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TENTANG PROGRAM 
APA ITU PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA? 
Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah pertukaran mahasiswa 
selama satu semester dari satu klaster daerah ke klaster daerah 
lainnya yang memberikan pengalaman kebinekaan dan sistem alih 
kredit sebanyak 20 sks. 

MENGAPA MENDAFTAR PERTUKARAN MAHASISWA 
MERDEKA? 
1. Mahasiswa dapat berjumpa dengan mahasiswa lain dari perguruan 

tinggi yang berbeda; 
2. Mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman langsung dan 

mempelajari kebudayaan daerah lainnya melalui pembelajaran 
Modul Nusantara; 

3. Mahasiswa dapat memperluas atau meningkatkan kompetensi 
akademiknya; 

4. Mahasiswa dapat mengembangkan kepemimpinan, percaya diri 
dan kepekaan sosial 

Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan insentif berupa: 

1. Bantuan biaya hidup selama 4 bulan Rp 700.000/bulan 
2. Bantuan biaya akomodasi selama 4 bulan Rp 500.000/bulan 
3. Potongan UKT maksimal 2.400.000 - satu kali, untuk penerima 

beasiswa negara seperti Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain, tidak 
akan menerima bantuan UKT 

4. Bantuan biaya rapid antigen sebanyak 2 kali (pergi dan pulang), 
sebesar Rp 150.000 untuk satu perjalanan 

5. Tiket pesawat dan kereta (at cost) jika pelaksanaan Pertukaran  
Mahasiswa Merdeka dapat dilakukan secara luar jaringan (luring) 

6. Sertifikat peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka 
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PENGALAMAN TENTANG KEBUDAYAAN DAERAH LAIN 
MELALUI MODUL NUSANTARA 
Selain mengikuti pembelajaran mata kuliah di perguruan tinggi 
penerima, mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka juga akan mendapatkan pengalaman langsung 
berinteraksi dengan mahasiswa dari daerah lain dan mempelajari 
kebudayaan daerah lain melalui Modul Nusantara. Modul Nusantara 
ini senilai 2 sks dan wajib diambil oleh mahasiswa peserta program 
Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Modul Nusantara dilaksanakan di 
perguruan tinggi penerima. Modul Nusantara dibagi ke dalam empat 
jenis kegiatan yaitu kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi 
sosial. Dalam pelaksanaan Modul Nusantara, mahasiswa akan 
dibimbing oleh dosen pembimbing modul nusantara dan dibantu 
oleh mentor.  

BAGAIMANA MEKANISME PELAKSANAAN PERTUKARAN 
MAHASISWA MERDEKA? 
Terdapat dua mekanisme, yaitu: 

1. Mahasiswa didorong untuk mengambil keseluruhan 20 sks dari 
mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima, 
termasuk di dalamnya 2 sks Modul Nusantara (wajib). Dalam skema 
ini, penentuan mata kuliah di perguruan tinggi penerima baru bisa 
dipilih, setelah proses perekrutan selesai dan mahasiswa 
ditempatkan di salah satu perguruan tinggi penerima. Maka, 
dalam proses pendaftaran melalui aplikasi MBKM, para mahasiswa 
tidak memilih mata kuliah apapun di aplikasi tersebut. 

2. Mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang 
ditawarkan perguruan tinggi penerima (paling sedikit 8 sks mata 
kuliah dan 2 sks modul nusantara (wajib)) dengan mata kuliah dari 
perguruan tinggi lain (dilakukan secara daring), contoh:  

a. Jika ada mata kuliah wajib yang masih harus dituntaskan di 
perguruan tinggi asal; atau 

b. Jika mahasiswa tertarik untuk mengambil mata kuliah unggulan 
di perguruan tinggi lain. 
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Untuk kondisi di poin 2.b, maka mahasiswa dapat memilih mata kuliah 
yang ditawarkan di aplikasi MBKM. 

TANGGAL PENTING PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA 
TAHUN 2021 

Tanggal Agenda

12 Juni 2021 Menuju Festival Kampus Merdeka - Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka

15 Juni 2021 Festival Kampus Merdeka

14−27 Juni 2021 Pendaftaran mahasiswa

Akhir Juni/awal 
Juli 2021

Pengisian Survei Kebinekaan

Minggu I-II 
Juli 2021

Seleksi dan penetapan peserta

Minggu III Juli- 
II Agustus 2021

Perguruan tinggi mempersiapkan 
keberangkatan dan penerimaan mahasiswa

Agustus 2021−
Januari 2022

Pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa 
Merdeka (disesuaikan dengan kalender 
akademik masing-masing perguruan tinggi)

Agustus 2021−
Januari 2022

Mahasiswa memberikan laporan 
perkembangan program

Februari-Maret 
2022

Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut oleh 
mahasiswa (opsional)
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PENDAFTARAN 
PERSYARATAN PENDAFTARAN MAHASISWA 
1. Mahasiswa aktif semester 3 - 7 di perguruan tinggi non vokasi di 

bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI; 

2. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75 dari skala 4. Untuk 
mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 2,75 dapat melampirkan 
sertifikat prestasi resmi minimal tingkat provinsi; 

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

4. Bukan mahasiswa peserta program PERMATA atau PERMATA 
SAKTI; 

5. Memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh 
bantuan biaya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka; 

6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB 
program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. 

APA YANG HARUS MAHASISWA PERSIAPKAN SEBELUM 
MENDAFTAR? 
1. Mahasiswa memastikan data diri (nama, tempat tanggal lahir, NIM 

d a n N I K ) s e s u a i d e n g a n d a t a d i P D D I K T I ( h t t p s : / /
pddikti.kemdikbud.go.id) 

2. Surat rekomendasi dari Perguruan Tinggi (Program Studi/Dekan/
Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan) (contoh terlampir) 

3. Surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit 

4. Sertifikat prestasi minimal tingkat provinsi selama menjadi 
mahasiswa (ini dilampirkan khusus untuk mahasiswa yang memiliki 
IPK di bawah 2,75) 
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5. Surat persetujuan orang tua/wali (contoh terlampir) 

6. Surat pakta integritas (contoh terlampir) 

PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN 
T. Mahasiswa dari perguruan tinggi apa saja yang dapat mengikuti 

program Pertukaran Mahasiswa Merdeka? 

J. Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri maupun swasta non 
vokasi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. 

J. Apakah Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021 untuk mahasiswa S1 
saja? 

A. Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021 diperuntukkan untuk 
mahasiswa jenjang S1. 

T. Apakah mahasiswa yang lolos akan menerima bantuan potongan 
UKT? 

J. Mahasiswa akan menerima bantuan potongan UKT sebesar 
maksimal Rp 2.400.000 dengan syarat bukan penerima bantuan 
UKT dari beasiswa pemerintah lainnya. 

T. Bagaimana jika UKT saya lebih kecil dari 2,4 juta? 

J. Bantuan UKT akan dibayarkan at cost (sesuai besaran UKT 
mahasiswa). 
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PANDUAN PEMBUATAN AKUN DAN 
PENDAFTARAN PROGRAM 

1. Akses website MBKM kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, silahkan 
klik tombol 'MASUK' di pojok kanan atas seperti gambar di bawah 
ini: 

2. Daftarkan akun MBKM dengan klik tombol ‘Daftar’ 
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3. Lalu menuju laman registrasi awal dengan memilih peran user yang 
mendaftarkan diri 

4. Selanjutnya akan masuk ke halaman Register dengan mengisi 
alamat email, Re-email, dan kata sandi. Setelah itu klik Button 
‘Selanjutnya’ 

5. Lengkapi data diri mahasiswa dengan mengisi: 

• Perguruan tinggi asal 
• Program studi 
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• NIM (Nomor Induk Mahasiswa) 
• NIK (Nomor Induk Kependudukan) 
• Tanggal lahir 

6. Setelah melengkapi data, Lalu centang box dengan menyetujui 
Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi dari Kampus 
Merdeka dan klik button ‘Selanjutnya’ 

7. Selanjutnya akan menuju tampilan data diri untuk memastikan 
kebenaran data yang sudah dilengkapi 

• Jika sudah benar, klik button ‘Selanjutnya’ 
• Jika masih terdapat kesalahan data, klik button ‘Terdapat 

Kesalahan Data’ 
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8. Setelah berhasil mendaftarkan diri dan melengkapi data pada 
form registrasi, Maka akan diarahkan untuk cek aktivasi akun pada 
email dan klik link ‘Aktifkan Akun’ seperti gambar dibawah 

9. Jika berhasil aktivasi akun, akan diarahkan ke halaman login, 
kemudian isi data dengan lengkap: 
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• Masukkan email yang didaftarkan 
• Masukkan password 
• Klik tombol “Masuk” untuk masuk ke dalam sistem 

10.Setelah berhasil masuk maka akan menuju halaman homepage 
kampus merdeka, Lalu klik button ‘Program’ 

11. Maka diarahkan ke halaman berikut dan pilih program ‘Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka’ 
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12. Pada halaman berikutnya akan menuju form Registrasi Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka. Pertama, lengkapi 3 pilihan Lokasi Pulau 
Perguruan Tinggi penerima yaitu Pilihan Lokasi Pulau 1, Pilihan 
Lokasi Pulau 2, dan  Pilihan Lokasi Pulau 3 seperti pada gambar 
berikut: 

Berikut adalah contoh Pilihan pulau yang telah di-cluster sesuai 
domisili pendaftar: 
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13. Selanjutnya mengisi pilihan Mata kuliah dalam jaringan (daring) 
yang ingin diikuti oleh pendaftar, dengan ketentuan jumlah SKS 
terpilih pada mata kuliah dalam jaringan yaitu maksimum 10 SKS. 
Mahasiswa disarankan untuk mengambil 20 SKS secara luar 
jaringan (luring) di perguruan tinggi penerima. 

Contoh pilihan beberapa Mata kuliah dan pendaftar bisa mencari 
menggunakan fitur Search dengan mengetik keyword Mata kuliah 
seperti pada gambar berikut: 

Pilih Mata kuliah dalam jaringan dengan klik button ‘Pilih’, yang telah 
menampilkan keterangan Mata kuliah, jumlah SKS, Nama Dosen, Asal 
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Universitas, Program Studi, Tanggal mulai Kuliah, Jadwal Kuliah, dan 
mengunduh Rencana Pembelajaran Semester seperti pada gambar 
berikut: 

14. Periksa kembali data diri, Lalu mengisi nilai IPK sesuai transkrip 
terakhir dan unggah dokumen transkrip nilai pada button ‘Upload 
File’ dengan format png/pdf maximal 5 MB sebagai bukti data 
terkini IPK 

15. Unggah berkas berkas persyaratan yang perlu dilengkapi dengan 
format png/pdf maximal 5 MB diantaranya: 

• Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RS 

• Surat rekomendasi PT asal 
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• Surat persetujuan bermaterai dari orang tua/wali untuk 
ditempatkan di mana saja (klik button ‘unduh format’ untuk 
melihat contoh file)  

• Surat Pakta Integritas bermaterai (klik button ‘unduh format’ untuk 
melihat contoh file) 

• Sertifikat prestasi mahasiswa (minimum tingkat provinsi) - 
Opsional 

16. Centang pernyataan komitmen berikut: 

• Informasi yang saya sampaikan adalah benar dan jika suatu hari 
nanti ditemukan informasi yang tidak sesuai, saya bersedia untuk 
ditindak berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

• Jika uang kuliah tunggal (UKT) saya lebih rendah dari Rp 
2.400.000, maka bantuan UKT dari program ini akan dibayarkan 
sesuai biaya. 

• Jika saya tidak berhasil menyelesaikan program, maka saya 
bersedia untuk tidak menerima bantuan potongan UKT. 

• Untuk memastikan kebenaran data dan menyetujui semua 
ketentuan yang berlaku pada pendaftaran program Pertukaran 
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Mahasiswa Merdeka. Jika data telah lengkap dan menyetujui 
komitmen pada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, klik 
button ‘Simpan Berkas’ seperti di gambar berikut: 

Tampilan halaman jika sudah menyelesaikan pendaftaran, lalu klik 
button ‘Back To Home: 

17. Maka pendaftar berhasil mendaftarkan diri pada Program 
Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan menunggu update 
pengumuman selanjutnya di web Kampus Merdeka dengan klik 
button ‘Kegiatanku’ 
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18. Halaman Kegiatanku akan menampilkan status dari program yang 
telah didaftarkan seperti pada gambar berikut: 

19



LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1: SURAT PAKTA INTEGRITAS 
Surat Pakta Integritas 

Calon Peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama                          : 
NIM                            : 
Perguruan Tinggi       : 
Program Studi            : 

Dengan ini menyatakan kesanggupan mengikuti program Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Saya bersedia ditempatkan di perguruan tinggi dan daerah yang 
akan ditentukan oleh panitia. Jika saya menolak keputusan 
tersebut, maka saya bersedia untuk tidak dapat mendaftar  
program Pertukaran Mahasiswa Merdeka berikutnya. 

2. Mentaati seluruh ketentuan program Pertukaran Mahasiswa 
Merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam buku panduan 
operasional baku dan kebijakan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lainnya yang ditetapkan 
kemudian.  

3. Menaati segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 

4. Berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan 
rangkaian program dari awal hingga akhir.  

5. Jika saya melakukan tindakan plagiarisme, termasuk plagiasi diri, 
tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam 
segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan 
tindakan intoleransi dan/atau penyalahgunaan obat-obatan 
terlarang, maka saya tidak diberikan pengakuan Satuan Kredit 
Semester (SKS) untuk pembelajaran program Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka (seperti tertulis di Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74/P/2021 tentang 
Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program 
Kampus Merdeka), dikeluarkan dari program Pertukaran 
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Mahasiswa Merdeka dan tidak dapat mendaftar program Kampus 
Merdeka lainnya. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada 
paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya 
mengingkari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

     Kota, Tanggal 
     Pembuat Pernyataan 

      

     TTD & materai Rp10.000 

      

     Nama lengkap 
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LAMPIRAN 2: SURAT REKOMENDASI PERGURUAN TINGGI 
UNTUK MAHASISWA 

(KOP SURAT) 

SURAT REKOMENDASI 
No: 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama    : 
Jabatan   : 
NIP/NIDN   : 

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada mahasiswa: 

Nama    : 
NIM     : 
Program Studi/Jurusan : 
Fakultas   : 
Semester   : 
IPK    : 

Untuk menjadi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 
tahun 2021. Mahasiswa tersebut juga akan mengambil mata kuliah 
dalam jaringan (daring) di aplikasi MBKM sebagai berikut ( jika tidak 
mengambil mata kuliah daring di aplikasi MBKM, maka daftar ini bisa 
dibuat kosong): 

1. Analisa Numerik, 4 sks dari Universitas Malikussaleh (contoh 
penulisan) 

2. ….. 

3. …. 

4. …. 

5. …. 

Dengan ini kami juga menyatakan bahwa yang bersangkutan 
merupakan mahasiswa aktif pada (program studi, fakultas) tahun 
akademik 2020/2021 dan memenuhi kriteria, syarat dan ketentuan 
yang berlaku dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Pertukaran 
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Mahasiswa Merdeka tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

  

                  ........................, ................................ 2021 

  

  

         (Nama Terang) 
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LAMPIRAN 3: SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA 
SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : 
Tempat/Tanggal Lahir : 
Pekerjaan  : 
Alamat   : 

Orang tua dari anak: 

Nama   : 
Tempat/Tanggal Lahir : 
Jenis Kelamin  : 
Perguruan Tinggi : 
Program Studi  : 
Alamat   : 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui anak saya untuk 
mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2021 dan 
dilakukan penempatan perguruan tinggi penerima sesuai dengan 
kriteria dan persyaratan yang berlaku. 

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dalam 
keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan 
apabila dikemudian hari Saya mengingkari pernyataan ini, saya 
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

     Kota, Tanggal 
     Pembuat Pernyataan 

      

     TTD & materai Rp10.000 

      

     Nama lengkap 
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Informasi lebih lanjut, hubungi: 

h t t p s : / / k a m p u s m e r d e k a . k e m d i k b u d . g o . i d / w e b /
pertukaranMahasiswaMerdeka2021 

@pertukaranmahasiswamerdeka
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