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KATA SAMBUTAN KETUA KONSORSIUM
Salam Sejahtera untuk kita semua!
Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan amanat
tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan kepada
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui
bidang pendidikan sebagai salah satu strategi pembangunan
nasional Indonesia 2019-2024. Sejalan dengan arahan tersebut,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) melakukan berbagai upaya dan terobosan,
yang dikemas dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM) untuk menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang
tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi
pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Untuk
mendukung
program
itu
Kemendikbudristek
memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang
mengambil
perkuliahan di Cyber Education (ICE) Institute.
Tujuan utama dari ICE Institute adalah untuk memfasilitasi
penyediaan pendidikan berkualitas sekaligus menjamin kualitas
layanan pembelajaran daring dan pendidikan jarak jauh.
ICE Institute menyediakan berbagai mata kuliah dari perguruan
tinggi terkemuka dengan bermitra dengan sejumlah perguruan
tinggi negeri dan swasta di Indonesia, di antaranya Universitas
Terbuka (UT), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gajah
Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri
Jakarta (UNJ), Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Binus University,
Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Katolik Indonesia
Atmajaya, Universitas Pelita Harapan, Pradita University,
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AFEBI, Telkom University, Universitas Airlangga (UNAIR),
Universitas Negeri Makasar (UNM), Universitas Negeri Padang
(UNP), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI-Bandung), Universitas Negeri Medan
(UNIMED), Universitas Lampung (UNILA), AMIKOM, AGI,
dan Politeknik Sahid Jaya. Selain itu, ICE Institute juga
berkolaborasi dengan berbagai institusi dari luar negeri seperti
Edx, MIT OCW, Kalibrr, Microsoft, Relo, ADB, Cloudswfit,
PCMan, XuetangX. Melalui ICE Institute, pengguna akan
dimudahkan dalam memilih kuliah daring yang tepat untuk
pengembangan karir di era industry 4.0.
Bersama Anda semua, ICE Institute hadir untuk mengemban
amanah bangsa yang luhur dalam meningkatkan kecerdasan dan
martabat bangsa Indonesia tercinta. Mari kita bangun dan
tingkatkan kompetensi bangsa kita yang dimulai dari diri kita
sendiri demi bangsa yang berkualitas.

Salam,

Prof. Ojat Darojat, M.Bus.,Ph.D
Rektor Universitas Terbuka
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KATA PENGANTAR DIREKTUR ICE INSTITUTE
Salam merdeka belajar!
ICE Institute (Indonesia Cyber Education Institute) sebagai
lokapasar mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka merupakan
pusat kuliah daring di Indonesia yang terakreditasi dari
Kemendikbud-Ristek yang menyediakan berbagai mata kuliah
daring dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di
Indonesia dan berkolaborasi dengan berbagai institusi dari luar
negeri. Melalui ICE Institute, pengguna akan dimudahkan dalam
memilih kuliah daring yang tepat untuk pengembangan karir di era
industry 4.0.
Program ini memiliki fungsi untuk memverifikasi dan melakukan
kurasi, registrasi mata kuliah daring, mengelola galeri mata kuliah
daring Indonesia, riset dan inovasi pembelajaran daring, kemitraan
dan sertifikasi (credential), dan penyelarasan pasar kerja. Mata
kuliah yang diambil di ICE Institute dapat ditempuh dan
dialihkreditkan (microcredentialing/digital badges) untuk skema
perolehan kredit dan alih kredit dalam lingkungan ekosistem
pendidikan tinggi yang ditawarkan di Indonesia (national elearning registry). Pembelajaran yang ditempuh bersifat fleksibel,
pembelajaran merdeka, di mana saja, kapan saja, siapa saja, akses,
pemerataan, kualitas lintas ruang dan waktu serta dihubungkan
dengan job market menggunakan blockchain.
Untuk memudahkan proses pembelajaran, ICE Institute
memberikan panduan mulai dari bagaimana melakukan registrasi
mata kuliah sampai dengan validasi sertifikat. Selain itu, ICE
Institute juga menyediakan layanan bantuan cepat tanggap dengan
menghubungi nomor kontak ICE Institute dan e-mail.
Bersama Anda semua, ICE Institute mengembangkan dan
meningkatkan kecerdasan dan martabat bangsa Indonesia tercinta.
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Mari kita bangun dan tingkatkan kemampuan bangsa kita demi
bangsa yang lebih bermartabat.

Salam,

Prof. Paulina Pannen, M.LS
Direktur ICE Institute
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SALAM MERDEKA BELAJAR!

Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan amanat
tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan
kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
melalui bidang pendidikan sebagai salah satu strategi
pembangunan nasional Indonesia 2019-2024. Sejalan dengan
arahan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan berbagai upaya
dan terobosan, yang dikemas dalam program Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM) untuk menyiapkan mahasiswa
menjadi lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan
zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat
kebangsaan yang tinggi. MBKM diharapkan dapat memperkaya
pengalaman belajar mahasiswa di kampus dan di luar kampus,
termasuk di industri dan masyarakat, sehingga lulusan perguruan
tinggi selain memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
kompetitif, mereka juga memiliki pengalaman bermasyarakat
dan berindustri yang diharapkan dapat mempermudah mereka
untuk berkarya setelah lulus.
Program MBKM dikemas menjadi delapan (8) kegiatan yang
dapat dipilih dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersama
dengan mitranya sehingga dapat ditawarkan kepada mahasiswa.
Esensi dari program MBKM adalah memperbolehkan
mahasiswa
untuk
mengambil
mata
kuliah
lintas
prodi/jurusan/fakultas di dalam perguruan tingginya dan juga
mengambil mata kuliah dari perguruan tingi lain di dalam/luar
negeri, serta mengerjakan berbagai kegiatan yang dapat
diekuivalensikan sebagai pengalaman belajar, secara
keseluruhan = 3 semester atau = 60 sks.
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Tujuan
Dalam
mendukung
perwujudan
program
MBKM,
Kemendikbudristek meluncurkan program Beasiswa Merdeka
Belajar untuk Semua (MBUS). Program beasiswa MBUS ini
bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa di
berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS)
untuk dapat mengambil mata kuliah dari berbagai PTN/S papan
atas dalam negeri, dan perguruan tinggi ternama luar negeri
secara gratis.
Program Beasiswa MBUS diberikan kepada mahasiswa guna
memperkaya pengalaman belajar mahasiswa melalui
penempuhan mata kuliah secara bebas dan gratis dari PT
terkemuka di dalam dan luar negeri. Pada akhirnya, selain
meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa,
pengalaman belajar di PT lain di dalam dan luar negeri akan
meningkatkan kualitas mahasiswa sebagai lulusan yang handal.
Manfaat Beasiswa MBUS
Bagi mahasiswa:
•

Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan
daring dari kampus-kampus terkemuka internasional
yang ditawarkan oleh edX (sejumlah 1420 mata kuliah
termasuk dari Harvard dan MIT)

•

Mendapatkan sertifikat resmi dari perguruan tinggi
penyelenggara mata kuliah dan dari edX yang dapat
dialihkreditkan sebagai bagian dari program Merdeka
Belajar Kemendikbudristek.
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Bagi Perguruan Tinggi:
•

Memperluas jejaring, khususnya terkait dengan jejaring
bagi para mahasiswa untuk dapat menimba pengalaman
belajar dari luar kampus asal sesuai dengan program
MBKM Kemendikbudristek.

•

Mahasiswa yang lolos program Beasiswa MBUS dan
berhasil menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh
sertifikat akan memberikan reputasi sebagai nilai tambah
kepada masing-masing PT.

Mata kuliah Daring yang Tersedia
Pada saat ini, terdapat lebih dari 300 mata kuliah dan 40 mata
kuliah berbahasa Inggris dari berbagai institusi pendidikan
penyedia mata kuliah di ICE Institute, yakni 23 PTN/S dalam
negeri dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia
(AFEBI) yang dapat dipilih dan ditempuh oleh mahasiswa
PTN/S
di
Indonesia
(dapat
dilihat
pada
https://sites.google.com/view/iceidaftar/katalogganjil20222).
Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendaftar dan
menempuh maksimal lima (5) mata kuliah dari daftar mata
kuliah Daring Konsorsium ICE Institute.
Di samping itu, juga tersedia lebih dari 1400 mata kuliah dari
berbagai perguruan tinggi luar negeri di bawah koordinasi edX
dan 60 mata kuliah dari berbagai perguruan tinggi Tiongkok di
bawah koordinasi XuetangX, antara lain;
•

Harvard University

•

MIT

•

Imperial College London

•

Columbia University
4

•

Delft University of Technology

•

IIT Bombay

•

Kyoto University

•

Waseda University

•

RWTH Aachen University

•

Tsinghua University

•

Tecnológico de Monterrey

•

The Hong Kong Polytechnic University

•

The Hong Kong University of Science and Technology

•

University of Adelaide,

•

dan masih banyak lagi.

(dapat dilihat pada www.icei.ac.id)

Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendaftar dan
menempuh dua (2) mata kuliah dari daftar mata kuliah daring edX
dan dua (2) mata kuliah dari daftar XuetangX.
Setiap mahasiswa yang berhasil lulus akan memperoleh
sertifikat kelulusan.
Adapun alur dan jadwal pendaftaran Beasiswa MBUS adalah
sebagai berikut.
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Alur dan Jadwal Pendaftaran
Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua

1 – 19 Agustus 2022

Dari 15 Juli 2022

31 Agustus 2022

20 - 30 Agustus 2022
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1. Seleksi Mahasiswa di PT Masing-masing

Persyaratan Umum
Mahasiswa
PTN/PTS
Indonesia
diberi
kesempatan
berpartisipasi mengikuti Beasiswa MBUS melalui perguruan
tingginya masing-masing dengan persyaratan sebagai berikut.
✓ PT terakreditasi oleh BAN-PT (https://www.banpt.or.id)
✓ Setiap PTN/S dapat mendaftarkan mahasiswanya untuk
menempuh maksimal lima (5) MATA KULIAH dari PT
dalam negeri dan/atau dua (2) MATA KULIAH dari edX
dan/atau dua (2) MATA KULIAH dari XuetangX yang
tersedia selama satu semester (September – Desember
2022)
✓ Melampirkan Surat Rekomendasi dan Pakta Integritas
yang ditandatangani Pimpinan Perguruan Tinggi.
(format terlampir)
Persyaratan Mahasiswa
Mahasiswa yang dapat berpartisipasi dalam Beasiswa MBUS
adalah mahasiswa:
✓ Program Diploma dan Sarjana
✓ Minimal semester 5
✓ Memiliki IPK minimal 3.00 pada skala 4.00
✓ Lolos seleksi dari perguruan tinggi masing-masing
Khusus untuk mata kuliah edX
Mata kuliah edx dapat diambil tidak hanya bagi mahasiswa
namun juga bagi dosen dan tenaga kependidikan. Semua peserta
yang akan mendaftar matakuliah edx harus sudah memiliki nilai
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test kemampuan berbahasa Inggris dari EnglishScore minimal
320, atau tes lain yang setara, seperti yang terlihat pada tabel
berikut.
EnglishScore

TOEFL
Paper

TOEFL
Computer

TOEFL
iBT

IELTS
Equivalent

320

475

152

49 - 50

4.5

Tabel Kesetaraan Untuk Skor EnglishScore, TOEFL, dan IELTS.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut, setiap perguruan
tinggi diharapkan dapat melakukan proses seleksi (internal)
mahasiswa, dosen, dan tendik yang akan diberi kesempatan
berpartisipasi dalam Beasiswa MBUS ini.
2. Prosedur pengajuan pendaftaran Beasiswa MBUS
Mahasiswa dapat mengajukan diri untuk mengikuti Beasiswa
MBUS dengan cara sebagai berikut.
✓ Mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat
mahasiswa tersebut terdaftar (dengan melampirkan surat
rekomendasi)
✓ Memilih maksimal lima (5) mata kuliah dari PT
Konsorsium ICE Institute dan/atau dua (2) mata kuliah
dari edX dan/atau dua (2) mata kuliah dari XuetangX
(sesuai daftar terlampir).
✓ Mata kuliah yang diambil memiliki waktu tempuh tidak
lebih dari lima (5) bulan (satu semester).
✓ Melaporkan hasil penyelesaian mata kuliah secara digital
beserta
bukti
sertifikat
kepada
PT
asalnya,
Kemendikbudristek dan ICE Institute.
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Pendaftaran Beasiswa oleh Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi (PT) mendaftarkan mahasiswa hasil seleksi
internal ke sistem ICE Institute melalui tautan:
https://sites.google.com/view/iceidaftar/ptdaftarganjil2022.

Gambar 1 Tampilan Form Pendaftaran Beasiswa oleh Perguruan Tinggi

Gambar 1 di atas merupakan tampilan form pendaftaran yang
akan terlihat jika meng-klik tautan di atas. Selanjutnya, PT
mengisi nama perguruan tinggi, kode perguruan tinggi (sesuai
dengan kode PT yang tercantum pada PDDIKTI), dan alamat
PT. Kemudian, melengkapi data PIC PT. Lalu meng-upload
surat rekomendasi dan pakta integritas. Setelah meng-klik
submit, maka akan tampil seperti gambar berikut yang berarti PT
telah berhasil mendaftarkan perguruan tingginya.
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Gambar 2 Link Form Pemilihan Mata Kuliah akan di tampilkan saat perguruan tinggi
telah mengirimkan dokumen Pakta Integritas dan Rekomendasi

Selanjutnya, pada tampilan ini juga terdapat link form yang dapat
digunakan untuk mendaftarkan mahasiswa sebanyak yang
direkomendasikan.
Pada form ini perguruan tinggi juga dapat mendaftarkan dosen
dan tendik untuk mata kuliah edX yang mereka ambil.
Untuk mata kuliah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
anggota konsorsium, nama mata kuliah sudah disediakan pada
menu mata kuliah 1 - mata kuliah 5.
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Perguruan tinggi memasukan biodata masing-masing mahasiwa,
yaitu: nama, NIM, program studi, semester, IPK terakhir
(Gunakan
titik
(.),
contoh
3.90),
dan
nilai
EnglishScore/TOEFL/tes lain yang setara secara akurat (Untuk
IELTS dan lainnya, gunakan titik (.), contoh 5.5).
Perguruan tinggi memasukan alamat email mahasiswa (alamat
email resmi dari setiap Perguruan tinggi), memilih maksimal
lima (5) mata kuliah dari PTN/S dalam negeri yang tersedia pada
ICE Institute, dua (2) mata kuliah dari edX, dan/atau dua (2)
mata kuliah dari XuetangX yang ditawarkan seperti yang terlihat
pada gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3 Form Pemilihan Mata Kuliah Bagi Peserta
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Pendaftaran Mahasiswa berakhir pada tanggal 19 Agustus
2022, jam 23.59 WIB.
Pembuatan Akun ICE I
Setiap mahasiswa/calon peserta Beasiswa MBUS diharapkan sudah
memiliki akun di ICE Institute. Akun dapat dibuat oleh perguruan
tinggi atau mahasiswanya sendiri.
Berikut cara membuat akun pada sistem ICE Institute (seperti yang
terlihat pada gambar 4 di bawah).
•

masuk ke alamat icei.ac.id

•

klik tombol daftar (yang berada di sudut kanan atas).

Gambar 4 Pembuatan Akun di icei.ac.id
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Data yang di masukkan harus sesuai dengan data pada saat mengisi
form pendaftaran mata kuliah.
Pembuatan akun ini hanya untuk mahasiswa/peserta yang baru
mengikuti perkuliahan di ICE Institute. Bagi yang sudah pernah
mengikuti dapat menggunakan akun yang sudah ada.

3. Proses Verifikasi dan Seleksi Beasiswa MBUS
Kemendikbudristek yang dalam hal ini diwakili oleh tim ICE
Institute akan melakukan proses verifikasi data peserta yang
masuk melalui laman PDDIKTI.
Apabila data sudah sesuai dengan data di PDDIKTI maka
peserta akan di daftarkan pada matakuliah yang dipilihnya.
Karena kuota setiap mata kuliah yang diatawrkan terbatas a
maka peserta didaftarkan dengan prinsip first come first serve,
sesuai dengan kuota yang tersedia.
Proses verifikasi dan seleksi ini akan berlangsung dari tanggal
20 sampai dengan 30 Agustus 2022.
4. Pengumuman Hasil Seleksi
Penerima beasiswa MBUS akan diumumata kuliahan pada
tanggal 31 Agustus 2022.
Pengumuman penerima Beasiswa MBUS dilakukan oleh
Kemendikbudristek melalui ICE institute melalui surat
elektronik kepada mahasiswa yang terpilih dan kepada
perguruan tinggi yang mendaftarkan mahasiswa.
Mahasiswa dipersilakan memantau informasi/pemberitahuan di
akun email resmi dari perguruan tinggi yang didaftarkan
sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 2022.
Pengurumuman juga akan ditayangkan dilaman info.icei.ac.id
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INFORMASI LEBIH LANJUT
ICE Institute
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Tangerang Selatan 15418
Email: sekretariat@icei.ac.id
Website ICE Institute: www.icei.ac.id
Telepon/WA: 0812-5050-4200
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Lampiran : Pakta Integritas

NAMA DAN LAMBANG PT PENGUSUL

Nomor : …..

PAKTA INTEGRITAS BEASISWA KEMENDIKBUDRISTEK MERDEKA BELAJAR UNTUK
SEMUA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama

: (Pemimpin PT Pengusul)

Jabatan

: (Rektor/Ketua)

Alamat

: (Alamat PT Pengusul)

Telp/Fax

: (Nomor Telepon dan Telepon Genggam)

Alamat Surel : (alamat e-mail)

Menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen
yang digunakan untuk usulan Beasiswa Merdeka Belajar untuk Semua, bertanggung jawab untuk
memantau dan memastikan kelangsungan proses pembelajaran mahasiswa secara aktif dan jujur, dan
bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan serta dalam
proses pembelajaran mahasiswa.

..... (nama kota), bulan tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)
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Lampiran : Surat Rekomendasi

NAMA DAN LAMBANG PT PENGUSUL
Nomor : …..
Lampiran :
SURAT REKOMENDASI
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama

: (Pemimpin PT Pengusul)

Jabatan

: (Rektor/Ketua)

Alamat

: (Alamat PT Pengusul)

Telp/Fax

: (Nomor Telepon dan Telepon Genggam)

Alamat Surel : (alamat e-mail)
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Mahasiswa/Dosen/Tenaga Pendidik (terlampir) Untuk
mendaftarkan diri dan menjadi peserta Program Beasiswa Indonesia Cyber Education (ICE-I)
Semester Ganjil Tahun 2022 dengan rincian: Mahasiswa/Dosen/Tenaga Pendidik akan mengikuti
Beasiswa Indonesia Cyber Education (ICE-I) Semester Ganjil Tahun 2022 secara penuh dan
bertanggung jawab.
Selain hal tersebut di atas, sebagai bentuk dukungan dan fasilitasi bagi mahasiswa, kami menyatakan
kesediaan untuk:
1.

Memberikan dukungan sepenuhnya serta bertanggung jawab bilamana terjadi sesuatu hal
selama mengikuti Program Beasiswa Indonesia Cyber Education (ICE-I) Semester Ganjil
Tahun 2022.

2.

Mendukung proses belajar mahasiswa melalui Program Beasiswa Indonesia Cyber
Education (ICE-I) Semester Ganjil Tahun 2022.

3.

Memberian pengakuan dan konversi sejumlah SKS yang lulus setelah penyelesaian
program.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (nama kota), bulan tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel
(Nama lengkap)
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Daftar Mahasiswa/Dosen/Tenaga Pendidik Rekomendasi Beasiswa Indonesia Cyber Education (ICE-I)
Semester Ganjil Tahun 2022

A. Data Mahasiswa
No

Nama Lengkap

NIM/NIDN/Karpeg

Program Studi

Email

NIM/NIDN/Karpeg

Program Studi

Email

NIM/NIDN/Karpeg

Program Studi

Email

1
2
dst

B. Data Dosen
No

Nama Lengkap

1
2
dst

C. Data Tenaga Pendidik
No

Nama Lengkap

1
2
dst
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