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Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Bersama ini dengan hormat kami informasikan bahwa telah terdaftar 97.184 mahasiswa dari
1.142 Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi program Magang dan Studi Independen
Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka yang dilakukan oleh Mitra IDUKA. Dari 97.184
mahasiswa tersebut, sebanyak 21.678 mahasiswa lolos seleksi terbagi menjadi 6.548 mahasiswa
mendapatkan tempat Magang dan 15.130 mahasiswa sudah mendapatkan tempat Studi
Independen Bersertifikta Kampus Merdeka.
Para mahasiswa tersebut sangat antusias mengikuti program MSIB di Mitra IDUKA dengan
desain pembelajaran berbasis project riil dan desain pembelajaran praktek selama 900 jam
kumulatif yang terbagi dalam minimal 640 jam kegiatan proses belajar dan 260 jam kegiatan
mandiri selama satu semester sehingga dapat disetarakan dengan 20 SKS, sesuai dengan Pasal 19
ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendampingan dari
mentor professional dari Mitra IDUKA serta jaminan sertifikat kompetensi level industri yang
akan meningkatkan keterserapan lulusan atau employability rate masing-masing perguruan tinggi.
Untuk itu, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka,
kami mohon dukungan Rektor untuk segera :
1.

Menunjuk 1 (satu) orang Koordinator Perguruan Tinggi untuk program MSIB dengan
mendaftar melalui tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id/KoordinatorPTMSIB2 dan juga
melalui platform Kampus Merdeka. Saat ini baru tercatat 301 koordinator yang sudah
mendaftar ulang dengan data terlampir.

2.

Mohon dipastikan bahwa dalam 1 (satu) Perguruan Tinggi hanya ada 1 (satu) Koordinator
MSIB yang ditunjuk. Koordinator yang ditunjuk tersebut berperan dalam sosialisasi,
mengkoordinir, memonitoring, dan memastikan kelancaran program MSIB yang dijalankan
oleh mahasiswa sejak awal pendaftaran hingga terjadinya proses penyetaraan SKS. Oleh
karena itu, mohon Rektor memastikan personel yang ditunjuk memiliki kompetensi,
komitmen, dan kewenangan yang cukup untuk dapat menjalankan peran tersebut secara
optimal.
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3.

Memberikan informasi kepada semua prodi di lingkungan perguruan tinggi masing-masing
dalam hal penyetaraan hingga 20 SKS dengan melakukan diskusi teknis antara Mitra
IDUKA dengan Kaprodi atau Dosen Pembimbing Akademik asal dari mahasiswa yang
terpilih seleksi oleh Mitra IDUKA dalam waktu pekan depan hingga sebelum dilakukannya
onboarding oleh mitra pada minggu ke-3 Februari 2022. Daftar Mitra IDUKA dan kategori
aktivitas sebagaimana terlampir.

4.

Memberikan informasi kepada semua Dosen di lingkungan perguruan tinggi masingmasing untuk mendaftar sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) MSIB Kampus
Merdeka. Adapun DPL MSIB adalah perwakilan akademisi yang memiliki pengetahuan
dan keahlian dalam bidang yang relevan dengan bidang bisnis Mitra program MSIB atau
memiliki pemahaman yang memadai tentang project yang dilaksanakan di mitra tersebut.
DPL MSIB tidak mendampingi mahasiswa dari perguruan tinggi masing-masing,
melainkan mereviu pelaksanaan program, mentoring, dan penilaian yang diberikan oleh
mentor di mitra terkait. Daftar Mitra IDUKA dan kategori aktivitas terlampir.

Pendaftaran DPL MSIB melalui http://ringkas.kemdikbud.go.id/PendaftaranDPLMSIB02
dengan persyaratan:
a. mendapatkan surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi
b. lolos seleksi administrasi dan survei kebhinekaan
c. mengikuti seleksi yang dilakukan oleh mitra
Kuota DPL MSIB angkatan 2 dibatasi maksimal total 500 (lima ratus) Dosen terpilih, dengan
kuota per mitra tergantung pada jumlah posisi/project yang dibuka oleh mitra tersebut dalam
program MSIB.
Perlu diketahui bahwa dalam menjalankan perannya, DPL MSIB tidak terikat pada perguruan
tinggi terkait, sehingga setiap Dosen dapat menjadi DPL MSIB walaupun tidak ada mahasiswa
dari perguruan tinggi tersebut yang mengikuti program MSIB Kampus Merdeka.
Program MSIB ini akan berdampak bagi masa depan Mahasiswa peserta yang dapat
menginspirasi mahasiswa lainnya, berdampak pada capaian IKU 1 dan IKU 2 Perguruan Tinggi,
serta jika mahasiswa terpilih oleh Mitra IDUKA dan menjalankan program MSIB dengan
performa yang baik, maka secara tidak langsung akan membawa dampak bagi IKU 3, IKU 4,
IKU 6 dan IKU 7.
Informasi dan koordinasi lebih lanjut kami persilakan melalui narahubung kami, yaitu Sdr. Tutus
Kusuma sebagai Ketua Program MSIB Kampus Merdeka di nomor 081328855570 atau Tim
MSIB: Sdri. Nika Woelan di nomor 081328111777 dan Sdri. Ria Aprilia di nomor 08112547099.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.
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