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Latar

Belakang

• Mempercepat ketercapaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama

Perguruan Tinggi (IKU PT) yang ditetapkan pada Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan

LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2020 yang di dalamnya mencantumkan kinerja PT dalam

melaksanakan MBKM

• Kebijakan Kemdikbud mengenai Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

(MBKM)

• Diperlukannya kerja sama dengan mitra dalam melaksanakan

program MBKM

• Perencanaan kurikulum dan implementasinya suatu program studi

terkait erat dengan pencapaian ke 8 IKU tergantung dengan kondisi

awal dan target yang ditetapkan program studi. Kurikulum berbasis

capaian yang dikembangkan prodi akan diorientasikan untuk

menghasilkan lulusan berkualitas dengan mengimplentasikan

program MBKM



Tujuan Program

Meningkatkan jumlah

program studi yang 

mengimplementasikan

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

Memfasilitasi program studi dan 

perguruan tinggi untuk

mempercepat tercapainya IKU 

melalui implementasi program 

MBKM, sekurang-kurangnya IKU 

2,6, dan 7

01 02 03 04 05 06



Sasaran Program

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 dan percepatan pencapaian IKU.

Program ini ditujukan bagi program studi

yang telah atau akan melakukan upaya dan

tindakan nyata dalam melakukan

reorientasi kurikulum program studinya



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

Mahasiswa01

Manfaat

Program

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

Dosen02

Memiliki kesempatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya

melalui kurikulum yang dikembangkan serta meningkatnya daya serap lulusan

oleh dunia kerja

Program Studi03

Memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tri dharma dan kualitas kerjasama

dengan mitra yang gayut dan berkesesuaian (link and match), percepatan pencapaian

IKU, serta meningkatkan citra perguruan tinggi

Perguruan Tinggi04

Industri: sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh

lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan. Institusi Pendidikan: 

dapat meningkatkan kesetaraan kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh

dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara yang bermitra

Mitra05



Ketentuan dan Persyaratan

Perguruan tinggi pengusul

terakreditasi dan program 

studi pengusul minimal 

terakreditasi B

Perguruan tinggi pengusul

di bawah Ditjen Dikti, 

Kemdikbud

Program studi pengusul

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

Melampirkan rancangan

atau dokumen perjanjian

kerja sama kurikulum

dengan perguruan tinggi

lain atau mitra non 

perguruan tinggi yang 

terkait

Melampirkan rancangan

atau dokumen 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 ganjil tahun

akademik 2021/2022

Program studi yang mengusulkan belum pernah

menerima program bantuan terkait MBKM dan 

tidak sedang diusulkan dalam Program 

Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang 

diselenggarakan oleh Ditjen Dikti Kemdikbud



Besar bantuan pembiayaan

Program Bantuan Kerja Sama 

Kurikulum dan Implementasi

MBKM

Besaran Bantuan

Maksimal sebesar Rp 

65.000.000 (enam puluh

lima juta rupiah) per 

program studi

Setiap perguruan tinggi dapat

mengusulkan minimal 2 

program studi dan maksimal

10 program studi



Jadwal Pelaksanaan Program

2021
24 Februari s.d. 28 

Maret 2021

Penerimaan Proposal

2021 12 April 

Pengumuman Hasil 

Seleksi Proposal

2021 13 s.d 14 April

Bimbingan Teknis 

Implementasi Program Hibah

dan Penandatanganan

Kontrak

2021
13 September s.d

08 Oktober

Monitoring dan 

Evaluasi 

Implementasi

202101 s.d 10 September

Laporan Kemajuan

2021Paling lambat 26 

November 

Penerimaan Laporan Akhir dan 

Seminar Hasil Bantuan

202108 April s.d 07 Mei

Pencairan Termin I

202126 November s.d

10 Desember

Pencairan Termin II



Terima Kasih




