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SOP PELAKSANAAN KUNJUNGAN/STUDY VISIT KE LUAR NEGERI

Menyusun draft jadwal 

kunjungan/study visit ke luar 

negeri.

3

SEKERTARIAT 

PASCASARJANA
PROGRAM 

STUDI

DIREKTUR 

PASCASARJANA

Memeriksa draft surat 

permintaan penawaran dari travel 

agent dan paraf dari Kaprodi.

MITRA TRAVEL 

AGEN

PELAKSANA

3

2
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Halaman 1 dari 1

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

MUTU BAKU

Jadwal perkuliahan Judul rencana kunjungan/

studi visit; Rencana 

Negara, Tujuan, Rencana 

Universitas, dan 

Perusahaan Transportasi 

dan Logistik, Airport/

Pelabuhan yang 

dikunjungi. (Berdasarkan 

rapat persiapan 

kunjungan/study visit ke 

luar negeri).

SEKERTARIAT 

REKTORAT

5

6

7

8

10

Memeriksa surat permintaan 

penawaran dari travel yang telah 

diparaf oleh Kaprodi dan Direktur 

Pascasarjana menandatangani 

surat tsb.

Pencatatan and pemberian nomor 

surat serta pendistribusian surat,

Menerima surat penawaran dari 

travel agent dan mengagendakan 

perwakilan travel agent untuk 

presentasi di hadapan pimpinan 

pasca.

Surat permintaan 

penawaran dari travel yang 

telah diparaf oleh Kaprodi.

Surat perminataan dan 

penawaran dari travel 

yang telah diparaf oleh 

Kaprodi dan 

ditandatangani oleh 

Dirketur Pascasarjana.

Draft surat penunjukan 

untuk travel agent.

4

5

6

Membuat surat penunjukkan 

travel untuk travel yang 

memenangkan tender.

Menyerahkan ke Sekertariat 

Pascasarjana untuk Filling dan 

dilengkapi Surat Keterangan 

Pernga Kuliah dan Daftar Nilai 

yang pernah diambil selama 

kuliah.

Pendistribusian surat penunjukan 

travel.

Nomor surat dan cap

7

8

Disiapkan Oleh : Diperiksa Oleh :

1 1

REKTOR

Tanda terima surat.

Surat penawaran travel 

agent dan materi 

presentasi.

Rekapitulasi 

penawaran dari 

beberapa travel agent, 

sebagai bahan tindak 

lanjut.

9

Surat penunjukan  untuk 

travel agent yang sudah di 

paraf oleh Kaprodi dan 

ditandatangani oleh 

Direktur Pascasarjana.

Draft surat 

pengumuman untuk 

Mahasiswa.

Pembuatan surat permintaan 

penawaran dari travel agent, 

surat usulan pimpinan, pejabat 

dan atau Dosen Pendamping 

kunjungan/studi visit.

9

10

11

Dr. Tjik Sukardiman

REKTOT-ITL

Dr. Yosi Pahala

Kaprodi Magister Manajemen Transportasi Direrktur Pascasarjana

Dr. Suharto Abdul adjid

WAREK I

1

PERSIAPAN KUNJUNGAN/STUDY VISIT TAHAP I

Judul rencana kunjungan/

studi visit; Rencana 

Negara, Tujuan, Rencana 

Universitas, dan 

Perusahaan Transportasi 

dan Logistik, Airport/

Pelabuhan yang 

dikunjungi.

2

Draft surat perminataan 

penawaran dari travel, 

surat usulan pimpinan, 

pejabat dan atau Dosen 

Pendamping kunjungan/

studi visit.

Draft surat perminataan 

penwaran dari travel yang 

telah diparaf oleh 

Kaprodi.

Draft surat permintaan 

penawaran dari travel

Surat perminataan dan 

penawaran dari travel 

yang telah diparaf oleh 

Kaprodi dan 

ditandatangani oleh 

Dirketur Pascasarjana.

Rekapitulasi 

penawaran dari 

beberapa travel agent, 

sebagai bahan tindak 

lanjut.

Draft surat penunjukan 

untuk travel agent yang 

sudah di paraf oleh 

Kaprodi.

Draft surat penunjukan 

untuk travel agent.

Memeriksa draft surat penunjukan 

untuk travel agent dan paraf dari 

Kaprodi.

Draft surat penunjukan 

untuk travel agent yang 

sudah di paraf oleh 

Kaprodi.

Draft surat penunjukan 

untuk travel agent yang 

sudah di paraf oleh 

Kaprodi.

Memeriksa draft surat penunjukan 

untuk travel agent dan paraf dari 

Kaprodi dan Direktur 

Pascasarjana menandatangani 

surat tsb.

Surat penunjukan  untuk 

travel agent yang sudah di 

paraf oleh Kaprodi dan 

ditandatangani oleh 

Direktur Pascasarjana.

Surat penunjukan  untuk 

travel agent yang sudah di 

paraf oleh Kaprodi dan 

ditandatangani oleh 

Direktur Pascasarjana 

yang telah diberi nomor 

dan cap.

11

Draft surat 

pengumuman untuk 

Mahasiswa.

Draft surat 

pengumuman untuk 

Mahasiswa.

Membuat surat pengumuman 

untuk Mahasiswa 12

12

Draft surat 

pengumuman untuk 

Mahasiswa.

Draft-draft surat 

pengumuman untuk 

Mahasiswa yang sudah 

diparaf oleh Kaprodi.

13

Memeriksa draft surat 

pengumuman dan paraf dari 

Kaprodi.

13

Nomor surat dan cap.

Surat pengumuman 

untuk Mahasiswa yang 

sudah diparaf oleh 

Kaprodi 

14

Memeriksa draft surat 

pengumuman dan paraf dari 

Kaprodi dan Direktur 

Pascasarjana menandatangani 

surat tsb.

14

Surat pengumuman 

untuk Mahasiswa yang 

sudah diparaf oleh 

Kaprodi dan 

ditandatangani oleh 

Direktur Pascasarjana .

Surat pengumuman 

untuk Mahasiswa yang 

sudah diparaf oleh 

Kaprodi dan 

ditandatangani oleh 

Direktur Pascasarjana.

Surat pengumuman 

untuk Mahasiswa yang 

sudah diparaf oleh 

Kaprodi dan 

ditandatangani oleh 

Direktur Pascasarjana 

yang telah diberi 

nomor dan cap.

Memeriksa draft surat 

pengumuman dan paraf dari 

Kaprodi dan Direktur 

Pascasarjana menandatangani 

surat tsb.

15

15

Bukti distribusi 

pengumuman.

Pendistribusian surat 

pengumuman kepada Mahasiswa. 16

16

Rekapitulasi jumlah 

Mahasiswa untuk 

masing-masing tujuan.

Laporan dan surat 

tertulis untuk Kaprodi, 

Direktur Pascasarjana, 

and pihak travel.

Pendaftaran Mahasiswa dan 

negara tujuan yang menjadi 

pilihan dan yang telah melakukan 

pembayaran.

17

17

Bukti pembayaran/

bukti transfer ke travek 

agent.

Bukti pembayaran/

bukti transfer ke travek 

agent.
18 18

Pembayaran biaya kunjungan.18

PERSIAPAN KUNJUNGAN/STUDY VISIT TAHAP II

19 Membuat surat usulan 

penunjukan pendamping 

kunjungan/study visit.

Jadwal keberangkatan 

dan negara tujuan.

Draft surat usulan 

penjukan pendamping 

kunjungan/sudy visit.

Draft surat usulan 

penjukan pendamping 

kunjungan/sudy visit.

19

Surat usulan penjukan 

pendamping 

kunjungan/sudy visit 

yang sudah diparaf.

Surat usulan penjukan 

pendamping 

kunjungan/sudy visit 

yang sudah diparaf 

oleh Kaprodi dan 

ditandangani oleh 

Direktur Pascasarjana.

Nomor surat dan cap.

20

Memeriksa draft surat usulan 

penjukan pendamping kunjungan/

study visit dan paraf dari Kaprodi.

20

21

Memeriksa draft surat usulan 

penjukan pendamping kunjungan/

study visit dan paraf dari Kaprodi 

dan Direktur Pascasarjana 

menandatangani surat tsb.

21

Bukti distribusi surat.

Surat usulan penjukan 

pendamping 

kunjungan/sudy visit 

yang sudah diparaf 

oleh Kaprodi dan 

ditandangani oleh 

Direktur Pascasarjana 

yang telah diberi 

Draft surat usulan 

penjukan pendamping 

kunjungan/sudy visit 

yang sudah diparaf 

oleh Kaprodi.

Surat usulan penjukan 

pendamping 

kunjungan/sudy visit 

yang sudah diparaf 

oleh Kaprodi dan 

ditandangani oleh 

Direktur Pascasarjana.

22

Pencatatan dan pemberian nomor 

surat serta pengarsipan.

22

Pendistribusian draft surat usulan 

penjukan pendamping kunjungan/

study visit kepada pimpinan 

melalui Sekertariat Rektorat.

23

23

Surat usulan penjukan 

pendamping 

kunjungan/sudy visit 

yang sudah diparaf 

oleh Kaprodi dan 

ditandangani oleh 

Direktur Pascasarjana 

yang telah diberi 

Disposisi

24 24

Sekertariat Rektorat 

mendistribusikan ke Rektor dan 

Waket I.

24

Disposisi Pencatatan disposisi 

dan tanda terima dari 

Sekertariat 

Pascasarjana.

25

Mencatatat disposisi dan 

meneruskan ke Sekertariat 

Pascasarjana.

25

Disposisi Surat tugas

26

Membuat surat tugas sesuai 

dengan disposisi pimpinan.

26

Surat tugas Surat tugas yang telah 

diparaf Kaprodi.27

Memeriksa surat tugas dan paraf 

Kaprodi

27

Surat tugas yang telah 

diparaf Kaprodi.

Surat tugas yang telah 

diparaf Kaprodi dan di 

tandatangani Direktur 

Pascasarjana.

28

Memeriksa surat tugas dan paraf 

Kaprodi dan paraf Direktur 

Pascasarjana.

28

Surat tugas yang telah 

diparaf Kaprodi dan di 

tandatangani Direktur 

Pascasarjana.

Dicatat.29

Mencatat dalam buku surat tugas.29

Surat tugas. Surat tugas.

Surat tugas.

30

3131

Surat tugas telah 

ditandatangani oleh 

Rektor atau Warek I.

Mencatat dan meneruskan surat 

tugas untuk ditandatangani oleh 

Rektor atau Warek I

30

Memeriksa dan meneruskan surat 

tugas ditandatangani Rektor atau 

Warek I.

31

Surat tugas telah 

ditandatangani oleh 

Rektor atau Warek I.

Dicatat, diberi nomor 

dan diarsip di 

Sekertariat Rektorat.
32

Memberi nomor dan cap serta 

meneruskan ke Sekertariat 

Pascasarjana.

32

Surat tugas telah 

ditandatangani oleh 

Rektor atau Warek I 

dan diberikan nomor 

dan cap.

Tanda terima surat 

tugas dan arsip.

33

Mendistribusikan kepada yang 

akan melaksanakan tugas dan 

filling.

33

PELAKSANAAN KUNJUNGAN/STUDY VISIT

34 Briefing persiapan keberangkatan.
34

Daftar peserta dan 

buku panduan 

perjalanan.

Daftar hadir peserta 

briefing

Daftar hadir peserta. Daftar hadir peserta 

yang sudah terisi, 

dokumentasi kegiatan, 

dan handout selama 

kunjungan/study/visit.

353535 35 35 3535 Pelaksanaan kunjungan/study 

visit ke luar negeri.

PASCA PELAKSANAAN KUNJUNGAN/STUDY VISIT

36

36

Daftar hadir peserta 

yang sudah terisi, 

dokumentasi kegiatan, 

dan handout selama 

kunjungan/study/visit.

Laporan kunjungan/

study visit ke luar 

negeri.

Laporan kunjungan/

study visit ke luar 

negeri.

Disposisi ke Kaprodi.

Membuat laporan study visit ke 

luar negeri.

Menerima laporan kunjungan/

study visit ke luar negeri.

37

37

Laporan kunjungan/

study visit ke luar 

neger dan disposisi dari 

Direktur Pascasarjana.

Disposisi laporan 

kegiatan kunjungan/

study visit untuk arsip 

di Sekertariat 

Pascasarjana.

38

Menerima laporan kunjungan/

study visit ke luar negeri dan 

disposisi Direktur Pascasarjana.

38

39 Disposisi laporan 

kegiatan kunjungan/

study visit.

Arsip.

39

Arsip.
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