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Diperlukan adanya link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia 
industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” 
(MBKM)

Kegiatan MBKM dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya
perjanjian kerja sama dengan pihak lain di luar prodi

Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini, program studi mengalami
kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan implementasinya

Dalam rangka mendukung keberhasilan program studi dalam menerapkan kurikulum yang sejalan
dengan kebijakan MBKM, diperlukan adanya model kerja sama kurikulum antara program studi
dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya

LATAR BELAKANG



TUJUAN
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Meningkatkan jumlah
program studi yang 

menerapkan program 
MBKM

Memfasilitasi program studi
untuk mengembangkan
kurikulum sesuai dengan

kebijakan MBKM

Mendorong program studi untuk
melaksanakan kerja sama dengan
mitra dalam rangka implementasi

kurikulum program MBKM

Mendapatkan model-model kerja
sama antara program studi dengan
mitra dalam implementasi kebijakan
MBKM untuk dapat menjadi rujukan

Menghasilkan pengalaman baik (good practices) di perguruan
tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum
program MBKM yang memiliki capaian pembelajaran lulusan

sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti



SASARAN

Sasaran dari pemberian program
bantuan ini adalah memberikan bantuan
kepada program studi untuk
menyempurnakan kurikulum dan
mengimplementasikan berbagai bentuk
kerja sama dengan mitra yang
mendukung pelaksanaan program
MBKM. Program ini ditujukan bagi
program studi yang telah atau akan
melakukan upaya dan tindakan nyata
dalam melakukan reorientasi kurikulum
program studinya.
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MANFAAT
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Bagi Mahasiswa

•Mahasiswa dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan 
mendapatkan kompetensi tambahan melalui kegiatan
belajar dan pengalaman yang diperoleh di dalam prodi dan 
di luar prodinya selama maksimum tiga semester

Bagi Dosen

•Sebagai dosen penggerak memiliki kesempatan untuk
meningkatkan wawasan pengetahuan yang 
menunjang kemutakhiran dan kualitas konten
pembelajaran serta melakukan tri dharma perguruan
tinggi, yang diperoleh melalui kerjasama dengan berbagai
pihak

Bagi Program 
Studi

•Program studi memiliki kesempatan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pendidikannya melalui
kurikulum yang dikembangkan serta meningkatnya daya
serap lulusan oleh dunia kerja

Bagi Perguruan
Tinggi

•Perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan
kualitas tri dharma dan kualitas kerjasama dengan mitra
yang gayut dan berkesesuaian (link and match), serta
meningkatkan citra perguruan tinggi

Bagi Mitra
•Sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan
untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai
dengan bidang yang diperlukan.



BENTUK PELAKSANAAN
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Perumusan kebijakan di tingkat
perguruan tinggi

Penyusunan panduan/pedoman di tingkat
program studi

Pengembangan kurikulum program studi
yang berbasis pada Capaian
Pembelajaran Lulusan

Penyusunan prosedur operasional baku bagi
mahasiswa, dosen, pembimbing lapangan, 
dan pemonev dalam program MBKM di luar
program studi selama tiga semester serta
Pengembangan model kerja sama kurikulum
antara program studi dengan beberapa
pihak



PERSYARATAN
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Perguruan tinggi yang mengusulkan terakreditasi

Program studi yang mengusulkan minimal terakreditasi B

Program studi yang mengusulkan adalah program Sarjana di jenis
pendidikan akademik non Kesehatan

Proposal disusun oleh masing-masing program studi dan diajukan
secara kolektif disertai surat pengantar pimpinan perguruan tinggi

Perguruan tinggi pengusul di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PERSYARATAN
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Melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kurikulum dengan perguruan tinggi
lain atau mitra non perguruan tinggi yang terkait

Melampirkan rancangan peraturan akademik, kurikulum dan penjaminan mutu, 
sesuai dengan kebijakan MBKM, yang disetujui oleh perguruan tinggi

Komitmen program studi pengusul dan perguruan tinggi untuk melaksanakan
peraturan akademik, kurikulum dan penjaminan mutu yang diajukan tersebut
pada semester genap tahun akademik 2020/2021

Program studi yang mengusulkan belum pernah menerima program bantuan lain 
yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020



LUARAN YANG DIHARAPKAN
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Dokumen laporan hasil penyusunan kurikulum program 
studi yang mendukung program MBKM termasuk prosedur
konversi dan pengakuan kredit

Dokumen kurikulum (termasuk capaian pembelajaran yang 
sesuai dengan SN-Dikti dan berorientasi KKNI, peta 
kurikulum, RPS, rubrik, dan portofolio/logbook penilaian)

Dokumen kerja sama kurikulum antara program studi
dengan mitra/pihak lain yang berkaitan dalam menunjang
pelaksanaan kurikulum MBKM

Dokumen lain (Surat Keputusan Pimpinan perguruan tinggi, 
dan prosedur operasional baku/panduan) yang menunjang
implementasi kurikulum MBKM



BESARAN BANTUAN

• Besar bantuan pembiayaan
Program Bantuan Program
Studi Menerapkan Kerja Sama
Kurikulum MBKM adalah
maksimal sebesar Rp
60.000.000 (enam puluh juta
rupiah) per program studi.

• Setiap perguruan tinggi dapat
mengusulkan minimal 3
program studi dan maksimal 10
program studi

10



PELAPORAN

Laporan dibuat oleh program studi sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas semua
kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Laporan yang dibuat merupakan rangkuman
implementasi pelaksanaan kegiatan

Unsur-Unsur Pelaporan

(1) perencanaan dan persiapan;

(2) pelaksanaan;

(3) pelajaran yang dapat dipetik;

(4) hal-hal yang menarik atau spesifik; dan 

(5) saran-saran; dan

(6) template form isian logbook mahasiswa
yang akan disetujui oleh dosen pembimbing
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JADWAL PELAKSANAAN 12



TERIMA KASIH


