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1. Ruang Lingkup 
Program pertukaran mahasiswa dalam negeri adalah program yang memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain 
di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu semester. 
 

2. Tujuan (Tujuan POB Pertukaran Mahasiswa) 

• Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa agar 
mampu berbaur dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai 
persatuan dan nasionalisme. 

• Memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui sistem alih 
kredit untuk memperkuat dan memperluas kompetensi. 

 
3. Istilah dan Definisi 

• Mahasiswa Outbound adalah mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 
yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain sebagai peserta program 
pertukaran mahasiswa. 

• Mahasiswa Inbound adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang mengikuti 
perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai peserta program 
pertukaran mahasiswa. 

• Sistem SESAMA adalah support system bagi pengarsipan dokumen perjanjian 
kerjasama di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

• Sistem UWKS Merdeka Jaya adalah support system bagi kegiatan MBKM di 
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

• Surat keterangan konversi adalah surat keterangan yang menyatakan nama-
nama mata kuliah yang akan digunakan untuk mengkonversi program 
pertukaran mahasiswa yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. 

• Surat rekomendasi Wakil Rektor Bidang Akademik adalah surat pengantar yang 
akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran program 
pertukaran mahasiswa hibah dikti atau surat pengantar perkuliahan di 
perguruan tinggi tujuan untuk program pertukaran mahasiswa mandiri. 

 
4. Prosedur (uraian) 

a. Mahasiswa Outbound 
1) Dekan mengunggah perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi tujuan 

di sistem SESAMA. 
2) Dekan/ketua program studi menyampaikan pemberitahuan kepada pihak 

BP3 untuk melakukan create event program pertukaran mahasiswa 
outbound di sistem UWKS Merdeka Jaya. 

3) Dekan/ketua program studi mensosialisasikan program kepada mahasiswa 
calon peserta program pertukaran dan melakukan pendaftaran di sistem 
UWKS Merdeka Jaya bila berminat untuk ikut. 

4) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program pertukaran 
mahasiswa di sistem UWKS Merdeka Jaya melalui site 
https://merdekabelajar.uwks.ac.id. 

https://merdekabelajar.uwks.ac.id/
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5) Mahasiswa memilih program pertukaran mahasiswa outbound yang 
diinginkan. 

6) Mahasiswa memasukkan data-data yang diperlukan untuk mendapatkan 
surat rekomendasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan surat keterangan 
konversi. 

7) Kepala program studi memverifikasi nama-nama mahasiswa yang diijinkan 
untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa tersebut. 

8) Kepala program studi memasukkan nama-nama mata kuliah yang akan 
dikonversi di tiap mahasiswa yang telah disetujui mengikuti program 
pertukaran mahasiswa. 

9) Setelah menyelesaikan perkuliahan di perguruan tinggi tujuan, mahasiswa 
wajib mengunggah hasil pembelajaran mereka berupa nilai dan laporan 
kegiatan/presensi di sistem UWKS Merdeka Jaya. 

10) Kepala program studi memasukkan data nilai dari mahasiswa ke sistem 
akademik sesuai dengan surat keterangan konversi yang telah dibuat. 

 
b. Mahasiswa Inbound 

1) Dekan mengunggah perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi tujuan 
di sistem SESAMA. 

2) Dekan/ketua program studi menyampaikan pemberitahuan kepada pihak 
BP3 untuk melakukan create event program pertukaran mahasiswa 
inbound di sistem UWKS Merdeka Jaya. 

3) Dekan/ketua program studi mengumumkan kepada mahasiswa inbound 
untuk mengirimkan data-data identitas diri sesuai yang diminta kepada 
PIC program pertukaran mahasiswa. 

4) Mahasiswa inbound mengirimkan data-data identitas diri sesuai yang 
diminta kepada PIC program pertukaran mahasiswa. 

5) Mahasiswa menerima email verifikasi untuk login ke sistem UWKS Merdeka 
Jaya melalui site https://merdekabelajar.uwks.ac.id. 

6) Mahasiswa memilih program pertukaran mahasiswa inbound yang 
diinginkan. 

7) Mahasiswa melakukan KRS di sistem UWKS Merdeka Jaya. 
8) Kepala program studi yang dituju memverifikasi mata kuliah-mata kuliah 

yang dapat diikuti mahasiswa inbound di Universitas Wijaya Kusuma, 
sesuai dengan mata kuliah yang statusnya telah diubah menjadi MBKM 
Universitas. 

9) Setelah proses perkuliahan selesai, mahasiswa inbound akan menerima 
KHS dan kepala program studi akan menerima hasil laporan kegiatan 
melalui akun kaprodi dan melalui sistem UWKS Merdeka Jaya. 
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5. Lampiran 
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6. Bagan Alir (Flow Chart) 
A. Mahasiswa Outbound 
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B. Mahasiswa Inbound 

 
 
 
 
 
 


