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Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat 
rahmat dan karuniaNya, kami dari Tim Sasrabahu dapat 
menyelesaikan booklet Sasrabahu dengan baik. Booklet ini kami 
susun sebagai media untuk menampilkan dan mempromosikan 
profil Sasrabahu sebagai platform pertukaran mahasiswa antar 
Perguruan Tinggi Negeri - Badan Hukum (PTN-BH) di Indonesia.

Kami menyadari bahwa booklet ini tidak akan selesai tanpa 
dukungan pihak manapun. Untuk itu kami ucapkan terimakasih 
kepada Forum PTN-BH dan pihak Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, khususnya Bapak Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Prof. Ir. Nizam, M.Sc, DIC, Ph.D, yang telah sangat 
mendukung pengembangan platform ini.

Kami menyadari bahwa penulisan booklet Sasrabahu ini masih 
jauh dari kata sempurna, karena itu kami dengan senang hati 
menerima kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca 
demi menyempurnakan booklet Sasrabahu ini. Semoga booklet 
ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih banyak.

Tim SASRABAHU
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Pendidikan adalah salah satu perhitungan penting untuk 
memajukan suatu negara. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa ekonomi Indonesia berpeluang untuk tumbuh tinggi dan 
berkelanjutan apabila didukung oleh sumber daya manusia yang 
memiliki pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi.  Oleh 
karena itu, tenaga penggerak ekonomi dari angkatan kerja yang 
berpedidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan 
pendidikan. Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, secara 
teoritis, diperlukan pola kerjasama antar perguruan tinggi di 
Indonesia agar dapat memperkuat daya saing dalam era 
globalisasi. Kolaborasi ini sangat penting untuk memajukan 
kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Kolaborasi yang bersifat edukatif ini akan membuka peluang bagi 
pendidikan tinggi nasional untuk secara bersama-sama 
memajukan kualitas, tumbuh kembang, dan membentengi 
sistem antar perguruan tinggi yang akan berdampak pada 
perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika 
perguruan tinggi, memperluas kolaborasi, efektivitas aset untuk 
pembelajaran dan penyelidikan, meningkatkan standar mutu 
antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas kolektif 
untuk memperluas daya saing nasional, dan memperkuat peran 
perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Semua itu akan 
mendukung kemenangan upaya mencerdaskan kehidupan 
bangsa yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem 
Pendidikan Nasional.

Berlatar belakang permasalahan diatas, Konsorsium Perguruan 
Tinggi Negeri – Badan Hukum (PTN-BH) menginisiasi 
pembangunan program Sasrabahu.id. Telah dilaksanakan sejak 
2020 dan terus dikembangkan hingga sekarang, Sasrabahu.id 
merupakan sistem pertukaran pelajar antar perguruan tinggi 
negeri berbadan hukum, bertujuan untuk memfasilitiasi 
sinkronisasi para pemangku kepentingan (mahasiswa dan 
perguruan tinggi). 
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Tujuan Sasrabahu Bagi Mahasiswa

Sasrabahu merupakan singkatan dari Sistem 
Pertukaran Mahasiswa antara Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum. Platform Sasrabahu dibuat 
untuk memudahkan dalam mengambil mata 
kuliah di sesama kampus PTN-BH bagi 
mahasiswa. Dirancang dengan user experience 
selayaknya berbelanja daring di marketplace, 
mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil 
mata kuliah di perguruan tinggi lain yang nantinya 
dirumuskan dan disepakati dengan skema full 
credit transfer oleh masing-masing administrator 
perguruan tinggi.

Memperluas relasi dan 
menambah networking

Menambah pengalaman
dan skill

Memperkuat rasa 
persaudaraan lintas 
budaya dan suku

Menambah wawasan 
mahasiswa tentang 
semangat Bhinneka
Tunggal Ika
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