
[Logo dan Nama Perguruan Tinggi]                                           

No  : …        

Hal  : Rekomendasi dan pernyataan komitmen mendukung Program IISMA 2022 

 

Kepada Yth.  

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Republik Indonesia 

 

Dengan hormat, 

 

Terkait dengan pendaftaran mahasiswa kami pada Program IISMA 2022:  

Nama    :  

NIM    : 

Pilihan PTLN    : [pertama] dan [kedua] 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama    :  

Nomor Induk Pegawai/Yayasan  :  

Jabatan :  Kepala Kantor Urusan Internasional / Kepala Kerja Sama Luar Negeri / 

Pejabat lebih tinggi 

Bertindak untuk dan atas nama Wakil Rektor Bidang Akademik [Nama Perguruan Tinggi] menyatakan komitmen dan 

kesanggupan untuk mendukung dan mensukseskan Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) 2022, 

termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:  

1. Menjamin bahwa mahasiswa tersebut berada pada semester 4 atau 6 pada saat pendaftaran; 

2. Menjamin bahwa mahasiswa tersebut merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak berkewarganegaraan ganda; 

3. Memberikan rekomendasi bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti program IISMA 2022 dengan pilihan perguruan 

tinggi di luar negeri yang tertulis di atas; 

4. Mengakui mata kuliah beserta kodenya yang diperoleh mahasiswa tersebut dari perguruan tinggi luar negeri mitra 

Program IISMA 2022, dan memberikan kredit setara 20 SKS, sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program 

Kampus Merdeka; 

5. Menugaskan penanggung jawab dan menyediakan layanan untuk mendukung Program IISMA 2022 berupa: 

a. Pendampingan mahasiswa tersebut sebelum dan sesudah keberangkatan serta melakukan monitoring dan 

evaluasi di internal perguruan tinggi; 

b. Penugasan koordinator untuk bertindak sebagai penanggung jawab dalam proses administrasi dan perkuliahan 

mahasiswa tersebut; 

6. Mengikuti ketentuan Program IISMA 2022 dan mendukung suksesnya pelaksanaan Program Kampus Merdeka; 

7. Menjamin mahasiswa tersebut tidak mengambil mata kuliah di [Nama Perguruan Tinggi] selama mengikuti Program 

IISMA 2022; 

8. Memastikan mahasiswa tersebut menaati peraturan yang berlaku di Indonesia maupun di negara domisili kampus 

tujuan Program IISMA 2022;  

9. Dalam hal terjadinya pembatalan kepesertaan mahasiswa tersebut dalam Program IISMA 2022, maka [Nama Perguruan 

Tinggi] akan melakukan upaya maksimal untuk mengembalikan dana yang telah diterima oleh mahasiswa tersebut yang 

bersangkutan kepada negara. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

[Nama Kota], [Tanggal] 

Kepala Kantor Urusan Internasional / Kepala 

Kerja Sama Luar Negeri / Pejabat lebih tinggi 

 

 

[Nama Pejabat] 

[Nomor Induk Pegawai/Yayasan] 


