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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah tentang 

program Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM 

memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan 

pengembangan kapasitas diri melalui kegiatan yang mendukung inovasi, 

kreativitas, kapasitas, dan sikap mahasiswa. Program MBKM diperkirakan 

mampu  mengembangkan kemandirian mahasiswa dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika yang terjadi dalam 

kehidupan nyata. Melalui program MBKM kompetensi mahasiswa dalam 

bentuk hard skills dan soft skills akan terbentuk dengan kuat, menyatu, dan 

bermakna sebagai lulusan pendidikan tinggi, sehingga mereka memiliki modal 

dalam memasuki kehidupan nyata. 

Beberapa bentuk program MBKM, sebagaimana diatur dalam Permendikbud 

Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, terdiri dari delapan program, yaitu 

program Pertukaran Mahasiswa, program Magang/Praktik Kerja, program 

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, program Penelitian/Riset, program 

Proyek Kemanusiaan, program Kewirausahaan, program studi/Proyek 

Independen, dan program Membangun Desa. Kedelapan program 

pembelajaran tersebut bersifat pilihan dan alternatif, sehingga mahasiswa 

boleh memilih salah satu program yang diminati.  
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Pelaksanaan beberapa bentuk program MBKM memerlukan pedoman 

sebagai acuan menjalankannya di tingkat universitas untuk diturunkan dalam 

bentuk petunjuk pelaksanaan pada satuan pelaksana di tingkat fakultas dan 

petunjuk teknis di tingkat progam studi. Sehubungan dengan hal tersebut 

perlu disusun pedoman MBKM untuk memberikan acuan pelaksanaan. 

 

B. Dasar Hukum  

Penyusunan pedoman MBKM ini didasarkan pada sejumlah peraturan 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan 

Tinggi Keagamaan 

6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.  

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Agama 2020-2024 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
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9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020. 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.  

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 

Pendampingan Masyarakat Desa. 

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Tahun 2020 – 2024 

14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung Nomor: B-333/Un.05/II.2/KP.07.6/07/2020 tentang 

Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung Tahun 2020-2024   

15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung Nomor: B-372/Un.05/II.2/KP.07.06/08/2020 tentang 

Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung Tahun 2019-2045 

16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung Nomor: 076/Un.05/V.7/PP.00.9/09/2020 tentang Waktu 

Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
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C. Tujuan 

Tujuan penyusunan pedoman MBKM ini adalah untuk memberikan 

pedoman pelaksanaan kegiatam MBKM dalam rangka meningkatkan 

kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, sehingga menjadi 

lulusan pendidikan tinggi yang unggul dan kompetitif. Pedoman ini 

diharapkan dapat mengarahkan setiap program MBKM dan memasilitasi 

mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat yang 

dimilikinya. 
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BAB II  

PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BERLAJAR 

KAMPUS MERDEKA 

 

A. Program Pertukaran Mahasiswa 

1. Program pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran 

mahasiswa di luar kampus asal dalam wujud program pertukaran 

mahasiswa antarkampus dan/atau kegiatan pembelajaran mahasiswa 

di luar program studi pada kampus asal. 

2. Tujuan program pertukaran mahasiswa adalah untuk membentuk 

sikap pada keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain dan 

bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan dalam rangka memperkuat kompetensi 

lulusan. 

3. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program pertukaran 

mahasiswa adalah kegiatan perkuliahan dan kegiatan kurikuler yang 

hasil akhirnya dapat dinilai sebagai hasil belajar dalam bentuk satuan 

kredit semester. 

4. Program pertukaran mahasiswa dapat dilakukan antarmahasiswa  

PTKI, baik negeri maupun swasta, maupun antarmahasiswa PTKI 

dengan mahasiswa PTU atau antarPTKI dengan perguruan tinggi di 

luar negeri. 

5. Kriteria PTKI dan/atau PTU untuk pelaksanaan program ditentukan 

berdasarkan peringkat nilai akreditasi PTKI atau PTU tujuan. 
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6. Mahasiswa memasukkan program pertukaran mahasiswa ke dalam 

rencana studi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dan ketua 

program studi. 

7. Mahasiswa menyampaikan surat keterangan penerimaan program 

pertukaran mahasiswa dari kampus tujuan kepada dekan untuk 

dikeluarkan surat keterangan persetujuan. 

8. Penilaian hasil pembelajaran oleh kampus atau program studi tujuan 

bukan merupakan penilaian final dan bisa tanpa nilai untuk program 

pertukaran tertentu. 

9. Mahasiswa melaporkan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa 

kepada dekan dan melampirkan hasil penilaian studi dari kampus 

tujuan. 

 

 

Gambar 1 Program Pertukaran Mahasiswa 
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B. Program Magang/Praktik Kerja 

1. Program Magang/Praktik Kerja adalah pembelajaran secara langsung 

yang dilakukan mahasiswa di lingkungan dunia kerja, dunia industri, 

perkantoran maupun sektor jasa sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan mahasiswa yang dipelajari di kampus.  

2. Tujuan magang/praktik kerja adalah untuk menerapkan keilmuan dan 

keterampilan serta untuk mendapatkan tambahan keterampilan baru 

yang relevan dalam rangka memperkuat komptensi lulusan. 

3. Durasi waktu pelaksanaan magang/praktik keraja berjangka tidak 

kurang dari 6 bulan dan dievaluasi setiap tiga bulan.  

4. Program magang/praktik kerja dengan durasi waktu dimaksud dapat 

dikonversi dengan pengakuan bobot sks sebesar antara 4-20 sks. 

5. Mahasiswa memasukkan kegiatan program magang/praktik kerja 

dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dengan pembobotan 4-20 SKS 

yang ditandatangani oleh dosen pembimbing. 

6. Mahasiswa menyampaikan proposal program magang/praktik kerja 

kepada fakultas untuk dikeluarkan persetujuan. 

7. Fakultas menunjuk pembimbing pelaksanaan program 

magang/praktik kerja mahasiswa sekurang-kurangnya satu orang 

dosen di luar dosen pembimbing akademik. 

8. Mahasiswa melaporkan hasil akhir program magang/praktik kerja 

mahasiswa dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari tempat 

magang kepada dekan.  

9. Sertifikat kompetensi dapat digunakan untuk mengganti kegiatan 

KKN, PPL, dan dapat dilampirkan sebagai dokumen SKPI. 
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10. Mekanisme penilaian program magang/praktik kerja oleh universitas 

asal dilakukan melalui mekanisme penilaian Kinerja (performance 

assesment), penilaian projek (project assesment), penilaian produk atau 

hasil kerja, penilaian portofolio, penilaian sikap, dan penilaian tes 

tertulis. 

 

 

Gambar 2 Program Magang/Praktik Kerja 

 

C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

1. Asistensi mengajar adalah kegiatan belajar mengajar oleh mahasiswa 

di satuan pendidikan.  

2. Tujuan asistensi mengajar adalah memberikan pengalaman kepada 

mahasiswa untuk membentuk kecakapan transfer pengetahuan dalam 

rangka memerkuat kompetensi capaian pembelajaran lulusan. 

3. Satuan pendidikan tempat praktek mengajar dapat berada di 

kabupaten/kota maupun di daerah tertentu.  
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4. Mahasiswa memasukkan program asistensi mengajar dalam rencana 

studi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dengan 

pembobotan maksimal 20 sks. 

5. Kegiatan asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa dari semua 

program studi dan dibimbing oleh dosen program studi yang ditunjuk 

oleh dekan dan guru pamong satuan pendidikan tujuan.  

6. Untuk pelaksanaan asistensi mengajar program studi dan/atau 

fakultas terlebih dahulu melakukan kerjasama kemitraan dengan 

satuan dan/atau dinas pendidikan di tempat tujuan. 

7. Dalam rangka pelaksanaan asistensi mengajar program studi 

merumuskan ukuran  capaian pembelajaran yang telah ditetapkan 

untuk bobot sks maksimal 20 sks. 

8. Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar dilaksanakan paling singkat 

selama 6 bulan untuk dikonversi ke dalam maksimal 20 sks. 

9. Mahasiswa melaporkan capaian kegiatan pelaksanaan program 

asistensi mengajar kepada dekan. 

10. Mekanisme penilaian program asistensi mengajar oleh universitas asal 

dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (performance assesment), 

penilaian projek (project assesment), penilaian produk atau hasil kerja, 

penilaian portofolio, penilaian sikap, dan penilaian tes tertulis. 
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Gambar 3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

 

D. Program Penelitian/Riset 

1. Program penelitian atau riset adalah kegiatan mahasisiwa dalam 

bentuk magang di laboratorium, di tempat riset, dan/atu sebagai 

asisten peneliti dosen yang dibuktikan dalam sebuah keterangan 

resmi. 

2. Tujuan program penelitian adalah untuk menerapkan metode riset 

dalam rangka membangun kemampuan cara berpikir kritis, logis, 

sistematis, rasional dan ilmiah mahasiswa terkait rumpun keilmuan 

yang dipelajari.  

3. Kegiatan riset dapat dilakukan di luar kampus asal pada lembaga 

keilmuan atau badan lain yang berada di provinsi dan kabupaten/kota, 

baik negeri maupun swasta. 

4. Jangka waktu pelaksanaan program penelitian/riset sekurang-

kurangnya 6 bulan. 
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5. Mahasiswa memasukkan program penelitian/riset ke dalam rencana 

studi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dengan 

pembobotan maksimal 20 sks. 

6. Fakultas menunjuk dosen pembimbing program penelitian/riset 

selain dosen pembimbing akademik. 

7. Untuk pelaksanaan program riset yang dilakukan selama minimal 6 

bulan dapat disetarakan 20 sks dengan bukti laporan tertulis. 

8. Program studi merumuskan capaian pembelajaran melalui kegiatan 

asistensi riset yang ditetapkan untuk bobot 20 sks. 

9. Program studi membuat panduan pelaksanaan kegiatan asistensi riset 

dalam rangka penjaminan mutu.  

10. Laporan hasil riset dapat digunakan untuk menggantikan penulisan 

tugas akhir selain skripsi. 

11. Mekanisme penilaian program penelitian/riset oleh universitas asal 

dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (performance assesment), 

penilaian projek (project assesment), penilaian produk/hasil riset, 

penilaian portofolio, dan penilaian tes tertulis. 
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Gambar 4 Program Penelitian/Riset 

 

E. Proyek Kemanusiaan 

1. Program proyek kemanusiaan adalah program pelibatan mahasiswa 

dalam kegiatan proyek kemanusiaan yang bersifat sukarela 

(voluntary) dalam jangka waktu satu atau dua semester dan dapat 

disetarakan 20 sks. 

2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan 

menyelami permasalahan yang ada serta mengajarkan mahasiswa 

untuk memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-

masing. 

3. Mahasiswa memasukkan proyek kemanusiaan pada rencana studi 

yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik. 

4. Mahasiswa mengajukan proposal proyek kemanusiaan kepada 

fakultas yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik dan 

program studi. 
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5. Fakultas menyediakan dosen pembimbing lapangan sesuai dengan 

keahlian pada proyek kemanusiaan yang diajukan. 

6. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi pada proyek 

kemanusiaan yang dilaksanakan. 

7. Mahasiswa menyampaikan laporan kegiatan proyek kemanusiaan 

kepada fakultas melalui program studi. 

8. Mekanisme penilaian program proyek kemanusiaan oleh universitas 

asal dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (performance 

assesment), penilaian produk, dan penilaian portofolio. 

 

 

Gambar 5 Proyek Kemanusiaan 

 

F. Program Wirausaha Mahasiswa 

1. Program Wirausaha Mahasiswa (PWM) adalah program 

pengembangan minat dan jiwa kewirausahaan mahasiswa yang 

berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

2. Tujuan wirausaha mahasiswa adalah mendorong mahasiswa 

wirausaha yang terdidik, mandiri, dan memiliki konsep bisnis yang 

jelas untuk mengisi pembangunan ekonomi bangsa. 
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3. Fakultas memasilitasi mahasiswa dalam pengembangan minat dan 

bakat kewirausahaan dan memulai usaha  dengan basis ilmu 

pengetahuan, tekhnologi dan seni yang dipelajari mahasiswa.  

4. Mahasiswa memasukkan kegiatan program mahasiswa wirausaha ke 

dalam rencana studi. 

5. Mahasiswa Menyusun proposal program mahasiswa wirausaha yang 

disetujui dosen poembimbing. 

6. Pelaksanaan kegiatan program wirausaha mahasiswa berlangsung 

selama 6 – 12 bulan yang dapat disetarakan dengan 20– 40 sks. 

Kegiatan wirausaha yang dilakukan hanya selama 6 bulan disetarakan 

dengan 20 sks. 

7. Fakultas menyediakan dosen pembimbing kegiatan program 

wirausaha mahasiswa.  

8. Program studi membuat pedoman teknis kegiatan pembelajaran 

wirausaha dalam rangka penjaminan mutu.  

9. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan program wirausaha 

mahasiswa kepada fakultas. 

10. Mekanisme penilaian program wirausaha mahasiswa oleh universitas 

asal dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (performance 

assesment), penilaian projek (project assesment), penilaian produk, 

penilaian portofolio, penilaian sikap, dan penilaian tes tertulis. 
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Gambar 6 Program Wirausaha Mahasiswa 

 

G. Studi/Proyek Independen 

1. Program studi/ proyek independen adalah pemberian ruang terbuka 

kepada mahasiswa untuk untuk mewujudkan sebuah karya besar yang 

dilombakan di tingkat nasional atau intemasional sebagai karya dari ide 

inovatif.  

2. Program studi/ proyek independen sebagai pelengkap dari kurikulum 

yang sudah diambil oleh mahasiswa dan tidak termasuk dalam jadwal 

kuliah. 

3. Kegiatan studi/proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk 

kegiatan individual dan atau kerja kelompok berdasarkan lintas disiplin 

keilmuan mahasiswa antarprogram studi atau antarfakultas. 

4. Mahasiswa memasukkan program studi/proyek independent ke dalam 

rencana studi yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik. 

5. Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan 

mahasiswa dalam sekitar 6 bulan yang pengakuan satuan kredit 

semesternya setara 20 sks. 
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6. Kegiatan studi/proyek independen dibimbingan dosen pembimbing 

yang ditugaskan oleh fakultas atau universitas.  

7. Mahasiswa membuat laporan akhir program studi/proyek independent 

kepada fakultas atau universitas. 

8. Mekanisme penilaian program studi/proyek independent oleh 

universitas asal dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja 

(performance assesment), penilaian projek (project assesment), penilaian produk 

atau hasil kerja, dan penilaian portofolio. 

 

Gambar 7 Studi/Proyek Independen 

 

H. Membangun Desa 

1. Desa adalah kegiatan mahasiswa dalam rangka kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat suatu  Desa dan manusia, dalam bentuk 
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penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 

prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta program 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

2. Program membangun desa dapat dilaksanakan dengan kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). 

3. Program membangun desa dilaksanakan secara kolektif dan 

kolaboratif antar mahasiswa dari lintas program studi atau lintas 

fakultas.  

4. Mahasiswa memasukkan program membangun desa dalam rencana 

studi yang disetujui oleh dosen pembimbing. 

5. Fakultas menyediakan dosen pembimbing untuk pelaksanaan 

program membangun desa. 

6. Mahasiswa mengajukan proposal program membangun desa kepada 

fakultas  yang disetujui oleh dosen pembimbing dan ketua prodi. 

7. Pelaksanaan membangun desan yang dilaksanakan selama 6 – 12 

bulan disetarakan dengan 20 – 40 SKS.  

8. Mekanisme penilaian program membangun desa oleh universitas asal 

dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (performance assesment), 

penilaian projek (project assesment), penilaian produk atau hasil kerja, 

penilaian portofolio, dan penilaian sikap. 
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Gambar 8 Membangun Desa 
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BAB IV  

KETENTUAN PENGAJUAN, SEMESTER,  

DAN SATUAN KREDIT SEMESTER 

 

A. Cara Pengajuan  

1. Program studi tujuan membuka kuota mata kuliah dan peserta 

perkuliahan yang ditentukan. 

2. Sistem kuota peserta perkuliahan menganut sistem kuota tertutup, 

yaitu ketika kuota sudah terpenuhi maka secara otomatis calon 

peserta tidak bisa mengikuti perkuliahan. 

3. Calon peserta MBKM memberitahukan kepada Ketua Program 

Studi asal untuk mendapatkan persetujuan dan memasukkan ke 

dalam rencana studi. 

4. Calon peserta MBKM dapat membatalkan rencana pengambilan 

mata kuliah pada program studi atau universitas tujuan serta 

memberitahukan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi. 

5. Pembatalan pengambilan mata kuliah pada program studi atau 

universitas tujuan dapat dilakukan peserta dan dapat dikonversi 

sebagai bentuk kehadiran perkuliahan di program studi asal setelah 

mendapatkan pesertujuan pembatalan dari program studi atau 

universitas tujuan disertai bukti-bukti pendukung. 

6. Ketentuan pengajuan, semester, dan kredit semester program 

MBKM di luar program Pertukaran Mahasiswa diatur lebih lanjut 
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oleh fakultas dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan program studi 

dalam bentuk petunjuk teknis. 

 

 

Gambar 9 Cara Pengajuan, Semester, dan Satuan Kredit Semester 

 

B. Jumlah Kredit Semester 

1. Program merdeka belajar kampus merdeka dapat diambil oleh 

mahasiswa yang telah masuk pada semester lima dan/atau telah 

meyelesaikan kredit semester sekurang-kurangnya 96 SKS, selain 

program Pertukaran Mahasiswa antarprodi di universitas asal. 

2. Pengambilan mata kuliah di luar program studi pada perguruan 

tinggi asal maksimal paling lama satu semester atau setara maksimal 
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20 SKS, kecuali ditentukan lain berdasarkan pembatasan SKS yang 

menganut pola batas minimal. 

3. Pengambilan mata kuliah di luar program studi pada perguruan 

tinggi tujuan paling lama dua semester atau setara maksimal 40 SKS 

kecuali ditentukan lain berdasarkan pembatasan SKS yang menganut 

pola batas minimal.  

4. Mata kuliah yang diambil di program studi tujuan tidak melebihi 

jumlah mata kuliah yang disajikan, relevan, dan mendukung 

penguatan  capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian 

pembelajaran lulusan (CPL). 

 

C. Jumlah Mata Kuliah 

1. Setiap program studi tujuan dalam lingkup universitas yang sama 

hanya menyajikan paling banyak lima mata kuliah untuk penguatan 

capain pembelajaran lulusan mahasiswa program studi asal. 

2. Mahasiswa program studi asal memasukkan nama mata kuliah pada 

program studi tujuan dalam rencana studi yang ditandatangani oleh 

dosen pembimbing. 

3. Pengambilan mata kuliah dalam program pertukaran mahasiswa 

lintas universitas mengikuti ketersediaan mata kuliah yang disajikan 

oleh program studi pada universitas tujuan. 
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BAB V 

PEMBIAYAAN MERDEKA BELAJAR  

KAMPUS MERDEKA 

 

A. Pembiayaan Program Pertukaran Mahasiswa 

1. Program pertukaran mahasiswa antaruniversitas hanya bisa diambil 

oleh peserta yang telah lunas melakukan pembayaran uang kuliah 

tunggal (UKT) sampai semester berjalan pada univeritas asal. 

2. Pembiayaan program pertukaran mahasiswa antaruniversitas 

mengikuti ketentuan, mekanisme, dan besaran pembiayaan 

universitas tujuan  

3. Pembiayaan program tukar mahasiswa antaruniveraitas menjadi 

beban masing-masing peserta dari program studi asal apabila terjadi 

selisih biaya dari jumlah uang kuliah tunggal (UKT) yang telah 

dibayarkan setelah dikurangi item biaya penyelenggaraan akademik 

lainnya. 

4. Pembiayaan program pertukaran mahasiswa dalam lingkup 

universitas dibebankan pada biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang 

telah dibebankan pada masing-masing peserta dari program studi asal. 

5. Pembiayaan mata kuliah yang berbobot praktik pada universitas 

tujuan dibebankan pada mahasiswa dari program studi asal. 
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B. Program Magang/Praktik Kerja 

1. Program magang/praktik kerja hanya bisa diambil oleh peserta yang 

telah melunasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai 

semester berjalan pada univeritas asal. 

2. Pembiayaan program magang/praktik kerja mengikuti ketentuan, 

mekanisme, dan besaran biaya tempat tujuan magang. 

3. Segala biaya yang timbul akibat kegiatan magang/praktik kerja 

dibebankan pada peserta. 

4. Pembiayaan pendampingan program magang/praktik kerja oleh 

dosen pembimbing dibebankan pada DIPA Universitas. 

 

C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

1. Program asistensi mengajar hanya bisa diambil oleh peserta yang telah 

melunasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai semester 

berjalan pada univeritas asal. 

2. Pembiayaan asistensi mengajar dapat dibebankan pada UKT melalui 

unit cost KKN dan/atau PPL. 

3. Segala biaya yang timbul akibat kegiatan asistensi mengajar 

dibebankan pada peserta. 

4. Pembiayaan pendampingan program asistensi mengajar oleh dosen 

pembimbing dibebankan pada DIPA Universitas. 
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D. Program Penelitian/Riset 

1. Program penelitian/riset hanya bisa diambil oleh peserta yang telah 

melunasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai semester 

berjalan pada univeritas asal. 

2. Pembiayaan program penelitian/riset mengikuti ketentuan, 

mekanisme, dan besaran biaya tempat tujuan magang. 

3. Segala biaya yang timbul akibat kegiatan penelitian/riset dibebankan 

pada peserta. 

4. Pembiayaan pendampingan program penelitian/riset oleh dosen 

pembimbing dibebankan pada DIPA Universitas. 

 

E. Proyek Kemanusiaan 

1. Program proyek kemanusiaan hanya bisa diambil oleh peserta yang 

telah melunasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT)  sampai 

semester berjalan. 

2. Segala bentuk biaya yang timbul dari kegiatan proyek kemanusiaan 

dibebankan pada peserta. 

3. Pembiayaan pendampingan proyek kemanusiaan oleh dosen 

pembimbing dibebankan pada DIPA Universitas. 

 

F. Program Wirausaha Mahasiswa 

1. Program wirausaha mahasiswa hanya bisa diambil oleh peserta yang 

telah melunasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai 

semester berjalan. 
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2. Segala bentuk biaya yang timbul dari kegiatan program wirausaha 

mahasiswa dibebankan pada peserta. 

3. Pembiayaan pendampingan program wiarausaha mahasiswa 

dibebankan pada DIPA Universitas. 

 

G. Studi/Proyek Independen 

1. Program studi/proyek independen hanya bisa diambil oleh peserta 

yang telah melunasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai 

semester berjalan. 

2. Segala bentuk biaya yang timbul dari kegiatan studi/proyek 

independent dibebankan pada peserta. 

3. Pembiayaan pendampingan program studi/proyek independen oleh 

dosen pembimbing dibebankan pada DIPA Universitas. 

 

H. Membangun Desa 

1. Program membangun desa hanya bisa diambil oleh peserta yang telah 

melunasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai semester 

berjalan. 

2. Pembiayaan progam membangun desa dibebankan pada UKT melalui 

unit cost KKN dan/atau PPL. 

3. Pembiayaan pendampingan program studi/proyek independen oleh 

dosen pembimbing dibebankan pada DIPA Universitas.
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BAB VI  

AKSES MBKM OLEH PERGURUAN TINGGI LUAR 

 

1. Akses MBKM oleh luar perguruan tinggi hanya oleh perguruan tinggi 

yang telah melakukan MoU dan/atau telah melakukan pengikatan 

bersama secara konsorsium. 

2. Akses MBKM oleh luar perguruan tinggi menganut sistem kuota 

terbatas. 

3. Pembiayaan akses MBKM oleh luar perguruan tinggi meliputi biaya 

perkuliahan dan praktikum/berdasarkan harga unit cost SKS 

berdasarkan tarif yang ditentukan kecuali ditentukan lain. 

4. Peserta MBKM dari lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam 

negeri bebas biaya apabila pembiayaannya telah teranggarkan pada 

DIPA Kementerian atau diatur lain berdasarkan kesepakatan. 

5. Pengambilan mata kuliah oleh luar perguruan tinggi mengikuti 

ketersediaan mata kuliah yang ditawarkan. 

6. Pembelajaran MBKM oleh luar perguruan tinggi dilaksanakan dalam 

satu semester 

7. Penilaian atau tanpa penilaian pembelajaran mengikuti sistem yang 

berlaku di UIN Bandung dan kesepakatan dengan perguruan tinggi 

asal. 

8. Nilai pembelajaran MBKM yang dikeluarkan tidak bersifat nilai akhir  

9. Pemberian nilai oleh kampus asal dan kampus tujuan menganut asas 

proporsionalitas. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Demikian, pedoman ini disusun sebagai sebagai salah satu acuan pelaksanaan 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan UIN Sunan 

Gunung Djati. Pedoman ini agar dapat dijadikan acuan oleh seluruh civitas 

akademika dalam menjalankan program MBKM untuk menghasilkan lulusan 

yang unggul dan kompetitif sesuai dengan visi dan misi universitas. 

  

 
Bandung, Januari 2021 
Rektor, 
 
 
 
Prof.D. H. Mahmud, M.Si 
NIP. 
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Lampiran-lampiran 

 

CONTOH PROSES KONVERSI SKS  

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 

 

Program : Magang/Praktik Kerja  

Waktu pelaksanaan : September 2021-Februari 2022 

Jumlah SKS maksimal : 20  

Mata kuliah yang dikonversi : 

a. KKN 
b. PPL 
c. Kewirausahaan 
d. Pengangantar bisnis 
e. dll (relevansi prodi) 

Dosen pembimbing akademik :  

Dosen pendamping mata kuliah : 

  1.     

  2.  

  3. 

  4. 

Proses Administrasi: 

1. Persetujuan mata kuliah yang dikonversi 20 sks dari fakultas 
2. Penunjukan pembimbing 

a. Dosen pembimbing akademik 
b. Dosen pengampu masing-masing mata kuliah 
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Proses Akademik Pramagang  

1. Pembahasan bersama latar belakang proposal magang setara 1 
pertemuan 

2. Pembahasan korelasi magang secara ilmiah dengan masing-masing 
mata kuliah setara 1 kali pertemuan 

3. Pembahasan penyusunan tujuan, sasaran, dan kegunaan magang 
setara 1 kali pertemuan 

4. Reviu hasil revisi proposal setera 1 kali pertemuan 

Proses pelaksanaan, monitoring, dan pendampingan  

1. Monpen kesatu perdua pekan pertama serata 1 kali pertemuan 
(dokumen: lanporan antara peserta dan reviu dosen pendamping) 

2. Monpen kedua perdua pekan kedua setara 1 kali pertemuan 
(dokumen: lanporan antara peserta dan reviu dosen pendamping) 

3. Monpen ketiga perdua pekan ketiga setara 1 kali pertemuan 
(dokumen: lanporan antara peserta dan reviu dosen pendamping) 

4. Monpen keempat perdua pekan keempat setara 1 kali pertemuan 
(dokumen: lanporan antara peserta dan reviu dosen pendamping) 

5. Monpen kelima perdua pekan kelima setara 1 kali pertemuan 
(dokumen: lanporan antara peserta dan reviu dosen pendamping) 

6. Monpen keenam perdua pekan keenam setara 1 kali pertemuan 
(dokumen: lanporan antara peserta dan reviu dosen pendamping) 

Proses Evaluasi Tengah Semester (setara 1 kali pertemuan) 

1. Dokumen laporan antara pelaksanaan magang 
2. Lembaran penilaian masing-masing dosen pendamping 

Monitoring dan pendampingan lanjutan  

1. Monpen ketujuh perdua pekan ketujuh setara 1 kali pertemuan 
(dokumen: lanporan antara peserta dan reviu dosen pendamping) 

2. Monpen kedelapan perdua pekan kedelapan setara 1 kali pertemuan 
(dokumen: lanporan antara peserta dan reviu dosen pendamping) 

Proses Pelaporan Akhir 

a. Pembahasan bersama sistematika laporan akhir magang setara 1 kali 
pertemuan 
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b. Pembahasan bersama laporan substansi dan proses magang setara 1 
kali pertemuan 

c. Pembahasan bersama laporan luaran (outcome) magang setara 1 kali 
pertemuan 

d. Pembahasan bersama logbook kegiatan magang setara 1 kali 
pertemuan. 

e. Pemeriksaan dan penilain laporan hasil magang oleh masing-masing 
dosen pendamping setara 1 kali pertemuan 

f. Presentasi laporan magang ke dekan oleh mahasiswa setara 1 kali 
pertemuan 

g. Penyerahan/input nilai oleh masing-masing dosen pedamping mata 
kuliah 

h. Penerbitan keterangan konversi sks oleh program studi  
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PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 
 
 

 

CARA MENDAFTAR 
Untuk mendaftar ke Program Merdeka Belajar UIN Sunan Gunung Djati 
Bandun, peserta harus melengkapi seluruh dokumen persyaratan, dan 
dikirimkan ke Program Studi atau Universitas Tujuan sebelum batas waktu 
pendaftaran yang telah ditentukan. 
 
DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN 

No. Dokumen Ceklis 

1 Formulir Pendaftaran yang sudah dilengkapi  

2 Pas foto berwarna (3x4) – ditempel di formulir  

3 Scan/Fotokopi KTM/KTP  

4 Surat Rekomendasi dari Universitas atau fakultas asal  

5 Scan/Fotokopi Transkrip Nilai terakhir  

 
 
CATATAN 

1. Semua kolom isian harus diisi dengan lengkap. 
2. Pergunakan jenis font Calibri, ukuran 11pt untuk mengisi formulir ini. 
3. Formulir pendaftaran yang diserahkan tanpa dokumen lengkap, tidak 

akan diproses lebih lanjut. Silakan mengacu pada daftar dokumen di 
atas. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Logo UIN 

BANDUNG 
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FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM 

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 

 

 

DATA DIRI 

Nama Lengkap   

Jenis Kelamin 
Laki-laki/ 
Perempuan (pilih salah satu) 

Tempat Lahir   

Tanggal Lahir   (contoh. 04 April 2000) 

Kewarganegaraan   

No. KTP   

  

INFORMASI KONTAK 

Alamat Email   

No. Handphone  
No. 
Telepon 

 

Alamat Rumah   
  

 
KONTAK DARURAT (kontak yang akan dihubungi dalam kondisi darurat) 

Nama Bapak/Ibu  

Hubungan   

No. Handphone  No. Telepon  

Alamat Rumah 
  

  

Alamat Email   

  
 
 
 

 

PASPOTO 

BERWARNA 

Logo UIN 

Bandung 
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INFORMASI AKADEMIK 

Universitas Asal  

Jenjang Studi S1 
(pilih salah 

satu) 

Program Studi   

Semester    

IPK  

 

INFORMASI PENDAFTARAN 

Periode Studi 
Sem. Ganjil (Sep - Feb)/ Sem. Genap 
(Feb - Jun) 

(pilih salah 
satu) 

Universitas Tujuan  

Program Studi  

   
INFORMASI MEDIS DAN KONDISI LAIN 

Jika YA, silahkan uraikan di bawah ini 

Apakah Anda memiliki disabilitas atau 
kondisi medis yang perlu diketahui oleh 
Universitas Tujuan? 

YA/TIDAK 
 

Apakah Anda memiliki alergi? YA/TIDAK   

Apakah Anda memperkirakan adanya 
kesulitan lain yang mungkin akan berdampak 
pada proses studi Anda? 

YA/TIDAK 
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RENCANA PEMBELAJARAN 
Diisi dengan rencana pemetaan mata kuliah di Program Studi/Universitas Asal dan 
Program Studi/Universitas Tujuan selama mengikuti program MBKM. Untuk 
mengisi bagian ini, calon peserta harus berkonsultasi dengan pihak Program 
Studi/Jurusan. 

MATA KULIAH PROGRAM 
STUDI/UNIVERSITAS 

ASAL 

MATA KULIAH PROGRAM 
STUDI/ 

UNIVERSITAS TUJUAN 

Kode Nama SKS Kode Nama SKS 

          

           

      

           

           

Total SKS:   Total SKS:   

 
PERSONAL STATEMENT 
Ceritakan tentang diri Anda (misalnya latar belakang, ketertarikan dan aspirasi), 
tujuan Anda mengikuti program MBKM, apa yang Anda harapkan, dan bagaimana 
pengalaman mengikuti program ini akan memberi dampak kepada orang lain (min. 
200 kata – max. 500 kata). 
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PERNYATAAN PENDAFTAR 

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya isi dalam Formulir 
Pendaftaran Program MBKM ini adalah data yang benar. 

Saya memahami dengan penuh bahwa dengan mengikuti program MBKM, 
saya setuju untuk: 

1. Mengikuti perkuliahan serta tata tertib dan peraturan yang berlaku 
di Program Studi/ Universitas Tujuan; 

2. Menjaga nama baik pribadi dan Universitas Asal selama mengikuti 
program MBKM;  

3. Membagikan informasi di dalam formulir ini kepada pihak-pihak 
yang terkait; 

4. Mengeluarkan dana untuk pengeluaran pribadi tambahan, yang 
tidak termasuk dalam biaya program MBKM sesuai ketentuan, yang 
terjadi selama saya mengikuti program ini; 

5. Bahwa Program Studi/Universitas Tujuan tidak bertanggung jawab 
atas segala tindakan saya selama periode program; 

 

 

Diisi oleh,  Mengetahui,  

 
 
 
 

(Nama Lengkap) 

 
 

 
 
 
 

(Nama Lengkap) 

 

Pendaftar  Ketua Program Studi/Jurusan  

      

Tanggal:   Tanggal:   
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