
Aturan Umum Konversi :
● Kompetisi atau kegiatan lain yang sudah dijadikan SKEM tidak bisa dialih

kreditkan.

● Tanda tangan dosen pembimbing dapat digantikan oleh dosen LO MBKM

Departemen (jika tidak memiliki dosen pembimbing).

● Untuk menghitung jumlah hari kegiatan yang akan dikonversi, mahasiswa harus

membuat logbook kegiatan (catatan harian kegiatan) dan dihitung melalui

kalkulator MBKM di https://data.its.ac.id/kalkulator-mbkm/

● WAJIB upload portofolio di myITS Student Connect dan pilih "YA" (Dicentang)

untuk opsi konversi akademik.

● Berkas Pengajuan Konversi SKS :

Print out bukti pengisian myITS Student Connect (cetak screen shoot)

Print out formulir konversi yang sudah disetujui Dosen Pembimbing /

LO MBKM DTS

Print out bukti pendukung kegiatan

Print out formulir pendaftaran MBKM ke DTS (berlaku untuk konversi

pada periode Gasal 2023/2024 dan seterusnya)

Ketentuan Konversi untuk tiap Kegiatan :

PKM
Aturan ITS : https://its.id/PKM_Kompetisi

● PKM Didanai mendapatkan 6 sks

Bukti Pendukung : Sertifikat, SK Tim yang mendapatkan pendanaan, laporan

akhir/artikel ilmiah, Logbook

● Peserta PIMNAS akan mendapatkan tambahan 6 sks lagi sehingga total 12 sks

Bukti Pendukung : Sertifikat, SK Tim lolos PIMNAS, laporan akhir/artikel

ilmiah, Logbook

https://data.its.ac.id/kalkulator-mbkm/
https://its.id/PKM_Kompetisi


● Meraih Medali Katagori Presentasi (Emas, Perak, atau Perunggu) : Dapat

dikonversi ke Tugas Akhir dengan mengikuti ketentuan baku mutu tugas akhir di

level departemen. Jadi total SKS yg didapatkan 20 sks.

Bukti Pendukung : Sertifikat, SK Tim yang mendapatkan pendanaan atau

lolos pimnas, laporan akhir/artikel ilmiah, Logbook

KOMPETISI
Aturan ITS : https://its.id/PKM_Kompetisi

● Kompetisi yang bisa diakui hanya untuk kompetisi tingkat Nasional atau
Internasional yang meraih Juara 1, 2, atau 3

● Bisa dikonversi ke mata kuliah hingga 8 sks sesuai dengan rekomendasi dari
dosen pembimbing lomba

● Jumlah sks konversi berdasarkan jumlah hari kegiatan lomba (mulai dari
tahap persiapan hingga tahap akhir/final) yang dibuktikan dengan adanya
logbook kegiatan harian (1 minggu setara dengan 1 sks)

● Bukti Pendukung : sertifikat, logbook kegiatan

KKN
Aturan ITS : https://its.id/MBKM-ITS

● Bisa dikonversi ke mata kuliah pengayaan sebesar 3 sks dengan durasi
kegiatan minimal 21 hari

● Bukti Pendukung : laporan akhir KKN, nilai KKN dari dosen pendamping
lapangan

MAGANG
Aturan ITS : https://its.id/AturanMagang

● Durasi magang yang bisa dikonversi minimal 3 bulan
● Bisa dikonversi ke mata kuliah hingga 20 sks
● Bukti Pendukung : Surat Penerimaan, Laporan Akhir Magang dan lulus

sidang ujian magang

STUDI INDEPENDEN
● Kegiatan studi independen yang bisa dikonversi minimal berdurasi 2 minggu

atau setara dengan 2 sks
● Bukti Pendukung : sertifikat/bukti keikutsertaan yang disertai nilai,

logbook kegiatan harian

https://its.id/PKM_Kompetisi
https://its.id/MBKM-ITS
https://its.id/AturanMagang


WIRAUSAHA
● Bisa dikonversi ke mata kuliah Teknopreneur dan Wawasan dan Aplikasi

Teknologi (4 sks)
● Bukti Pendukung : Surat Keterangan dari Subdit Pengembangan

Kewirausahaan dan Karir ITS, logbook kegiatan / profil wirausaha
mandiri

PERTUKARAN PELAJAR
● Pertukaran pelajar dalam negeri dilakukan dengan PTNBH
● Pertukaran pelajar luar negeri dapat dilakukan melalui skema IISMA
● Bisa dikonversi ke mata kuliah hingga 20 sks
● Bukti pendukung : surat penerimaan, learning agreement, transkrip dari

kampus mitra

SHORT PROGRAM atau SHORT COURSE
● Short Program yang bisa dikonversi minimal berdurasi 2 minggu atau setara

dengan 2 sks
● Bukti Pendukung : sertifikat/bukti keikutsertaan yang disertai nilai,

logbook kegiatan harian


