
PENDAFTARAN MAHASISWA 
PERTUKARAN MAHASISWA 
MERDEKA 
(Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka) 



Ingin rasakan 
kuliah satu 
semester di 
kampus lain 
dengan suasana 
berbeda? 

Ayo … daftarkan  
diri pada Program 
PERTUKARAN 
MAHASISWA 
MERDEKA 2021 

•  Dapatkan pengakuan resmi mata kuliah 
maksimal 20 SKS 

•  Dapatkan berbagai dukungan insentif selama 
mengikuti program 

•  Isi ruang-ruang perjumpaan dengan mahasiswa 
lainnya dari berbagai daerah di seluruh tanah air, 
untuk merajut nilai-nilai persatuan 

•  Rasakan nuansa kebinekaan dan tanamkan jiwa 
toleransi dalam bingkai NKRI dan cinta tanah air 

•  Perkuat dan perluas kompetensi akademik 
melalui pengalaman belajar di luar program studi 

•  Jadilah calon pemimpin bangsa yang 
berintegritas, memahami keberagaman dan arif 
mengelola kekayaan sumber daya untuk 
membangun bangsa yang berdaulat adil dan 
makmur 

Manfaat yang kamu dapatkan 



Ayo… jangan 
ragu.. daftarkan 
diri pada 
PERTUKARAN 
MAHASISWA 
MERDEKA 
2021 

Apakah Kamu? 
•  Mahasiswa S1 non-vokasi, aktif pada semester 3, 5, dan 

7 dari PTN - PTS di seluruh tanah air 
•  Memiliki IPK minimal 2,75 atau memiliki pengalaman 

prestasi non-akademik tingkat daerah/nasional/ 
internasional (dibuktikan dengan dokumen sahih) 

•  Memiliki kemampuan dan peluang untuk 
mengembangkan penalaran, wawasan, serta 
berintegritas, kreatif dan inovatif. 

•  Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non 
akademik pada perguruan tinggi pengirim. 

•  Bersedia mentaati seluruh ketentuan tertulis pada Buku 
POB (Pedoman Operasional Baku) Program Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka. 

•  Mendapatkan rekomendasi dari PT asal dan izin orang 
tua/wali. 



Apa Itu  
Pertukaran Mahasiswa Medeka? 

Pertukaran mahasiswa dalam negeri, 
antar pulau selama satu semester yang 
memberikan pengalaman kebinekaan 
nusantara dan sistem alih kredit antar 
perguruan tinggi setara 20 sks. 

Memberikan pengalaman kebinekaan melalui berbagai 
kegiatan dengan Modul Nusantara.	  

Memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain 
melalui sistem alih kredit untuk memperkuat dan 
memperluas kompetensi. 

Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan 
softskill mahasiswa agar mampu berbaur dengan 
beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai 
persatuan dan nasionalisme. 



Bagaimana cara mengikuti  
Pertukaran Mahasiswa Merdeka? 

Total 20 sks dapat ditempuh seluruhnya di PT penerima  
dilaksanakan secara luring 

Total 20 sks dapat ditempuh dengan kombinasi : 
      - Beberapa mata kuliah (10 SKS) di PT penerima secara luring, dan  
      - Beberapa mata kuliah (10 SKS) di PT pengirim (asal) secara daring 

Total 20 sks dapat ditempuh dengan kombinasi : 
   - Beberapa mata kuliah (10 SKS) di PT Penerima secara luring, dan  
   - Beberapa mata kuliah (10 SKS) di PT Mitra secara daring dan atau di PT Pengirim (asal) 
secara daring 
 

atau 

atau 

Melalui sistem, kamu akan dikirim ke salah satu kampus di luar pulau 
domisilimu untuk mengikuti proses pembelajaran dengan skema : 

Kamu juga akan mengikuti 
kegiatan Modul Nusantara 
yang setara 2 SKS dan 
dibimbing oleh dosen modul 
nusantara dengan 4 
kegiatan pokok: 
 

1.  Kebinekaan 
2.  Inspirasi 
3.  Refleksi 
4.  Kontribusi Sosial 



•  Deskripsi singkat mata 
kuliah,  

•  Tujuan  
•  daftar tim dosen, 
•  silabus,  
•  jadwal,  
•  media pembelajaran, 
•  Metode pembelajaran,  
•  daftar pustaka, dll 
 
Bentuk: dokumen (files), 
dapat diakses oleh peserta 

•  Panduan pembelajaran 
modul,  

•  slide ppt,  
•  video tutorial,  
•  tugas-tugas,  
•  projek,  
•  latihan,  
•  instruksi kerja mandiri,  
•  logbook, dll 
 
Bentuk: materi 
pembelajaran jarak jauh 
(zoom, google met, dll) 

Panduan ujian dan sistem 
penilaan, bank soal, soal 
UTS dan  UAS, dll  
 
 
Bentuk: dokumen (files) , 
dapat diakses oleh peserta 

 
•  Text book (digital) 
•  Hand book (digital) 
•  Diktat kuliah (files) 
•  Jurnal (digital) 
•  Artikel Ilmiah (digital) 
•  dll 
 
 
Bentuk: dapat diunduh 
oleh peserta 

RPS  Materi kuliah  
(14 minggu) Tugas/Asesmen  Daftar Pustaka  

Modul Pembelajaran terdiri dari;  



Modul Nusantara dibagi ke dalam 4 jenis 
kegiatan;  

Mahasiswa mengikuti 
kegiatan promosi 
kebinekaan yang 
diadakan PT 
penerima. 
 
Contoh: Kunjungan 
museum, kunjungan 
rumah ibadah, tur 
wisata dll. 

Mahasiswa mengikuti 
talkshow dari figur 
inspiratif daerah. 
 
 
Contoh: Budayawan 
daerah, atlit 
berprestasi daerah, 
kepala daerah, 
pengusaha, figur-figur 
sukses dll. 

Mahasiswa 
merefleksikan 
pengalaman 
kebinekaan untuk 
memahami dan 
menghargai 
keberagaman 
 
Contoh: Sharing 
kelompok, refleksi, 
dan renungan, dll 

 
 
Mahasiswa 
melaksanakan 
kegiatan kontribusi 
sosial di daerah PT 
penerima  
 
 
Contoh: Bakti sosial, 
pentas budaya, 
relawan rumah sakit, 
mengajar di sekolah, 
kunjungan ke panti, 
dll. 

Kebinekaan  
(14 Kegiatan) 

Inspirasi  
(3 Kegiatan) 

Refleksi  
(7 Kegiatan) 

Kontribusi Sosial  
(1 Kegiatan) 



Apa saja dukungan 
insentif yang kamu 
peroleh? 

At cost  Bantuan biaya transportasi tiket pesawat (kelas ekonomi) dan/atau  kereta 
(maksimum kelas eksekutif) 

Rp. 150.000,- untuk  1 
kali perjalanan 

Rp 500.000,/bulan- 

At cost, maks Rp 
2.400.000,- 

Rp. 700.000,/bulan- 

Bantuan biaya rapid antigen sebanyak 2 kali (pergi dan pulang), 

 
Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Penerima beasiswa dari negara seperti 

Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain, tidak akan menerima bantuan UKT. 
 

Bantuan biaya hidup selama 4 bulan 

Bantuan biaya akomodasi 

Rp 800.000,/semester- Bantuan biaya pulsa  
(Akan diberikan jika belum menerima bantuan dari PT/Kemdikbud) 



1. Pendaftaran 
 (Mei - Agustus 2021) 

3. Evaluasi & rencana tindak lanjut  
(Januari - Maret 2022) 

2. Pelaksanaan dan monitoring*  
(M2 Agustus 2021 - Februari 2022) 

1.  Pendaftaran PT dan Dosen di 
website MBKM (19 April – 28 
Mei 2021) 

2.  PT mengunggah matakuliah 
yang ditawarkan (19 April – 28 
Mei 2021) 

3.  Pendaftaran mahasiswa di 
website MBKM (M3- 4 Juni 
2021) 

4.  Proses seleksi, penetapan, dan  
pengumuman untuk mahasiswa 
(M1 Juli - M1 Agustus 2021) 

 

1.  Mahasiswa mengikuti 
pembelajaran akademik di PT 
penerima, PT pengirim dan/
atau PT mitra 

2.  Mahasiswa mengikuti kegiatan 
modul nusantara di PT 
penerima dan mendapatkan 
pendampingan oleh dosen 
pembimbing modul nusantara 

3.  PT memberikan laporan 
perkembangan program 
kepada tim Sub Pokja 
Pertukaran Mahasiswa 
Merdeka 

1.  Mahasiswa menyelesaikan 
program pertukaran mahasiswa 
merdeka 

2.  Mahasiswa kembali ke PT 
pengirim 

3.  PT penerima dan PT pengirim 
berkoordinasi memberikan kredit 
nilai sks 

4.  Mahasiswa melakukan rencana 
tindak lanjut di PT pengirim 
(opsional) 

*Mengikuti kalender akademik masing-masing PT 

Tahapan umum pelaksanaan  



Bagaimana cara mendaftarkan diri 
(Mulai 14 s.d 27 Juni 2021) 

Akses microsite Pertukaran Mahasiswa Merdeka melalui: 
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/pertukaranMahasiswaMerdeka2021  

-  Kordinasi pendaftaran dengan Program Studi dan 
PIC PT pengirim 

-  Akses akun pendaftaran mahasiswa 
-  Memilih matakuliah yang ditawarkan PT mitra 

atau PT pengirim 
-  Unggah dokumen persetujuan PT pengirim  
-  Akses informasi penetapan PT penerima 
-  Menuju ke lokasi PT penerima untuk mengikuti 

pembelajaran secara luring  dan atau daring 

Mengikuti kegiatan Modul Nusantara, sesuai jadwal,  
bersama Dosen Pembimbing dan Mentor 



1.  Mendorong dan memotivasi mahasiswanya untuk mendaftar Pertukaran Mahasiswa Merdeka 
2.  Monitoring perkembangan jumlah dan proses pendaftaran mahasiswanya 
3.  Memfasilitasi mahasiswanya dengan penasehat akademik masing-masing untuk berkonsultasi 

tentang pemilihan mata kuliah 

4.  Memfasilitasi kelengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh mahasiswanya 
5.  Menjelaskan tentang mekanisme pemberangkatan ke perguruan tinggi penerima (tujuan) 
6.  Mempersiapkan tim untuk penyambutan dan penerimaan mahasiswa dari PT lain 
7.  Mempersiapkan pelaksanaan Modul Nusantara dengan para dosen pembimbing modul 

nusntara 
8.  Membantu mahasiswa untuk mendapatkan pemondokan selama mengikuti Pertukaran 

Mahasiswa Merdeka 

9.  Melaksanakan proses pembelajaran, dan monitoring pelaksanaan kegiatan 
10. Koordinasi dalam penilaian, alih dan transfer SKS, dll 

Apa Saja Yang Harus Dilakukan 
Oleh PT Peserta? 



TERIMA KASIH 
Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka 
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/
pertukaranMahasiswaMerdeka2021  

Pertukaranmahasiswamerdeka 
Update info seputar PMM follow 


