/Prodi interv iew dengan mahasiswa 1 hari

a. TIDAK LOLOS , maka Mahasiswa  tidak bisa ikur program exchange

b. LOLOS, maka Mahasiswa akan mengikuti exchange program

9 1 hari

10 1 hari KUI menominasikan ke universitas partner nama-nama mahasiswa 

yang lolos seleksi di UPNVY

Mahasiswa mengisi  formulir 

Mahasiswa  minta pengesahan formulir dari KaProdi
Formulir 

exchange 

student diisi

Formulir 

exchange 

student 

disyahkan

Formulir dan 

dokumen 

syarat

Jadwal 

interv iew

Hasil 

interv iew

Nama 

mahasiswa 

lolos seleksi 

exchange 

student

NO. AKTIVITAS

PELAKSANA Dokumen Terkait
Waktu 

yang 

dibutuhkan
MAHASISWA

PRODI/ 

FAKULTAS
KUI UPNVY

OIA UNIV 

MITRA

Yang 

dibutuhkan

Yang 

dihasilkan

Mahasiswa mengambil formulir di KUI Formulir 

exchange 

student

Formulir 

exchange 

student

Formulir 

exchange 

student diisi

Formulir dan 

dokumen 

diverifikasi

Formulir dan 

dokumen 

syarat

Formulir dan 

dokumen 

diverifikasi

Mahasiswa mengumpulkan formulir dan dokumen syarat ke Kantor 

Urusan Internasional (KUI) 

Formulir dan 

dokumen 

diverifikasi

Jadwal 

interv iew

Formulir 

interview

Hasil interv iew 

dan form 

pendaftaran 

univ  mitra

KUI konfirmasi jadual interv iew ke Fakultas & Prodi untuk kemudian 

ditentukan jadual interv iew. Staf KUI menginformasikan ke mahasiswa 

melalui papan pengumuman di kantor KUI, website, dan melalui SMS

 Mahasiswa menerima surat dari KUI  mengenai hasil interv iew, dan 

formulir pendaftaran/ petunjuk untuk download form di web universitas 

partner

mulai

Selesai

 
 

 



Standard Operating Procedures (SOP) 
Pendaftaran Program Student Exchange 

 
Tujuan  
Memberikan pedoman dan/atau informasi tentang proses seleksi mahasiswa UPNVY yang 
akan mengikuti program student exchange 
 
Sasaran 
1. Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta 
2. Pengelola (Dekan, KaProdi) 
 
Input 
- Student exchange application form (disediakan KUI) 
- Interview evaluation form (masukan dari Prodi) 
- Transcript academic: min GPA 3.00 
- Score TOEFL/IELTS: sesuai dengan standard universitas partner 
- Surat Keterangan tidak mempunyai masalah akademik dan akademik dari Fakultas 
- Surat persetujuan orangtua 
- Surat sponsor dari universitas partner atau lembaga donor yang lain 
- Surat pernyataan kesediaan menanggung biaya (visa, asuransi selama di luar negeri) 
- Bukti pembayaran biaya administrasi ke UPNVY (Masukan  Bidang II, Rp?,-) 
- Surat Keterangan Sehat dari Dokter 
 
Proses/Aktivitas 
a. Mahasiswa mengambil formulir di KUI kemudian diisi, diketahui Ka Prodi 
b. Mahasiswa mengumpulkan formulir dan dokumen syarat ke Kantor Urusan Internasional 
(KUI) sesuai dengan deadline (untuk program exchange intake bulan Agustus, deadline: 
minggu terakhir bulan February; untuk intake bulan Maret, deadline minggu terakhir bulan 
September). 
b. Verifikasi dokumen dan persetujuan oleh KUI untuk diteruskan ke tahap interview. 
c. KUI perlu konfirmasi jadual interview ke Fakultas & Prodi untuk kemudian ditentukan 
jadual interview. Staf KUI menginformasikan ke mahasiswa melalui papan pengumuman di 
kantor KUI, website, dan melalui SMS. 
d. KUI menyiapkan interview evaluation form. 
e. Pengiriman surat ke mahasiswa mengenai hasil interview, bersama formulir pendaftaran/ 
petunjuk untuk download form di web universitas partner. 
f. KUI menominasikan ke universitas partner nama-nama yang lolos seleksi diUPNVY. 
 
Output 
- Nama-nama calon peserta program student exchange untuk dilaporkan ke Rektor, 
Fakultas dan Prodi terkait. 

 



Standard Operating Procedures (SOP)  
Pendaftaran Program Student Exchange untuk mahasiswa WNA 

 
 

Tujuan  
Memberikan pedoman dan/atau informasi tentang proses seleksi mahasiswa WNA yang 
akan mengikuti program student exchange 
 
Sasaran 
1. Mahasiswa WNA dari universitas yang sudah ada MoU 
2. Pengelola (Dekan, KaProdi) 
 
Input 
- Student exchange application form (disediakan KUI) 
- Transcript academic: min GPA 3.00 
- Score TOEFL/IELTS: sesuai dengan standard universitas partner 
- Surat kesediaan mengikuti kursus bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh UPNVY 
 
Proses/Aktivitas 
a. Mahasiswa melalui International Office universitas partner mengirimkan formulir dan 
dokumen syarat ke Kantor Urusan Internasional (KUI) UPNVY sesuai dengan deadline (untuk 
program exchange intake bulan Agustus, deadline: minggu terakhir bulan February; untuk 
intake bulan Maret, deadline minggu terakhir bulan September). 
b. Verifikasi dokumen dan persetujuan oleh KUI untuk diteruskan ke tahap penilaian 
aplikasi oleh Fakultas/Prodi. 
c. KUI mengirimkan berkas aplikasi ke Fakultas/Prodi untuk dilakukan penilaian aplikasi. 
d. Fakultas/Prodi mengirimkan hasil penilaian aplikasi ke KUI 
f. KUI memberitahukan hasil penilaian ke universitas partner nama-nama yang lolos seleksi 
program student exchange di UPNVY. 
 
Output 
- Nama-nama WNA calon peserta program student exchange untuk dilaporkan ke Rektor, 
Fakultas dan Prodi terkait. 
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SUPLEMEN PROGRAM MAGANG-MBKM 

 

I. BENTUK PROGRAM 

A. Skema Program 

Pembelajaran magang dilakukan melalui kerjasama dengan institusi mitra, antara lain: 

perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun 

perusahaan rintisan (start-up). Bentuk pembelajaran magang terdiri atas 3 skema, 

yaitu: 

1. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) 

a. PMMB FHCI (https://pmmb.fhcibumn.com/) 

Skema PMMB ini merupakan salah satu perwujudan program Kementerian 

BUMN “BUMN Hadir untuk Negeri.” Forum Human Capital Indonesia (FHCI) 

sendiri merupakan wadah bagi para pengelola dan praktisi Manajemen Human 

Capital di lingkungan BUMN. Program ini memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk menyalurkan potensi dan menggali pengalaman di BUMN 

(link and match universitas dengan industri) dan sebagai wujud komitmen FHCI 

untuk menjadi forum pembelajaran guna menghasilkan human capital 

Indonesia yang berdaya saing global. 

b.  PMMB Kampus Merdeka  

Program magang ini adalah bagian dari program Kampus Merdeka 

Kemendikbudristek yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa belajar dan memgembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas 

perkuliahan. Di program ini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja 

di industri/dunia profesi nyata selama 1-2 semester dengan pembelajaran 

langsung di tempat kerja magang.  

Persyaratan dan informasi lebih lanjut untuk program Magang Bersertifikat 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi dapat diakses melalui 

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang 

 

2. Program Magang Wimaya 

PMMB yang diselenggarakan UPN “Veteran” Yogyakarta berdasarkan nota 

kesepahaman kerjasama Tridharma PT terkait program magang/praktik industri 

https://pmmb.fhcibumn.com/
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang
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dengan institusi yang  menjadi mitra. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran 

maupun pelaksanaan magang mengikuti kebijakan masing-masing program studi. 

 

3. Program Magang Mandiri 

Skema ini merupakan program magang yang diinisiasi oleh mahasiswa secara 

mandiri. Mahasiswa mencari kesempatan magang dan mendaftar pada 

institusi/industri secara mandiri dengan kriteria waktu pelaksanaan magang 

minimal 6 bulan dan maksimal 12 bulan. Setelah diterima pada institusi/industri 

tertentu, mahasiswa wajib melapor kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program 

Studi dalam rangka rekognisi-konversi mata kuliah program magang mandiri di 

perusahaan tersebut dan untuk untuk mendapatkan dosen pembimbing magang 

sesuai SOP Panduan MBKM Program Magang UPN “Veteran” Yogyakarta. 

Selanjutnya Fakultas/Jurusan wajib menindaklanjuti kegiatan tersebut dengan 

membuat nota kesepahaman kerjasama dengan institusi/industri, dimana 

mahasiswa melakukan magang mandiri. 

 

B. Pengakuan dan Konversi Mata Kuliah 

1. Program magang selama 1 semester disetarakan dengan bobot kredit 20 SKS 

yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama 

mengikuti program tersebut, baik kompetensi hard skills maupun kompetensi 

soft skills sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan matakuliah 

(CPMK) yang ditetapkan prodi. 

2. Prodi melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rencana Program Magang 

bersama-sama dengan mitra magang. Rencana Program Magang dapat 

dikonversikan ke dalam beberapa mata kuliah berdasarkan kesesuaian CPL 

dan CPMK sesuai kebijakan dan kurikulum masing-masing program studi.  

3. Prodi dapat melakukan penambahan  mata  kuliah  untuk memenuhi 

kekurangan kesetaraan bobot kredit 20 SKS dengan memasukkan MK Pilihan 

baru dalam kurikulum prodi yang berlaku. 

4. Mekanisme konversi nilai magang ke mata kuliah ditetapkan oleh prodi. 

5. Mahasiswa peserta magang dapat mengambil MK yang disetarakan dengan 

kegiatan magang secara paralel dalam 1 semester. 
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6. Selain mengkonversikan program magang dengan MK yang setara CPMKnya, 

mahasiswa peserta magang dapat mengambil MK lain (non-konversi) melalui 

perkuliahan daring. 

 

II. PELAKSANAAN PROGRAM 

Pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Magang mengikuti ketentuan sebagai 

berikut. 

1. Pelaksanaan kegiatan Program Magang di institusi mitra dilaksanakan sesuai dengan 

kalender akademik dan peraturan akademik UPN “Veteran” yang berlaku. 

2. Peserta Program Magang wajib mematuhi setiap peraturan yang berlaku di institusi 

mitra.  

3. Prodi menugaskan dosen pembimbing magang untuk membimbing mahasiswa 

selama magang. 

4. Institusi mitra magang akan menyediakan supervisor/mentor/coach yang 

mendampingi mahasiswa selama magang. 

5. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian 

capaian mahasiswa selama magang. 

6. Mahasiswa wajib untuk melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan 

dosen pembimbing magang. 

 

Mekanisme Program Magang secara umum dapat dilihat pada buku Panduan MBKM 

UPN “Veteran” Yogyakarta. Sedangkan, persyaratan khusus, jadwal dan pembiayaan dari 

Program Magang dipaparkan sebagai berikut. 

1. Persyaratan Khusus. Mahasiswa peserta Program Magang harus memenuhi syarat 

kualifikasi sebagai berikut: 

i. Mahasiswa peserta Program Magang adalah mahasiswa aktif minimal semester 

6 

ii. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.25 (skala 4.00) 

iii. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik berdasarkan peraturan akademik atau 

peraturan disiplin dan etika mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang 

dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pakta Integritas dari Dekan/Wakil Dekan 

Bidang Akademik/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. 
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iv. Mahasiswa memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan Program 

Magang. 

 

2. Jadwal Kegiatan 

Skema Waktu 

1. Program Magang 
Mahasiswa 
Bersertifikat (PMMB) 

 

• Pendaftaran diadakan dua kali per tahun; periode 
Januari-Februari dan periode Juni-Juli. 

• Magang dilaksanakan minimal 6 bulan maksimal 
12 bulan, dua kali per tahun: periode Februari – 
Juli dan periode Agustus – Januari. 

2. Program Magang 
Wimaya 

• Magang dilaksanakan minimal 6 bulan dan 
maksimal 12 bulan. 

• Waktu pendaftaran dan pelaksanaan magang 
disesuaikan dengan nota kesepahaman UPN 
“Veteran” Yogyakarta dengan institusi 
mitra/industri. 
 

3. Program Magang 
Mandiri 

• Magang dilaksanakan minimal 6 bulan dan 
maksimal 12 bulan. 

• Magang dilaksanakan setiap saat sesuai dengan 
jadwal dari institusi/industri tujuan mahasiswa. 
 

 

3. Pembiayaan 

Skema Sumber Pembiayaan 

1. Program Magang Mahasiswa 
Bersertifikat (PMMB) 

 

• Kemdikbudristek 

• BUMN tempat magang 

2. Program Magang Wimaya • UPN “Veteran” Yogyakarta  

• Institusi mitra 
 

3. Program Magang Mandiri • Institusi mitra 

• Mahasiswa 
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SUPLEMEN PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR 

DI SATUAN PENDIDIKAN 

 

I. BENTUK PROGRAM 

A. Skema Program 

Skema program asistensi mengajar di satuan pendidikan yang dapat diikuti mahasiswa 

UPN “Veteran” Yogyakarta meliputi: 

1. Kampus Mengajar (https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program) 

Kampus Mengajar merupakan bagian dari Program Kampus Merdeka-Program 

Asistensi Mengajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi dalam rangka memberikan kesempatan belajar dan 

pengembangan diri di luar kelas kuliah. Program ini melibatkan mahasiswa untuk 

membantu kegiatan pembelajaran, adaptasi teknologi, dan administrasi manajerial 

di sekolah dasar dengan bimbingan dari guru, dosen, dan dinas Pendidikan. 

 

2. Kampus Mengajar Mandiri 

Skema Kampus Mengajar ini diinisiasi oleh mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta 

secara mandiri. Rencana Program Kampus Mengajar Mandiri yang akan 

dilaksanakan wajib diusulkan ke prodi sesuai dengan SOP Program MBKM - 

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan UPN “Veteran” Yogyakarta. 

 

B. Pengakuan dan Konversi Mata Kuliah 

1. Mahasiswa mendapatkan pengakuan dan konversi beban kredit sampai dengan 12 

SKS. 

2. Beban kredit dari Program Kampus Mengajar dapat dikonversikan menjadi MK Bela 

Negara-Wimaya (2 SKS), Pancasila (2 SKS), Kewarganegaraan (2 SKS), KKN (3 SKS), 

dan MK lain sesuai dengan kebijakan dan kurikulum masing-masing prodi. 

3. Prodi melakukan transfer nilai Program Kampus Mengajar ke MK KKN jika syarat 

pengambilan MK KKN mahasiswa peserta program sudah terpenuhi. 

4. Prodi dapat melakukan penambahan  mata  kuliah  untuk memenuhi kekurangan 

kesetaraan bobot kredit 12 SKS dengan memasukkan MK Pilihan baru dalam 

kurikulum prodi yang berlaku. 

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program
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5. Selain mengkonversikan Program Kampus Mengajar dengan MK yang telah 

ditentukan oleh prodi, mahasiswa peserta program ini tetap dapat mengambil MK 

lain (non-konversi) melalui perkuliahan daring. 

 

II. PELAKSANAAN PROGRAM 

Pelaksanaan Program Kampus Mengajar mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Program Kampus Mengajar sesuai dengan ketentuan dari 

Kemendikbudristek dan/atau peraturan akademik UPN “Veteran” Yogyakarta. 

2. Mahasiswa peserta program wajib mematuhi setiap peraturan, baik peraturan disiplin, 

etika mahasiswa dan peraturan lainnya yang diberlakukan oleh mitra satuan 

pendidikan. 

3. Pada skema Mandiri, Prodi menugaskan dosen pembimbing lapangan untuk 

membimbing mahasiswa selama kegiatan asistensi. 

4. Mitra satuan pendidikan menyediakan guru pamong/pendamping yang membimbing 

mahasiswa selama kegiatan asistensi. 

5. Dosen pembimbing lapangan bersama guru pamong menyusun logbook dan 

melakukan penilaian capaian mahasiswa selama asistensi. 

6. Mahasiswa wajib untuk melaksanakan kegiatan asistensi mengajar sesuai arahan guru 

pamong dan dosen pembimbing lapangan. 

 

Mekanisme program secara umum dapat dilihat pada buku Panduan MBKM UPN “Veteran” 

Yogyakarta. Sedangkan persyaratan khusus, jadwal dan pembiayaan dari Program 

Kampus Mengajar dapat dipaparkan sebagai berikut. 

 

1. Persyaratan khusus. Mahasiswa peserta Program Kampus Mengajar harus memenuhi 

syarat kualifikasi sebagai berikut: 

i. Mahasiswa peserta Program Kampus Mengajar adalah mahasiswa aktif minimal 

semester 5 

ii. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00 (skala 4.00) 

iii. Diutamakan memiliki pengalaman organisasi atau pengalaman mengajar yang 

dibuktikan dengan surat rekomendasi, sertifikat, surat keterangan atau dokumen 

pendukung lainnya. 
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iv. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik berdasarkan peraturan akademik atau 

peraturan disiplin dan etika mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang dibuktikan 

dengan Surat Keterangan/Pakta Integritas dari Dekan/Wakil Dekan Bidang 

Akademik/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. 

v. Mahasiswa memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan Program 

Kampus Mengajar. 

 

2. Jadwal Kegiatan 

Jadwal Kegiatan Program Kampus Mengajar di bawah ini bersifat tentative sesuai 

ketentuan edaran dari Kemdikbudristek. 

 

Tabel 1. Jadwal Program Kampus Mengajar (tentative) 

No. Kegiatan Bulan (tentative) 

1. Sosialisasi  Januari - Februari 

2. Pendaftaran dan proses seleksi Februari 

3. Pembekalan peserta Maret 

4. Penugasan/pelaksanaan program Maret – Juni 

5. Penarikan Mahasiswa Juni 

6. 
Konversi dan transfer beban kredit SKS di 

Prodi 
Juli 

 

3. Pembiayaan 

Sumber pembiayaan Program Kampus Mengajar dapat berasal dari 

Kemendikbudristek, UPN “Veteran” Yogyakarta, dan biaya mahasiswa sendiri. 
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SUPLEMEN PROGRAM MEMBANGUN DESA/PROYEK DESA 

 

I. BENTUK PROGRAM 

A. Skema Program 

Skema Program Membangun Desa/Proyek Desa yang dapat diikuti mahasiswa 

UPN “Veteran” Yogyakarta meliputi, 

1. Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dan Program 

Wirausaha Desa (Wira Desa) (https://php2d.kemdikbud.go.id/) 

PHP2D dan Program Wira Desa adalah program-program kewirausahaan yang 

dirancang, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi oleh sekelompok 

mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Lembaga 

Eksekutif Mahasiswa selama 3-4 bulan. Program Wira Desa merupakan upaya 

konkrit pelaksanaan MBKM melalui kegiatan proyek desa dan kegiatan 

wirausaha yang dilakukan di desa. 

Program ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sebagai usaha untuk 

mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan kegiatan wirausaha 

yang ada di desa, yang berpotensi menjadi penggerak perekonomian 

unggulan desa yang berbasis keunggulan lokal dan berkonsep global.  

 

2. Program Proyek Desa Wimaya 

Program Proyek Desa Wimaya merupakan program MBKM Membangun Desa 

yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta. 

LPPM akan menawarkan tema Program Proyek Desa Wimaya (program ini 

sudah disesuaikan dengan kriteria Program MBKM - Membangun Desa/KKN 

Tematik Kemendikbudristek), yang dapat diambil oleh semua mahasiswa UPN 

“Veteran” Yogyakarta sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan mekanisme 

yang berlaku. 

 

B. Pengakuan dan Konversi Mata Kuliah 

Proposal sekelompok mahasiswa yang lolos seleksi dan mendapatkan hibah Wira 

Desa, pada akhir pelaksanaan Program Wira Desa/Proyek Desa, berhak 

mendapatkan pengakuan dan konversi beban kredit SKS dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

https://php2d.kemdikbud.go.id/
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1. Mahasiswa mendapatkan pengakuan dan konversi beban kredit sampai 

dengan 12 SKS. 

2. Beban kredit dari program Wira Desa/Proyek Desa dapat dikonversikan 

menjadi MK Kewirausahaan/Technopreneurship (3 SKS), KKN (3 SKS), dan MK 

lain sesuai dengan kebijakan dan kurikulum masing-masing prodi. 

3. Prodi dapat melakukan penambahan  mata  kuliah  untuk memenuhi 

kekurangan kesetaraan bobot kredit 12 SKS dengan memasukkan MK Pilihan 

baru dalam kurikulum prodi yang berlaku. 

4. Selain mengkonversikan Program Wira Desa dengan MK yang telah ditentukan 

oleh prodi, mahasiswa peserta program ini tetap dapat mengambil MK lain 

(non-konversi) melalui perkuliahan daring. 

 

II. PELAKSANAAN PROGRAM 

Pelaksanaan Program Wira Desa/Proyek Desa mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan program Wira Desa sesuai dengan ketentuan dari 

Kemendikbudristek. 

2. Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan, baik peraturan akademik, 

peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang 

diberlakukan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta, LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta 

dan desa mitra.  

 

Mekanisme program secara umum dapat dilihat pada buku Panduan MBKM UPN 

“Veteran” Yogyakarta dan web LPPM “Veteran” Yogyakarta 

(http://www.lppm.upnyk.ac.id/). Persyaratan khusus, jadwal dan pembiayaan dari 

Program Wira Desa dapat dilihat pada subbab berikut. 

 

1. Persyaratan khusus.  Syarat syarat pengusul proposal program Wira Desa adalah 

sebagai berikut: 

i. Pengusul adalah salah satu organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, 

dimana dalam pelaksanaan kegiatannya diperkenankan adanya kolaborasi 

antar organisasi mahasiswa di perguruan tinggi yang sama. 

http://www.lppm.upnyk.ac.id/
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ii. Diantara anggota pengusul pernah memiliki pengalaman berwirausaha atau 

sedang berwirausaha atau telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan 

dengan nilai minimal B 

iii. Anggota pengusul minimal di semester 4 dan IPK minimal 2,75 

iv. Pengusul boleh memilih satu dosen pembimbing dari perguruan tinggi sama 

atau perguruan tinggi lain 

v. Dosen pendanping turut menandatangani usulan proposal. 

 

2. Jadwal Kegiatan 

Pada table dibawah ini ditunjukkan jadwal tentative Kegiatan Program Wira Desa 

sesuai ketentuan jadwal dari Kemdikbudristek. 

 

Tabel 1. Jadwal tentative Kegiatan Program Wira Desa 

No. Kegiatan Bulan (tentative) 

1. Sosialisasi Mei 

2. Penawaran Proposal Mei 

3. Batas Akhir Pengajuan Proposal Juni 

4. Proposal dan Pembekalan Juni – Juli 

5. Penyaluran Bantuan Agustus – November 

6. Pelaksanaan Agustus – November 

7. Visitasi dan Evaluasi Oktober – November 

8. Laporan Akhir Penerima Wira Desa November - Desember 

 

3. Pembiayaan 

Sumber pembiayaan Program Wira Desa berasal dari Kemendikbudristek dengan 

total anggaran yang dapat diusulkan maksimal Rp 40.000.000.  

 

 

Persyaratan dan informasi lebih lanjut mengenai program Wira Desa yang 

diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dapat diakses melalui 

https://php2d.kemdikbud.go.id/download 

 

https://php2d.kemdikbud.go.id/download
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SUPLEMEN PROGRAM PELATIHAN MILITER 

 

I. LATAR BELAKANG 

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" adalah suatu lembaga 

pendidikan tinggi yang didirikan atas prakarsa para pejuang kemerdekaan R.I 

dengan nama Akademi Pembangunan Nasional (APN) "Veteran" yang didirikan di 

kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Mentri Urusan Veteran 

nomor:139/Kpts/1965, tanggal 2 Oktober 1958. Dalam perjalanan sejarahnya yang 

berubah-ubah status pengelolaannya namun ciri khas UPN Veteran Yogyakarta tetap 

pada jalur perguruan tinggi yang menjunjung semangat kejuangan dan 

mengkristalisasikan bela negara sebagai bagian dari komitmen, motivasi dan prinsip 

bagi civitas akademika beserta alumninya. Terbitnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang melahirkan sistem MBKM,  

telah menjadi pemicu dan pendorong untuk melaksanakan proses pembelajaran 

yang fleksibel dan inovatif. Secara umum MBKM telah mendorong civitas akademik 

khususnya bidang akademik untuk membuat terobosan dan inovasi konsep 

pembelajaran dengan tetap mengacu pada capaian pembelajaran untuk mendukung 

tujuan Pendidikan Nasional. 

Latihan Dasar Militer (LATSARMIL) merupakan salah satu representasi dari 

bentuk pendidikan bela negara yang menjadi ciri khas UPN “Veteran” Yogyakarta 

yang dilaksanakan lebih terarah, terstruktur dan komprehensif. Globalisasi kemajuan 

teknologi informasi telah menghilangkan hambatan atau batasan hubungan antar 

negara secara sadar atau tidak sadar, yang memiliki dampak negatif yang berpotensi 

menjadi ancaman bagi integritas suatu negara dan erosi nasionalisme bagi generasi 

muda. Mahasiswa yang merupakan bagian dari generasi muda pilihan sebagai 

penerus dan penjaga kesatuan NKRI harus mendapatkan pemahaman dan kesadaran 

bela negara. Pemahaman dan kesadaran Bela Negara yang terstruktur, terarah dan 

sesuai dengan kompetensi untuk memperoleh capaian pembelajaran pada bidang 

ilmunya akan lebih efektif dilakukan dengan LATSARMIL. 

  LATSARMIL ini tidak identik dengan Wajib Militer, namun berupa kegiatan 
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akademik dengan capaian pembelajaran tentang kedaulatan negara, keutuhan 

wilayah, dan keselamatan bangsa yang dikaji sesuai dengan sifat keilmuan dan 

kompetensi setiap program studi. Selain itu mahasiswa peserta LATSARMIL juga 

berfungsi dalam pembentukan Komponen Cadangan sebagaimana amanat dalam 

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan, 

Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan. 

 

II. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Nasional untuk Pertahanan Negara. 

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

5. Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 

2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Yogyakarta. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 

9. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan. 

10. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kurikulum 

Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan. 

 

III. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan Program Pelatihan Militer  

a. Menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk mampu ikut 

serta dalam aksi bela negara. 
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b. Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mendapat pengetahuan dan 

pengalaman belajar di luar kampus dalam bentuk pelatihan dasar kemiliteran 

komponen cadangan (LATSARMIL). 

c. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa baik fisik maupun 

psikis dalam hal bela negara dengan LATSARMIL. 

d. Melatih dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbagai hal soft 

skill maupun hard skill sehingga mereka lebih matang dalam menghadapi 

tantangan dunia kerja setelah lulus dari perguruan tinggi.  

 

2. Sasaran Program Pelatihan Militer  

a. Terwujudnya sikap dan perilaku mahasiswa sebagai komponen cadangan bela 

negara yang dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya yang 

mampu mengimplementasikan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai 

oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

b. Terwujudnya mahasiswa sebagai kader bela negara atau agen perubahan yang 

memiliki jiwa nasionalisme yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan 

tuntutan zaman. 

c. Terwujudnya kondisi mental dan fisik mahasiswa yang baik di dalam 

pembentukan karakter jiwa nasionalisme melalui program Latsarmil sehingga 

memiliki komitmen lulusan yang mengabdikan diri melakukan bela negara. 

d. Mendukung terwujudnya Komponen Cadangan dari kalangan mahasiswa. 

 

IV. BENTUK PROGRAM 

A. Skema Program 

Skema program pelatihan militer yang dapat dilaksanakan mahasiswa UPN 

“Veteran” Yogyakarta meliputi, 

1. Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (LATSARMIL Komcad)  

LATSARMIL Komcad diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Program 

ini dilaksanakan selama 3 bulan di lembaga pendidikan TNI atau di kesatuan 

sesuai Matra pembentukan komponen cadangan (darat, laut, udara) 

 

2. Latihan Dasar Militer Wimaya UPN “Veteran” Yogyakarta (LATSARMIL Wimaya) 



           PROGRAM MBKM – PELATIHAN MILITER 

 

4 

Latsarmil Wimaya dilaksanakan secara resmi di Institusi di bawah Kementerian 

Pertahanan seperti Akmil, AAU, AAL atau Akpol dengan jumlah peserta sesuai 

dengan kuota institusi mitra. Jam kegiatan program ini setara dengan waktu 4 

(empat) hingga 6 (enam) minggu.  

 

Bentuk program pelatihan militer dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, 

ketentuan Kemendikbud, Kemenhan, dan ketentuan institusi mitra. 

 

B. Pengakuan dan Konversi Mata Kuliah 

1. Program Latsarmil diakui dan dikonversikan ke dalam matakuliah berdasarkan 

kesesuaian CPL.  

2. Waktu kegiatan Latsarmil Komcad dapat disetarakan dengan bobot mata kuliah 

12 sks – 14 sks. Sedangkan kegiatan Latsarmil Wimaya setara dengan 6 sks. 

3. Konversi mata kuliah ini diambil dari Mata Kuliah Nasional (MKN) dan Mata 

Kuliah Universitas (MKU) yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

4. Waktu yang tersisa setelah pelatihan militer, dapat digunakan oleh peserta 

program ini untuk mengikuti perkuliahan regular (daring/luring) dengan beban 

kredit SKS tambahan 4-6 sks (untuk Latsarmil Komcad) atau 12-14 sks 

(Latsarmil Wimaya). Mata kuliah tambahan yang dapat diambil dan mekanisme 

bergabung dengan kelas regular mengikuti kebijakan dan kurikulum masing-

masing prodi.  

Tabel 1. Konversi Mata Kuliah Latsarmil Komcad dan Wimaya* 

No Mata Kuliah Beban Kredit (SKS) 

1 Pancasila (MKN)* 2 

2 Kewarganegaraan (MKN)* 2 

3 Bela Negara dan Widya Mwat Yasa 

(MKU)* 

2 

4 Bhs Indonesia (MKN) 2 

5 Bhs Inggris (MKU) 2 

6 Agama (MKN) 2 

7 Olahraga (MKU) 2 

Total                14 SKS 
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V. PELAKSANAAN PROGRAM 

Persyaratan. Mahasiswa yang dapat mengikuti program pelatihan militer Latsarmil 

Komcad adalah sebagai berikut. 

1. Mahasiswa S-1 berusia minimal 18 tahun. 

2. Mahasiswa aktif dan terdaftar di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-

DIKTI) mulai Semester 1 sampai Semester 7. 

3. Sehat jasmani dan rohani. 

4. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik baik ringan, sedang, 

maupun berat. 

5. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan universitas (Rektor/Wakil Rektor Bidang 

Akademik). 

6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Operasional 

Baku Program Latsarmil Komcad. 

7. Melakukan pendaftaran di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Panitia Latsarmil 

Komcad. 

8. Dinyatakan lolos seleksi dari Panitia Latsarmil Komcad. 

 

Sedangkan persyaratan untuk bisa mengikuti Latsarmil Wimaya sesuai dengan 

ketentuan yang ditentukan lebih lanjut oleh UPN “Veteran” Yogyakarta. 

 

Mekanisme Pendaftaran. Khusus untuk program Latsarmil Komcad mekanisme 

pendaftaran adalah sebagai berikut. 

1. Calon peserta Program Latsarmil Komcad diwajibkan membaca dan memahami 

semua ketentuan dalam Pedoman Program Latsarmil Komcad. 

2. Calon peserta sangat dianjurkan mengikuti diseminasi informasi di tingkat 

perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. 

3. Calon peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program 

Latsarmil Komcad baik melalui aplikasi daring atau dengan hardcopy yang 

disiapkan oleh Perguruan Tinggi. 

4. Calon peserta mendaftarkan diri atau secara kolektif perguruan tinggi 

menyampaikan daftar calon peserta ke KODAM atau KOREM di wilayah 
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perguruan tinggi berada dengan menyertakan formulir yang telah diisi dan 

ditanda tangani serta kelengkapan administrasi lainnya. 

5. Calon peserta mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Latsarmil 

Komcad. 

6. Panitia Latsarmil Komcad melakukan seleksi secara adil, transparan dan 

akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan dan menetapkan peserta 

yang dinyatakan lolos seleksi, serta mengumumkan dan menyampaikan ke 

perguruan tinggi. 

7. Calon peserta yang dinyatakan lolos seleksi melengkapi seluruh persyaratan dan 

mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat matakuliah yang dikonversi. 

8. Perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penetapan 

peserta Program Latsarmil Komcad. 

9. Peserta mengikuti semua kegiatan Latsarmil Komcad sesuai dengan ketentuan 

dan jadwal pelaksanaan. 

10. Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui 

dosen pembimbing Latsarmil Komcad. 

 

Jadwal. Estimasi jadwal kegiatan untuk program Latsarmil Komcad dapat dilihat pada 

Tabel 2. Jadwal setiap tahun bersifat tentative mengikuti kebijakan Kementerian 

Pertahanan RI. 

 

Pembiayaan. Pembiayaan ditanggung oleh Kementerian Pertahanan RI dan/atau UPN 

“Veteran” Yogyakarta. 

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Latsarmil Komcad 

No. Kegiatan Bulan (tentative) 

1.  Sosialisasi  April - Mei 

2.  Pendaftaran (KEMHAN dan TNI AD) Mei - Juni 

3.  Seleksi Juni 

4.  Latsarmil Komcad – Bela Negara Juli - September 

5.  Upacara Peresmian (KEMHAN dan TNI AD) Oktober 
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SUPLEMEN PROGRAM STUDI/PROYEK INDEPENDEN 

 

I. BENTUK PROGRAM 

A. Skema Program 

Dengan semangat Kampus Merdeka, program proyek mandiri atau studi independent 

dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi 

tambahan melalui pembelajaran dan pelatihan intensif selama satu semester dengan 

proyek nyata. Pembelajaran proyek independen dapat dilakukan secara individu 

maupun kelompok mahasiswa. Kegiatan proyek independen juga dapat dilakukan 

melalui kerjasama dengan institusi mitra (perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi 

multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (start-up), maupun 

UMKM). Bentuk pembelajaran proyek independen meliputi, 

1. Program Bangun Kualitas Manusia (Bangkit) 

Dirjen Dikti bersama Google, Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Deeptech 

Foundation berkomitmen untuk menyelenggarakan Program Bangkit. Program 

Bangkit ditujukan untuk mahasiswa yang ingin mempelajari dasar-dasar Machine 

Learning, Pemrograman Android, dan Cloud Computing yang ditawarkan melalui 

Program Kampus Merdeka dengan cara memilih 3.000 mahasiswa yang memenuhi 

persyaratan dari seluruh Indonesia untuk mengikuti program pendidikan dan 

pelatihan yang diselenggarakan institusi mitra 

(https://www.dicoding.com/programs/bangkit). 

 

2. Program Studi/Proyek Independen Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

PKM merupakan salah satu wujud  implementasi  Tridharma  PT yang diluncurkan   

oleh   Dirjen Dikti di bawah  pengelolaan Direktorat Belmawa. Program ini sebagai 

salah satu upaya Dirjen Dikti  untuk   menumbuhkan,   mewadahi,  dan mewujudkan  

ide  kreatif   serta  inovatif mahasiswa. PKM terus disempurnakan dalam rangka 

mengakomodasi perkembangan kreativitas mahasiswa, sehingga diharapkan 

mahasiswa mampu   mengantisipasi, memahami  bahkan   berkontribusi  untuk   

mewujudkan   tujuan   pembangunan kehidupan dunia yang berkelanjutan 

(https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/). 

 

 

https://www.dicoding.com/programs/bangkit
https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/
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3. Program Studi/Proyek Independen Mandiri 

Skema ini merupakan program studi/proyek independent yang diinisiasi oleh 

mahasiswa secara mandiri bersama-sama jurusan/prodi masing-masing. Salah satu 

contoh kegiatan ini adalah keberhasilan tim mahasiswa Jurusan Informatika UPN 

“Veteran” Yogyakarta masuk putaran final dalam Kontes Robot Terbang Indonesia 

(KRTI) 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud. 

 

B. Pengakuan dan Konversi Mata Kuliah 

1. Program studi/proyek independent selama 1 semester dapat disetarakan 

dengan bobot kredit 20 SKS yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang 

diperoleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik kompetensi 

hard skills maupun kompetensi soft skills sesuai dengan capaian pembelajaran 

lulusan (CPL) dan matakuliah (CPMK) yang ditetapkan prodi. 

2. Prodi melakukan verifikasi dan validasi terhadap luaran wajib, yaitu 

produk/karya inovatif, yang dihasilkan mahasiswa. Berdasarkan luaran wajib 

ini, kegiatan Program Proyek Independen dapat dikonversikan ke dalam 

beberapa mata kuliah berdasarkan kesesuaian CPL dan CPMK sesuai kebijakan 

dan kurikulum masing-masing program studi.  

3. Prodi dapat melakukan penambahan mata kuliah untuk memenuhi kekurangan 

kesetaraan bobot kredit 20 SKS dengan memasukkan MK Pilihan baru dalam 

kurikulum prodi yang berlaku dengan tetap memperhatikan CPL prodi. 

4. Mekanisme pengakuan dan konversi nilai studi/proyek independen ke mata 

kuliah ditetapkan oleh prodi. 

 

II. PELAKSANAAN PROGRAM 

Pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Proyek Independen mengikuti ketentuan 

sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan kegiatan Program Proyek Independen dilaksanakan sesuai dengan 

kalender akademik dan peraturan akademik UPN “Veteran” yang berlaku. 
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2. Kegiatan studi/proyek independent dilaksanakan secara individu atau kelompok 

mahasiswa (dapat berasal dari prodi yang berbeda, baik dalam atau luar fakultas) 

yang dibimbing oleh seorang dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

3. Kegiatan ini wajib menghasilkan luaran produk/karya inovatif yang diikutsertakan 

pada lomba di tingkat nasional atau internasional, dalam bidang sains dan teknologi 

maupun sosial dan humaniora 

4. Produk/karya inovatif dalam bidang sains dan teknologi mencakup: model, purwa 

rupa (prototype), desian program computer, desain produk, metode atau system 

produk, teknologi tepat guna, indikasi geografis, varietas tanaman, atau karya digital. 

5. Produk/karya inovatif dalam bidang social dan humaniora mencakup: novel, alat 

peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/ 

atau musik dengan atau tanpa teks, drama pertunjukan, drama musikal, tari, koregrafi, 

karya seni terapan, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, karya 

sinematografi, karya modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi, transformasi 

atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, dan permainan video. 

6. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan proyek independent sesuai arahan dosen 

pembimbing. 

 

Mekanisme Program Studi/Proyek Independen secara umum dapat dilihat pada buku 

Panduan MBKM UPN “Veteran” Yogyakarta. Sedangkan, persyaratan khusus, jadwal dan 

pembiayaan dari Program Proyek Independen dapat dipaparkan sebagai berikut. 

 

1. Persyaratan Khusus. Mahasiswa peserta Program Proyek Independen harus 

memenuhi syarat kualifikasi sebagai berikut: 

i. Mahasiswa peserta Program Proyek Independen adalah mahasiswa aktif minimal 

semester 3 

ii. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00 (skala 4.00) 

iii. Dibimbing oleh dosen yang sesuai bidang ilmu/keahlian terkait 

iv. Individu mahasiswa lolos seleksi program atau proposal/produk/karya inovatif 

dinyatakan lolos seleksi dan mendapat pembiayaan dari pihak penyelenggara 

atau berhasil mendapat peringkat pada perlombaan nasional/internasional yang 

diikuti. 
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2. Jadwal Kegiatan 

Skema Waktu 

1. Program Proyek 
Independen BANGKIT 
(nama program dapat 
berubah-ubah) 
 

Tentative mengikuti aturan Kemendikbudristek 

2. Program Proyek 
Independen PKM  
 

Tentative mengikuti jadwal PKM 
Kemdikbudristek 

3. Program Proyek 
Independen Mandiri 
 

Tentative mengikuti aturan penyelenggaraan 
lomba/kompetisi/kontes 

 

3. Pembiayaan 

Skema Sumber Pembiayaan 

1. Program Proyek Independen 
BANGKIT 
 

• Kemdikbudristek 

• Institusi mitra 

2. Program Proyek Independen PKM  
 

• Kemdikbudristek 

• UPN “Veteran” Yogyakarta 
 

3. Program Proyek Independen 
Mandiri 
 

• UPN “Veteran” Yogyakarta 
(Universitas/Fakultas/Jurusan) 

• Mahasiswa 
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