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RAMBU-RAMBU  

PEDOMAN SELEKSI STUDENT EXCHANGE 

 MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

Disiapkan oleh: 
Pramudi Utomo 

 
A. Pengertian 

Student Echange atau pertukaran mahasiswa merupakan  suatu upaya 
yang dilakukan oleh  Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan 
mahasiswa ke luar negeri. Tempat yang dituju adalah suatu universitas tertentu 
di luar negeri yang bersedia menerima mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang 
dipertukarkan adalah eksponen organisasi mahasiswa (Ormawa) yang 
mempunyai prestasi akademik baik dan mampu berkomunikasi dengan bahasa 
Inggris,  

 
B. Tujuan 

1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa pengurus Ormawa terhadap 
pengelolaan organisasi mahasiswa di luar negeri 

2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa pengurus Ormawa agar dapat 
mengambil pelajaran dan menularkannya kepada mahasiswa lain di tanah 
air.. 

3. Memfasilitasi agar mahasiswa UNY mempunyai wawasan internasional untuk 
menghadapi world-class university. 
 

C. Persyaratan 
 
1. Syarat-syarat mahasiswa dapat mengikuti Student Exchange 
 Mahasiswa bisa mengikuti Student Exchange harus memenuhi beberapa 
persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratn ini akan menentukan seorang 
calon dapat lolos untuk mengikuti seleksi atau harus gugur karena tidak 
memenuhi syarat. 
Kriteria yang dipersyaratkan bagi calon student exchange adalah sebagai 
berikut: 
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a. Mahasiswa masih tercacat sebagai pengurus BEM baik sebagai ketua, 
sekretaris maupun bendahara. Pengurus di sini meliputi pengurus 
tingkat fakultas dan universitas. 

b. Masih aktif sebagai mahasiswa resmi UNY, berarti yang bersangkutan 
terdaftar dalam tahun akademik terakhir. 

c. Mahasiswa mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, seperti 
sertifikat kegiatan, pelatihan bahasa, dan sebaginya. 

d. Mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian wawancara yang diadakan. 
e. Mahasiswa mengikuti test kepribadian 
f. Mahasiswa mengikuti test kemampuan bahasa Inggris. 
g. Mahasiswa memiliki keterampilan khusus, seperti menari, 

menyanyi,daerah. 
 
2. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan dan pengetahuaan 
umum dari seorang calon. Materi wawancara diarahkan untuk dapat 
mengungkap: 

a. Wawasan kebangsaan Indonesia, pengetahuan ini berguna untuk 
menunjukkan jati diri bangsa di luar negeri. Dengan pengetahuan 
yang cukup, mahasiswa diharapkan mampu bercerita tentang 
Indonesia apabila ada pertanyaan dari rekannya di luar negeri tesebut. 

b. Wawasan tentang UNY, dengan kemampuan yang dimiliki mahasiswa 
dapat ikut mempromosikan keunggulan-keunggulan UNY di kancah 
internasional. 

c. Wawasan tentang Organisasi Mahasiswa. Dengan pengetahuan yang 
baik, ditambah penguasaan bahasa Inggris, maka mahasiswa yang 
mengikuti student exchange dapat berdiskudi dengan rekanya di luar 
negeri tersebut. 

 
D. Tugas Juri 

Juri mempunyai tugas memberikan penilaian kepada calon Student 
Exchane tingkat universitas. Salah satu penilaiannya yaitu tentang kepribadian 
dan penguasaan terhadap wawasan di luar kampus serta penguasaan taerhadap 
salah satu budaya atau seni daerah di Indonesia.. Penilaian yang tidak 
didasarkan test kepada mahasiswa meliputi dua hal yakni penilaian portofolio, 
wawancara danketerampilan khusus.  



3 
 

E. Formulir Penilaian 
 

Formulir yang digunakan untuk memasukkan data hasil penilaian 
disiapkan secara khusus. Hal ini dimaksudkan agar rekapitulasi nilai dari calon 
student exchange lebih mudah dilakukan dan cepat dari sisi waktu. Bentuk 
formulir penilaian dapat dilihat pada lampiran. 

 
F. Test Keterampilan Khusus 

 
Test ini dilakukan untuk mengetahui jenis keterampilan khusus 

mahasiswa calon student exchange di luar akademik yang dimiliki. Apapun jenis 
keterampilan khusus yang dikuasai mahasiswa, juri meminta untuk 
mempraktekkannya. Selanjutnya dari pengamatan terhadap keterampilan yang 
ditunjukkan oleh mahasiswa tersebut, juri memberikan penilaian. 

Keterampilan khusus yang dimiliki mahasiswa dapat berupa kemampuan 
menari tarian daerah di Indonesia, menyanyikan lagu-lagu daerah, memainkan 
instrument musik dari daerah tertentu, dan lain-lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Formulir Penilaian 
Peserta Student Exchange 

 
Nomor Peserta : … 

Nama Peserta : … 

Jurusan/Fakultas : … 

Perguruan Tinggi : … 

 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Skor 

Terbobot 

1. 
Kepribadian 

· Penampilan dan ranah softskill 
20%   

2. 
Penguasaaan Bahasa Inggris 

· Speaking, reading, vocabulary, writing, etc. 
40%   

3. 

Wawancara: 

· Pengetahuan tentang Indonesia 

· Pengetahuan tentang UNY 

· Pengetahuan tentang organisasi mahasiswa 

15%   

4. 
Portofolio 

· Sertifikat dan piagam penghargaan yang dimiliki 
15%   

5. 
Keterampilan khusus 

· Contoh:  menari, menyanyi, melukis, dsb. 
10&   

 SKOR TERBOBOT TOTAL maksimal: 1000 40   

 
Catatan: 
1. Nilai skor yang diberikan berkisar 

dari 4 sampai dengan 10 
2. Skor terbobot = bobot x nilai skor 
 

Yogyakarta,   18 Mei 2010 
 
Juri, 
 
 
 
Pramudi Utomo, M.Si. 
NIP. 19600825 198601 1 001 

 


