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KATA PENGANTAR 

 

Syukur alhamdulillah panduan Visiting Profesor ini dapat terselesaikan dengan baik 

tanpa aral melintang apapun. Panduan ini bermanfaat bagi setiap unit di Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY) yang akan mengirimkan staf ke luar negeri sebagai visiting profesor (out) 

atau menerima visiting profesor (in) yang berasal dari luar negeri. Sebagai upaya UNY untuk 

proses akselerasi sebagai World Class University (WCU), mobilitas staf sebagai visiting 

professor baik ke dalam maupun ke luar negeri mengalami peningkatan yang sangat singnifikan. 

Kondisi ini diharapkan mampu untuk merubah kultur akademik di UNY agar mampu bersaing 

pada tataran internasional.  

Visiting profesor ini ditugasi untuk mengajar di kelas, melakukan penelitian maupun 

kegiatan akademik lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan jalinan kerja sama UNY dengan 

mitra luar negeri. Kami sangat berharap semoga panduan ini bermanfaat bagi semua pihak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Visi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menuju Universitas Kependidikan Kelas 

Dunia (UKKD) dapat dengan memberikan dukungan pengembangan wawasan internasional 

kepada seluruh sivitas akademika  UNY.  Salah  satu bentuk dukungan tersebut adalah 

dengan memberikan kesempatan bagi dosen UNY  untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

akademik berupa visiting  professor (outbound)  juga mengundang profesor dari universitas 

atau lembaga riset di luar negeri (inbound). Visiting professor memiliki peran sangat 

penting untuk dilaksanakan sebagai wahana penambahan wawasan baru bagi dosen dan 

mahasiswa yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 

Visiting professor diwujudkan dalam bentuk kegiatan akademik berupa perkuliahan, 

workshop, atau kegiatan akademik lain yang melibatkan visiting professor sesuai dengan 

bidang keilmuannya. Selain itu, program ini berorientasi pada penambahan wawasan dan 

pengalaman akademik bagi seluruh dosen dan mahasiswa UNY dengan terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran dengan profesor dari luar negeri atau bahkan dosen UNY 

mengajar di luar negeri. 

 

B. Definisi Istilah 

Kegiatan visiting professor (inbound) diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, 

workshop, atau kegiatan akademik lain yang disampaikan oleh profesor luar negeri dengan 

peserta mahasiswa, dan dosen (fakultas, jurusan, prodi penyelenggara),  maupun mahasiswa 

dan dosen dari lintas fakultas, jurusan, maupun prodi di UNY. Untuk visiting professor 

(outbound), dosen UNY melakukan aktivitas mengajar, membimbing, workshop, serta penelitian 

di universitas di luar negeri dengan peserta dosen maupun mahasiswa dari universitas tersebut. 

 

C. Tujuan Kegiatan 

Program visiting professor bertujuan untuk: 

1. Mendukung kegiatan akademik dalam pengembangan wawasan internasional bagi 

mahasiswa dan dosen UNY; 

2. Memberi peluang bagi dosen UNY untuk membangun jejaring internasional yang 

bermanfaat untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi  (penelitian bersama, 

publikasi bersama). 

 

D. Persyaratan Peserta Visiting Professor 

Syarat bagi dosen yang dapat mengikuti visiting professor, meliputi: 

1. Berpendidikan formal minimal doktor. 

2. Berpendidikan formal bukan doktor yang memiliki reputasi unggul di bidang akademik. 

3. Memiliki pengalaman berkomunikasi dengan masyarakat akademik pada skala 

internasional. 

 

E. Lama Kegiatan 

Kegiatan visiting professor di lakukan minimal 1 (satu) minggu perkuliahan tatap 

muka dengan dilanjutkan melalui blended learning atau kegiatan akademik lain yang 

dilanjutkan melalui pembimbingan secara online.



5 

 

F. Luaran Kegiatan 

Luaran dari kegiatan visiting professor berupa terselenggaranya kegiatan akademik 

dalam bentuk perkuliahan umum, workshop, atau kegiatan akademik lainnya oleh  

professor luar negeri dengan peserta mahasiswa dan dosen (fakultas, jurusan, prodi 

penyelenggara) UNY atau oleh professor dari UNY dengan peserta mahasiswa dan dosen 

dari universitas di  Luar Negeri. 

 

G. Kewajiban Unit Penyelenggara 

Unit penyelenggara Visiting Professor berkewajiban untuk: 

1. Menyusun Implementation Arrangement (IA) terkait dengan kegiatan visiting professor 

Sesuai dengan yang telah disepakati dengan mitra. 

2. Membuat SK Mengajar yang ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Program 

Pascasarjana bagi visiting profesor (in maupun out) serta menyerahkan soft copy-nya 

ke Kantor Urusan Internasional untuk diteruskan dalam proses permohonan izin 

kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

3. Khusus bagi visiting professor outbound diharapkan menyerahkan sebanyak minimal 

10 kontak person para akademisi tempat bertugas di luar negeri. 

4. Setelah melaksanakan kegiatan visiting Professor, peserta harus mengisi data di 

www.simitra.uny.ac.id dengan menginput data mobilitas dosen inbound atau outbound 

pada kolom data tersebut 

5. Pendataan terakhir dari kegiatan tersebut yakni laporan laporankerma.ristekdikti.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simitra.uny.ac.id/
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H. Anggaran Biaya 

Besarnya perkiraan dana yang diperlukan disajikan pada Tabel 1. 

 

No. Negara 
Dana (Rp.) 

VP Inbound VP Outbound 

1. Wilayah ASEAN a. Tiket PP: Rp6.000.000 

b. Akomodasi (hotel, makan, dan 

transport lokal): Rp1.000.000/hari  

c. Honorarium VP: Rp625.000/jp 

(potong PPh 26= 20%)  terima 

bersih Rp500.000/jam 

d. Biaya pengadaan ATK, 

penggandaan materi, dan/atau 

publikasi/dokumentasi: Rp900.000 

e. Hospitality: Rp1.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tiket PP: Rp6.000.000 

b. Insentif: Rp2.000.000 

c. Akomodasi (hotel, makan, 

dan transport lokal): 

Rp1.000.000/hari  

 

2. Wilayah Asia lainnya 

(kecuali Korea 

Selatan, Hong Kong 

dan Jepang) 

a. Tiket PP: Rp8.000.000 

b. Akomodasi (hotel, makan, dan 

transport lokal): Rp1.000.000/hari  

c. Honorarium VP: Rp625.000/jp 

(potong PPh 26= 20%)  terima 

bersih Rp500.000/jam 

d. Biaya pengadaan ATK, 

penggandaan materi, dan/atau 

publikasi/dokumentasi: Rp900.000 

e. Hospitality: Rp1.000.000 

a. Tiket PP: Rp8.000.000 

b. Insentif: Rp2.000.000 

c. Akomodasi (hotel, makan, 

dan transport lokal): 

Rp1.000.000/hari  

3. Wilayah Oceania 

(Australia dan New 

Zealand), Korea 

Selatan, Hong Kong 

dan Jepang 

a. Tiket PP: Rp15.000.000 

b. Akomodasi (hotel, makan, dan 

transport lokal): Rp1.000.000/hari  

c. Honorarium VP: Rp625.000/jp 

(potong PPh 26= 20%)  terima 

bersih Rp500.000/jam 

d. Biaya pengadaan ATK, 

penggandaan materi, dan/atau 

publikasi/dokumentasi: Rp900.000 

e. Hospitality: Rp1.000.000 

a. Tiket PP: Rp15.000.000 

b. Insentif: Rp2.000.000 

c. Akomodasi (hotel, makan, dan 

transport lokal): 

Rp1.000.000/hari 

4. Wilayah Eropa dan 

Amerika 

a. Tiket PP: Rp20.000.000 

b. Akomodasi (hotel, makan, dan 

transport lokal): Rp1.000.000/hari  

c. Honorarium VP: Rp625.000/jp 

(potong PPh 26= 20%)  terima 

bersih Rp500.000/jam 

d. Biaya pengadaan ATK, 

penggandaan materi, dan/atau 

publikasi/dokumentasi: Rp900.000 

e. Hospitality: Rp1.000.000 

a. Tiket PP: Rp20.000.000 

b. Insentif: Rp2.000.000 

c. Akomodasi (hotel, makan, 

dan transport lokal): 

Rp1.000.000/hari 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Pelaporan Kegiatan 

Setelah menyelenggarakan kegiatan visiting professor (inbound), fakultas atau jurusan 

atau prodi menyusun laporan kegiatan dan disosialisasikan kepada civitas akademika 

UNY. Langkah yang sama juga dilakukan dosen yang bertugas sebagai visiting  

professor di luar negeri. 

 
 

B. Penutup 

Panduan ini digunakan untuk memberikan rambu-rambu bagi kegiatan visiting 

professor baik inbound maupun outbound di UNY dan menjadi panduan bagi Fakultas, 

Jurusan, maupun prodi dalam merencanakan dan melaksanakan serta melaporkan hasil 

kegiatan visiting professor. 

 

C. POB Visiting Professor 

POB untuk visiting professor disajikan pada Gambar  1 
 
 

 

Menerima pemberitahuan 
kegiatan dosen tamu di prodi dan 
pembuatan SK mengajar 
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