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PERTUKARAM MAHASISWA MERDEKA adalah bagian dari program 
PERTUKARAN PELAJAR, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

PERTUKARAN  

MAHASISWA 
MERDEKA



BEBERAPA KEGIATAN UNHAS  YANG TELAH & AKAN  DILAKUAK DALAM 
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) 

1. PERMATA SAKTI

2. KMB-3PT

1. SEMSTER 

AWAL/GANJIL 2020

2 .SEMSTER AKHIR 

/GENAP2020

3. SEMSTER 

AWAL/GANJIL 2021

1. Pertukaran Mahasiswa

Merdeka

1. PERMATA MERDEKA

2. SASARABAHU

3. KMB-3PT

4. KMB Tehnik pertambangan

5. KMB Hukum

6. KMB MIPA

1. BANGKIT (Google, Gojek, Tokopedia)

2. KMB Bank Indonesia

3. KMB Indosat

1. Kampus Mengajar



Tujuan PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA:

PERTUKARAN MAHASISWA

MERDEKA adalah pertukaran

mahasiswa 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.

Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan 

softskill mahasiswa agar mampu berbaur dengan 

beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai 

persatuan dan nasionalisme.

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

a. BENTUK  KEGIATAN AKADEMIK &  

b. KEGIATAN SOSIAL (Kebinekaan, Inspirasi, 

RefleksiKontribusi Sosial ) 



YANG AKAN TERLIBAT MENDAFTAR DALAM PROGRAM 

PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA

PERTUKARAN  

MAHASISWA 

MERDEKA

UNIVERSITAS1

2

3

4

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

4

MAHASISWA YG AKAN IKUT

DOSEN PEMBUAT MODUL NUSANTARA

MAHASISWA YG AKAN MENJADI MENTOR5



Perguruan Tinggi 

dimana mahasiswa  

sedang menempuh  

pendidikan.
(PT Asal)

Perguruan Tinggi 

dimana mahasiswa 

ditempatkan untuk 

mengikuti pembelajaran  

selama satu semester 

(PT Tujuan).

Perguruan Tinggi 

dimana mahasiswa 

dapat mengikuti 

perkuliahan secara 

DARING (PJJ) sesuai 

yang diprogramkan. 

(PT Asal/PT lainnya)

PT PENGIRIM

PERAN & KEDUDUKAN PT

PT PENERIMA PT MITRA

KEDUDUKAN

PERAN



18

29

6

9

6

6

Pertukaran mahasiswa dilakukan lintas pulau, 
dengan komposisi jumlah PT antar pulau

PTN = 74

PTS=1900

TOTAL=1974

461

929

98

221

118

79



KETENTUAN DAN PERSYARATAN



1. Universitas Menawarkan mata kuliah unggulan minimal 5 dan maksimal 20 mata
kuliah*

2. Jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 orang mahasiswa, dan 

maksimal 40 orang

3. Jumlah SKS yang dipertukarkan sebanyak 20 SKS dengan skema komposisi;

a. 20 SKS seluruhnya ditempuh di PT penerima secara luring, ATAU
b. 10 SKS mata kuliah ditempuh di PT penerima secara luring 

termasuk Modul Nusantara dan 10 SKS mata kuliah ditempuh di

PT mitra/PT Pengirim secara daring
4. melaksanakan kegiatan Modul Nusantara dengan bobot setara 2 SKS
5. Bahan kuliah masuk di Learning Management System SPADA DIKTI

Catatan : * dapat dilakukan penyesuaian dengan mengikuti perkembangan proses pendaftaran

KETENTUAN & PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI;



CONTOH 1 : Model distribusi kegiatan pembelajaran

20 sks matakuliah dipilih mahasiswa di PT 
penerima dan secara otomatis disetujui oleh

PT pengirim

PT pengirim
Jumlah sks 

diambil dari MK di 

PT pengirim dan/ 

atau PT mitra

Contoh :

MK unggulan di PT 
mitra 1*

MK unggulan di PT 
mitra 2*, dst

+/- 0 SKS

+/- 0 SKS

+/- 0 SKS

*pengambilan mata kuliah (MK) di PT mitra memerlukan persetujuan prodi

+/- 9 SKS mata kuliah menguatan kompetensi (sesuai 
dengan kurukulum Program Studi)

+/- 9 sks mata kuliah memperluas kompetensi (mata 
kuliah relevan dari luar kurikulum Program Studi)

2 sks Modul Nusantara

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



10 sks matakuliah ditempuh di PT penerima 
secara otomatis disetujui oleh PT pengirim

10 sks dapat 

ditempuh dari MK 

di PT pengirim 

dan atau PT mitra

Contoh :

*pengambilan mata kuliah (MK) di PT mitra memerlukan persetujuan prodi

+/- 4 sks mata kuliah umum seperti pancasila, 
kewarganegaraan, KWU, KKN, PPL, skripsi dll 
(tergantung posisi semester peserta)

+/- 4 sks mata kuliah unggulan/academic excellence

2 sks Modul Nusantara

PT pengirim 10 sks mata kuliah wajib yang masih perlu diikuti dari 
perguruan tinggi pengirim (asal)

Total 20 sks dapat diambil dengan kombinasi dari berbagai mata kuliah di PT penerima secara luring, dan PT 
pengirim secara daring

CONTOH 2 : Model distribusi kegiatan pembelajaran



CONTOH 3 : Model distribusi kegiatan pembelajaran

10 sks matakuliah ditempuh mahasiswa di 
PT penerima dan secara otomatis disetujui

oleh PT pengirim

PT pengirim
Jumlah sks 

diambil dari MK di 

PT pengirim dan/ 

atau PT mitra

Contoh :

MK unggulan di PT 
mitra 1*

MK unggulan di PT 
mitra 2*, dst

+/- 2 SKS mata kuliah wajib yang masih harus ditempuh 
di PT Pengirim (asal)

+/- 4 SKS mata kuliah penguatan kompetensi (sesuai 
dengan kurikulum Program Studi)

+/- 4 SKS mata kuliah memperluas kompetensi (kuliah 
relevan dari luar Program Studi)

*pengambilan mata kuliah (MK) di PT mitra memerlukan persetujuan prodi

+/- 4 SKS mata kuliah menguatan kompetensi (sesuai 
dengan kurukulum program studi)

+/- 4 sks mata kuliah memperluas kompetensi (mata 
kuliah relevan dari luar kurikulum program studi)

2 sks Modul Nusantara

Total 10 sks dapat ditempuh di PT penerima secara luring, dan 10 SKS di PT Mitra dan atau PT Pengirim 
secara daring



1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 
(PD-DIKTI) 2021 pada semester 3 sampai dengan 8.

2. Mahasiswa hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan 
memperoleh bantuan biaya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-
kurangnya di
tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.

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

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

6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan tertulis pada Buku POB (Pedoman

Operasional Baku) Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

KETENTUAN & PERSYARATAN PESERTA ( MAHASIWA) 



1. Mata kuliah yang ditawarkan terdaftar di Pangkalan Data Dikti (PD-DIKTI) 2021

2. Menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Modul Pembelajaran Jarak Jauh yang 

dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS SPADA-DIKTI
3. Menyiapkan CV (file pdf) untuk diunggah saat pendaftaran

4. Menyiapkan surat rekomendasi/SK dari pimpinan perguruan tinggi

5. Menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai bagian tidak 

terpisahkan dari Modul Pembelajaran
6. Melaksanakan assesment tentang kemajuan dan hasil belajar peserta

7. Membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran 

yang selanjutnya diserahkan ke PIC program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di 

perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke PD-DIKTI

8. Dianjurkan membuat dokumentasi (foto/video streaming pendek) pelaksanaan

kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan

Pertukaran Mahasiswa Merdeka

KETENTUAN & PERSYARATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH;



PROSES PEMBELAJARAN



• 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

Modul Pembelajaran dianjurkan terdiri dari;

Materi kuliah  
(14 minggu)

Tugas/Asesmen Daftar Pustaka



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

Modul Nusantara dibagi ke dalam 4 jenis kegiatan;

Inspirasi Refleksi Kontribusi Sosial



Alur Pendaftaran

PT

Akses akun melalui Web. 

MBKM, mengisi form dan 

unggah dokumen:

- Identitas/profil singkat  
PT

- Akses akun Kordinator

MBKM-PT/PIC
- Unggah daftar dosen

dan daftar mata kuliah 
yang ditawarkan

Mahasiswa

Akses microsite Pertukaran 

Mahasiswa Merdeka melalui 
Web. MBKM

- Kordinasi pendaftaran dengan 
Program Studi dan PIC PT pengirim

- Akses akun pendaftaran mahasiswa
- Memilih matakuliah yang ditawarkan 

PT mitra dan 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

Memantau dan memutakhirkan 

proses pendaftaran mata kuliah 

dan dosen

Mengikuti kegiatan Modul Nusantara, 

sesuai jadwal, bersama Dosen 

Pembimbing dan Mentor

Dosen

Akses akun melalui Web. MBKM, 
mengisi form dan unggah dokumen:

- Kordinasi pendaftaran dengan 

Program Studi dan PIC PT 
pengirim (asal)

- Akses akun pendaftaran Dosen
- Pastikan Mata Kuliah terdaftar di 

PD-Dikti

- Unggah Modul Pembelajaran di

SPADA-DIKTI

Memantau proses pendaftaran 

mahasiswa dan edit Modul



Alur Pelaksanaan

Mahasiswa Peserta Pertukaran Mahasiswa 
Merdeka 2021

Ditempatkan di PT lain (PT Penerima) 
berdasarkan sistem aplikasi

● Mengikuti Perkuliahan di PT 
penerima secara luring penuh 
20 SKS, atau

● Mengikuti Perkuliahan di PT 

penerima secara luring 10 SKS, 

dan

● Mengikuti perkuliahan di PT 
Mitra/PT pengirim secara daring

10 SKS

Dosen/Tim Pengampu Mata Kuliah/ 
Dosen Pembimbing Modul Nusantara

Unggah Modul Pembelajaran di SPADA-DIKTI dan 
memastikan Mata Kuliah terdaftar di PD-DIKTI

● Unggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 
dan silabus mata kuliah di SPADA-DIKTI

● Unggah CV (pdf) melalui aplikasi MBKM

● Melaksanakan pembelajaran daring melalui 
SPADA DIKTI sebanyak 16 kali/semester

● Memberi tugas, projek, kerja kelompok jika 
diperlukan dan melaksanakan UTS

● Melakukan asesmen dan evaluasi hasil akhir

pembelajaran dan unggah nilai di PD-Dikti

Mengikuti kegiatan Sosial 
Kemasyarakatan melalui Modul 

Nusantara

Unggah Modul Nusantara, merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan Modul Nusantara bersama Mentor



KEGIATAN PENYAMBUTAN:

• Mahasiswa diwajibkan mengikuti acara penyambutan dan

penerimaan oleh pimpinan perguruan tinggi penerima, dalam

bentuk upacara penerimaan resmi (jika dilakukan secara luring),

atau secara jarak jauh jika dilakukan

secara daring.

KEGIATAN LANJUT

Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dapat

mengajukan usulan/proposal program tindak lanjut ke perguruan tinggi

pengirim setelah dinyatakan selesai mengikuti pogram Pertukaran

Mahasiswa Merdeka.

Melaksanakan Kegiatan Pembekalan dan Penyambutan Mahasiswa



SUMBER PEMBIAYAAN :

PERTUKARAN  

MAHASISWA 

MERDEKA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 

Kementerian Keuangan R.I

3
Perguruan Tinggi Peserta

Pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di PT

2

1

4



SKEMA PEMBIAYAAN LPDP UNTUK PESERTA

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

(maksimum kelas eksekutif)

Rp. 250.000,- utk 1 kali perjalanan

Rp 500.000,/semester-

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)



Tahapan umum pelaksanaan (1/2)

Semester genap 2020/2021

Perguruan  
Tinggi

Semester ganjil 2021/2022 Semester genap 2021/2022

Menjalankan pertukaran mahasiswa

Mahasiswa

PT
menawarkan

mata kuliah

Sebagai PT 

penerima: 
Melaksaanakan  

pembelajaran 
luring

Sebagai PT

pengirim/ 

mitra: 

Melaksanakan  

pembelajaran 

daring

Sebagai PT 
pengirim: 

membimbing  
tindak lanjut

Mahasiswa  
mendaftar

Pengumuman  
penerimaan

Mengikuti 

kuliah 10 sks: 
secara luring

Mengikuti 

kuliah 10 sks: 
secara daring

Menjalankan 

kegiatan tindak  
lanjut



2. Pelaksanaan dan monitoring* 
(W2 Agustus 2021 - Februari 2022)

1. Mahasiswa menyelesaikan program 
pertukaran mahasiswa merdeka

1. Pendaftaran (Mei - Agustus 2021) 1.Mahasiswa mengikuti 2. Mahasiswa kembali ke PT pengirim 
pembelajaran akademik di PT
penerima, PT pengiriml dan/atau PT 3. PT penerima dan PT pengirim
mitra berkoordinasi memberikan kredit nilai 

sks
2. Mahasiswa mengikuti kegiatan
modul toleransi di PT penerima dan 4. Mahasiswa melakukan rencana
mendapatkan pendampingan oleh tindak lanjut di PT pengirim (opsional) 
dosen pembimbing

3.PT memberikan laporan 
perkembangan program kepada tim 
pokja Kemdikbud

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

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

3.Pendaftaran mahasiswa di
website MBKM (W1-2 Juli 2021)

4.Proses seleksi, penetapan dan 

pengumuman untuk mahasiswa (W3 

Juli - W1 Agustus 2021)

Tahapan umum pelaksanaan (2/2)

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

*Mengikuti kalender akademik masing-masing PT



PANDUAN



MAHASISWA

1. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa di Unhas & PD-Dikti

2. Merancang pembelajaran di luar prodi di dalam dan luar Unhas, bersama dosen penasehat akademik

dan menetapkan bentuk pembelajaran yang akan diikuti.

3. Mengikuti pendaftaran & seleksi pembelajaran diluar Unhas pada institusi PT/Lembaga Non PT.

4. Mengisi KRS yang telah dikonsultasikan dgn PA & Ka-prodi u/ mengikuti pembelajaran di Luar

Unhas.

5. Tidak dapat membatalkan tanpa alasan yang kuat dan mendapat persetujuan dari penasehat

akademik dan prodi bilaman sudah dinyatakan diterima oleh PT atau lembaga Non PT.

6. Taat dan mengikuti seluruh aturan yang berlaku di tempat kegiatan pembelajaran.

7. Melakukan konsultasi dan melaporkan kegiatan pembelajaran, secara berkala kepada pembimbing.

8. Membuat logbook aktivitas pembelajaran yang dilakukan setiap hari kegiatan pembelajaran yang

dilakukan pada Lembaga non PT.

9. Segera melaporkan hasil penilaian pembelajaran kepada prodi setelah selesai melaksanakan kegiatan

pembelajaran.



PEMBIMBING 
AKADEMIK

1. Menyusun program bersama mitra, serta hak dan

kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.

2. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa

3. Mengarahkan mahasiswa dalam logbook kegiatan

pembelajaran.

4. Melakukan monitoring kegiatan pembelajaran

mahasiswa

5. Melakukan penilaian hasil pembelajaran mahasisiwa

sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan



01

02

03

04

Hasil kegiatan pembelajaran di luar Unhas, dapat dilakukan
konversi sks, oleh program studi. 

Proses konversi dilakukan oleh tim konversi yang dibentuk oleh 
program studi

Tim konversi dapat terdiri atas ketua program studi, dosen
pengampu atau pembimbing mahasiswa dan penasehat
akademik.

Konversi didasarkan pada kesesuaian dengan CPL prodi, CPMK 
dan jumlah alokasi waktu kegiatan pembelajaran yang setara
dengan jumlah sks.

KETENTUAN KONVERSI SKS

05
Konversi sks,  disesuaikan dengan ciri atau kekhususan yang 
dimiliki masing-masing prodi



01

02

03

04

Hasil kegiatan pembelajaran di luar Unhas, dapat dilakukan
penyetaraan mata kuliah dan/atau sks, oleh program studi. 

Proses penyetaraan dilakukan oleh tim penyetaraan yang dibentuk
oleh program studi

Tim penyetaraan dapat terdiri atas ketua prodi, dosen pengampu
atau pembimbing mahasiswa, dan penasehat akademik.

Penyetaraan didasarkan pada kesesuaian dengan CPL program 
studi, CPMK, sks dan jumlah alokasi waktu kegiatan pembelajaran

KETENTUAN 
PENYETARAAN
MATA KULIAH 

DAN/ATAU SKS

05
Penyetaraan mata kuliah dan/atau sks disesuaikan dengan ciri atau
kekhususan masing-masing prodi

06
Bentuk penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran terdiri

atas

a. Bentuk bebas (free form) 

b. Bentuk berstruktur (structured form)
c. Bentuk hibrida



Terima Kasih


