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I. KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-

KAMPUS MERDEKA





















II. DIVERSIFIKASI KURIKULUM



5 KURIKULUM/ 

KELOMPOK 

MATA KULIAH



NO NAMA 

KURIKULUM/ 

KELOMPOK

MATA KULIAH

TOTAL SKS KETERANGAN

1 UTAMA >144 Sama dengan saat ini, diambil oleh mahasiswa yang tidak 

menggunakan haknya

2 INTI 84 Merupakan kurikulum yang harus mampu memenuhi CPLU

3 DASAR 20 Untuk mahasiswa dari prodi lain/PT lain yang dasar

4 LANJUT 20 Untuk mahasiswa dari prodi lain/PT lain yang lanjut

5 MINAT S/D 60 Kurikulum yang disesuaikan dengan CP yang ada di Prodi 

lain/PT lain dan kesepakatan dg institusi non PT namun 

diupayakan dapat dikonversi/diekuivalensi ke dalam mata 

kuliah yang sudah ada



III. DESAIN IMPLEMENTASI HAK BELAJAR 

3 SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI







IV. RANCANGAN IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN DI PRODI LAIN DI PT SAMA





PROSEDUR BAKU PEMBELAJARAN DI PRODI LAIN DI PT SAMA :

1. PENENTUAN KURIKULUM/MATA KULIAH DASAR/LANJUT

2. PLOTTING, PENGAJUAN KE BAAK DAN PEMBUKAAN DALAM 

SISTER 

3. PUBLIKASI/PENAWARAN VIA WEB PRODI

4. PENDAFTARAN DAN SELEKSI (JIKA DIERLUKAN)

5. KONSULTASI DPA DAN KRS

6. PERKULIAHAN (BISA DIGABUNG ATAU KELAS SENDIRI)



V. RANCANGAN IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN DI PRODI SAMA ATAU 

BEDA DI PT LAIN

5.1 PERMATA SAKTI 2020

5.2 KERJA SAMA PRODI NASIONAL

5.3 KERJASAMA PRODI INTERNASIONAL 



5.1 PERMATA SAKTI 2020

PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR 
NUSANTARA-SISTEM ALIH KREDIT 
DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

(PERMATA-SAKTI)







• Skema kemitraan Program PERMATA-SAKTI diupayakan berdasarkan 

prinsip resiprokal dengan memperhatikan jenis (PTN- BH, PTN-BLU), 

PTN-SATKER, dan LL-DIKTI/PTS) dan lokasi geografis perguruan 

tinggi. 

• Perguruan tinggi peserta menawarkan program PERMATA-SAKTI 

kepada Fakultas/Jurusan. 

• Fakultas/Jurusan menawarkan program PERMATA- SAKTI kepada 

program studi yang bersedia mengirim dan atau menerima peserta 

PERMATA-SAKTI. 

• Program Studi yang menyelenggarakan Program PERMATA SAKTI 

wajib memiliki SK Penetapan Program Studi Peserta PERMATA- SAKTI 

oleh pemimpin perguruan tinggi. 



• Program studi perguruan tinggi pengirim wajib menghubungi/ 

koordinasi dengan program studi perguruan tinggi penerima 

untuk kesediaan bermitra dan koordinasi kurikulum serta 

penetapan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit oleh 

masing-masing perguruan tinggi mitra 

• Sistim pembelajaran dalam Program PERMATA-SAKTI 2020 

dilakukan dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan dilakukan 

pada semester awal/ganjil 2020-2021. 

• Pendidikan jarak jauh (PJJ) dapat berupa synchronize dan atau 

asyncronize dan dianjurkan menggunakan Modul Pembelajaran 

sesuai standar PJJ. 

• Kredit mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program 

di perguruan tinggi mitra harus diakui dan disahkan oleh 

perguruan tinggi asal. 



• Perguruan tinggi menerbitkan daftar mata kuliah yang dapat diambil 

oleh calon mahasiswa peserta beserta silabusnya atau rencana, 

kuota serta jadwal perkuliahan melalui website masing masing 

perguruan tinggi peserta program PERMATA-SAKTI. 

• Matakuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah yang seluruhnya 

dilaksanakan dengan sistim pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang

diampuh oleh seorang atau tim dosen yang memiliki kompetensi dan 

kemampuan melaksanankan pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

• Mahasiswa peserta Program PERMATA-SAKTI yang mengambil 

matakuliah diluar program studinya, baik sebagian maupun 

seluruhnya sesuai kebutuhan dan minat mahasiswa peserta, atas 

persetujuan perguruan tinggi asalnya guna mendukung Program 

Kampus Merdeka, dan Merdeka Belajar. 



• Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan memfasilitasi kegiatan 

interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta

program PERMATA SAKTI, baik terkait dengan materi kuliah, 

maupun dalam wujud kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang tidak terkait dengan materi perkuliahan. 

• Bentuk dan pelaksanaan kegiatan interaksi lintas budaya dan 

sosial kemasyarakatan antar peserta serta kegiatan pengabdian

masyarakat, adalah merupakan inisiatif dari mahasiswa peserta 

atas bimbingan dan arahan dari dosen pengampuh matakuliah dan 

wajib difasilitasi, baik dari sisi infrastruktur maupun pendanaan

oleh perguruan tinggi penerima program PERMATA SAKTI, sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak kerjasama 

dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 



• Kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar 

peserta serta kegiatan pengabdian masyarakat, yang dilakukan 

oleh peserta program PERMATA SAKTI wajib didokumentasikan 

dalam bentuk video atau video streeming dan dipresentasikan dan

didiskusikan secara daring dalam kelas khusus (webinar) diluar 

jam perkuliahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dengan kegiatan perkuliahan. 



Persyaratan Mahasiswa Peserta Program PERMATA-SAKTI

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) 

pada semester 5 sampai dengan 7.

2. Mahasiswa peserta PERMATA-SAKTI di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali 

kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program PERMATA-

SAKTI 

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 dalam Pedoman Operasional Baku (POB) 

Program PERMATA-SAKTI 2020. 

7. Dinyatakan lolos seleksi oleh tim PERMATA SAKTI ditingkat perguruan tinggi 

masing-masing 



Mekanisme Pendaftaran/Seleksi Mahasiswa Peserta Program

1. Calon peserta Program PERMATA-SAKTI diwajibkan membaca dan memahami 

semua ketentuan dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Program PERMATA-

SAKTI 2020. 

2. Calon peserta sangat dianjurkan mengikuti diseminasi informasi ditingkat 

perguraun tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. 

3. Calon peserta, wajib memilih Perguruan Tinggi tujuan sesuai dengan skema 

kemitraan perguruan tinggi PERMATA-SAKTI 2020 yang telah disepakati

4. Calon peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program 

PERMATA-SAKTI baik melalui aplikasi daring atau dengan hardcopy yang 

disiapkan oleh perguruan tinggi. 

5. Calon peserta mendaftarkan diri melaui program studi di perguruan tinggi 

sendiri yang menyelenggarakn program PERMATA-SAKTI dengan menyertakan 

formulir yang telah diisi dan ditanda tangan. 



6. Program Studi penyelenggara program PERMATA-SAKTI, secara kolektif 

menyampaikan daftar calon peserta dari program studi yang akan mengikuti 

seleksi ditingkat perguruan tinggi 

7. Tim PERMATA-SAKTI perguruan tinggi, melakukan seleksi secara adil, 

transparan dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan dan 

menetapkan peserta yang dinyatakan lolos seleksi, serta mengumumkan di 

tingkat program studi. 

8. Peserta yang sudah pernah mengikuti Program PERMATA sebelumnya tidak 

diperkenankan lagi mendaftar Program PERMATA-SAKTI 2020 

9. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi melengkapi seluruh persyaratan baik 

yang terdapat di POB maupun persyaratan khusus perguruan tinggi, dan 

mengikuti seluruh perkembangan pelaksaan  PERMATA-SAKTI 2020. 

10. Peserta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat matakuliah yang 

akan diikuti di perguruan tinggi penerima PERMATA SAKTI. 



11. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan peserta 

program PERMATA-SAKTI berdasarkan usulan perguruan tinggi. 

12. Peserta mengikuti semua kegiatan PERMATA-SAKTI 2020 sesuai dengan 

ketentuan dan jadwal pelaksanaan. 

13. Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 

tentang jalannya perkuliahan dan kegiatan lintas budaya, sosial 

kemasyarakatan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

peserta PERMATA-SAKTI 2020. 

14. Perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitas dan pendanaan pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan interaksi lintas budaya, sosial 

kemasyarakatan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

peserta PERMATA-SAKTI 2020, sesuai dengan kontrak kerjasama dengan 

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.



Setiap peserta diwajibkan mengikuti paling sedikit 
6 SKS dan  paling banyak 20 SKS matakuliah yang 
disajikan oleh perguruan tinggi penerima.





Kuota yang dibiayai :

• Maksimum 7 mata kuliah  WR1 

• Maksimum 101 mahasiswa  PS  Dekan  WR1 

Lain2:

• Mata kuliah lain boleh tapi tidak dibiayai modulnya

• Mahasiswa bisa sampai 500



No Nama Mata Kuliah Kode MK sks Fakultas
PS Pengampu

(Akreditasi)

1. Agrobioteknologi PNE 1525 3 Pertanian Agroteknologi 

(A)

2. Teknologi Produksi Biopestisida 

dan Biofertilizer

PNE 1537 2 Pertanian Agroteknologi 

(A)

3. Pertanian Urban PNE 1623 3 Pertanian Agroteknologi 

(A)

4. Bioinformatika PNE 1632 2 Pertanian Agroteknologi 

(A)

5. Bioteknologi Serealia PNE 1638 2 Pertanian Agroteknologi 

(A)

6. Bioteknologi Perlindungan

Tanaman

PNH1604 3 Pertanian Proteksi 

Tanaman (B)

7. Bioteknologi Tanah PNT1518 3 Pertanian Ilmu Tanah (B)

BIOTEKNOLOGI



Program permata sakti 2020 FKM :

1. Kajian Kesehatan Masyarakat Pantai dan Perkebunan (KMU 1520)

2. Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat (KMU 1106)

3. Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan (KMU 1610)





5.2 KERJA SAMA PRODI NASIONAL

5.3 KERJASAMA PRODI INTERNASIONAL 

Program studi bisa mengadakan kerjasama secara mandiri dengan 

prodi sejenis di tingkat nasional maupun intyernasional, dengan MoU 

tetap berbasis isntitusi



VI. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DI INSTITUSI NON PT



Dijadikan kegiatan 

yang capaiannya 

merupakan capaian 

sejumlah mata kuliah 

yang angka kreditnya 

setara 20 sks

PMMB




