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Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi
kerja sama di bidang pendidikan tinggi.

Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi
bagi peserta didik yang akan belajar ke luar
negeri dan bagi warga negara asing yang 
akan belajar pada satuan pendidikan tinggi.

Melaksanakan penyiapan koordinasi dan
fasilitasi pembinaan kemitraan satuan
pendidikan dengan lembaga/institusi dalam
dan luar negeri.

Fungsi Kerja Sama 

Setditjen Dikti

Sumber: Permendikbud 46/2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan

Kemdikbud, Pasal 77 terkait tugas tata kelola Kerma Setditjen Dikti.



Kebijakan Kampus Merdeka



Peluang Kerja Sama dalam Kebijakan Kampus Merdeka

Pembukaan Program Studi Baru

• Kerja sama dengan kampus yang masuk dalam QS Top 100 World Universities 
dan/atau organisasi/perusahaan kelas dunia, Organisasi Nirlaba Dunia.

• Kerja Sama Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).

• Kerja Sama Pendirian PTLN dengan PTDN.

Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

• Hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

• Salah Satu Syarat PTN menjadi PTN BH Pasal 2f kerja sama dengan dunia usaha 
dunia industri, organisasi/lembaga dan/atau masyarakat.

Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

• Kerja Sama untuk Mendukung 8 Kegiatan Hak Belajar di Luar Program Studi.



6Sumber: Ketentuan ini diatur dalam Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

KEWAJIBAN KERJA SAMA 
PERGURUAN TINGGI 
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Perguruan Tinggi

Fakultas

Program Studi

Mitra

Prodi diperbolehkan membuat

dokumen kerja sama pelaksanaan

teknis kegiatan dengan mitra.

Sumber: Permendikbud 3/2020 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi



PELAKSANAAN KEGIATAN PERTUKARAN PELAJAR
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1. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan 
Tinggi yang berbeda

2. Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda
• Bentuk kerja sama program studi dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), 

Klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

3. Tugas perguruan tinggi pengirim
• Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium

keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.

• Saat ini pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra

Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antarkampus di dalam

negeri masih sangat sedikit jumlahnya.

• Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di

dalam Permendikbud 3/2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan

sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.



PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG/PRAKTIK KERJA
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Perguruan Tinggi

• Perguruan tinggi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja
sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, 
pengakuan kredit semester dan penilaian.

Mitra Magang

• Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja
sama (MoU/SPK).

• Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa

dan pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). 

• Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem 

solving, analytical skills), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama). 

• Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain 

perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun

perusahaan rintisan (startup). 



PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN 
PENDIDIKAN
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Perguruan Tinggi

• Perguruan tinggi menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan
mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun 
program bersama satuan Pendidikan setempat.

Sekolah/satuan pendidikan

• Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti
mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.

• Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan

untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di 

satuan pendidikan. 

• Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar

dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 



PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN/RISET
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Perguruan Tinggi

• Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama
(MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.

Lembaga Mitra

• Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di 
lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.

• Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan

dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi.

• Melalui penelitian mahasiswa dapat membangung cara berpikir kritis, hal yang sangat

dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.

• Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan

mampu melakukan metode riset secara lebih baik.



PELAKSANAAN KEGIATAN PROYEK KEMANUSIAAN
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Perguruan Tinggi

• Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan
mitra baik dalam negeri (al. Pemda, PMI, BPBD, BNPB) maupun dari lembaga
luar negeri (al. UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR).

Lembaga Mitra

• Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan
kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

• Indonesia banyak mengalami bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, erupsi gunung

berapi, tsunami, bencana hidrologi. 

• Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-

program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya

berjangka pendek. 

• Banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, dan WHO) yang telah melakukan kajian

mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang

lainnya. 

• Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam

proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. 



PELAKSANAAN KEGIATAN WIRAUSAHA
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Perguruan Tinggi

• Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan
program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja
sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.

• Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan 
sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. 
Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan 
bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

• Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk

mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 

• Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran 

intelektual dari kalangan sarjana. 



PELAKSANAAN KEGIATAN STUDI/PROYEK INDEPENDEN
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Kegiatan studi/proyek independen dilaksanakan secara
mandiri oleh mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi. 

Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk
menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil
oleh mahasiswa. 

Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan
studi independen untuk melangkapi topik yang tidak
termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia
dalam silabus program studi atau fakultas. 

Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam
bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. 



PELAKSANAAN KEGIATAN MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA 
NYATA TEMATIK
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• Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar

kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat

mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan

meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

• Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta

Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa

kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat

desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128.

Perguruan Tinggi
• Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam

penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan
pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.

KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

• Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT 
Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk
paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam
pelaksanaan KKNT.
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IKK DITJEN DIKTI 

PERGURUAN TINGGI MELAKUKAN KERJA SAMA

Program/
Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)

Satuan
Baselin

e
Target 

2020 2021 2022 2023 2024

IKK 2.1
Jumlah program studi yang menerapkan
pembelajaran merdeka belajar

Prodi
266 270 280 300 320 

IKK 2.2
Jumlah program studi PTN Satker/BLU yang 
mendapat akreditasi internasional

Prodi
40 40 45 50 55 

IKK 2.3
Jumlah program studi yang mengikuti Joint 
Curriculum dengan Prodi Internasional

Prodi
16 20 25 30 30 

IKK 2.5
Jumlah PT yang dibina menjadi perguruan 
tinggi unggul

PT 50,00
50 50 50 50 50 

IKK 2.6 
Jumlah Perguruan Tinggi yang 
bekerjasama dengan PT dalam dan luar
negeri

PT
1.000 

1.050
1.100 1.150 1.200 
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Fungsi Kerja Sama Setditjen Pendidikan Tinggi

Kerja Sama Dalam Negeri 

Kerja Sama Dalam Negeri dapat melibatkan Kementerian/Lembaga

lainnya maupun kerja sama yang dilaksanakan dengan perusahaan

BUMN dan swasta yang bersifat nasional.

Jenis : Payung Kerja Sama dan Perjanjian Pelaksana

Bidang : Energi, Pangan dan Pertanian, Pendidikan, Teknologi

Informasi dan Komunikasi, Teknologi Kesehatan dan Obat, 

Teknologi Material Maju,Teknologi Pertahanan dan Keamanan dan 

Teknologi Transportasi.

Kerja Sama Luar Negeri

Jenis-jenis kegiatan kerja sama luar negeri:

a) Penyusunan naskah kerja sama luar negeri

b) Pertemuan Bilateral tingkat senior officials

c) Pertemuan Regional

d) Pertemuan Multilateral

e) Workshop/Sarasehan/Seminar

f) Layanan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri

Laporan Kerja Sama Pendidikan Tinggi

Menyediakan landasan bagi Kemenristek-Dikti dalam melakukan

pembinaan, pemantauan, dan penentuan target/sasaran kinerja

perguruan tinggi. Memberikan gambaran kualitas pengelolaan

kerja sama sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas

akademik dan non-akademik perguruan tinggi.

Dapat dibuka pada laman: //laporankerma.kemdikbud.go.id/

Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri
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Pengelolaan Kerja Sama Perguruan Tinggi Berbasis Data

17Laman: laporankerma.kemdikbud.go.id (Setditjen dan Kelembagaan)

Tujuan Pengelolaan Data Kerja Sama:

Pendataan dan pemetaan kerja sama perguruan tinggi.

Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kerja sama perguruan tinggi.

Penyusunan program Kementerian yang dapat mendukung kerja sama
perguruan tinggi (setiap PT memiliki keunikan).

Penyusunan road map kerja sama pendidikan tinggi.

Sumber Informasi dan Rujukan bagi Berbagai Program dan Instansi.

• a. Integrasi Data dengan PDDikti

• b. BANPT: Akreditasi PT

• c. Izin Pendirian Program Studi

• d. Komponen Penilaian Klasterisasi

• e. Kuota Mahasiswa Prodi (ex:Kedokteran)

• f.  Mitra Industri
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PENGELOLA DATA LAPORAN KERJA SAMA PENDIDIKAN 

TINGGI

ADMIN DITJEN DIKTI

ADMIN PERGURUAN TINGGI

ADMIN LLDIKTI

(Mengoordinasi Lapkerma PTS)
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INSTRUMEN DAN STATUS DATA KERJA SISTEM LAPORAN KERMA

1. Data Perguruan Tinggi

2. Detil Dokumen Kerja Sama

3. Detil Partner Kerja Sama

4. Bentuk Kerja Sama

4. Penanggung Jawab Kerja Sama

5. Laporan Singkat Pelaksanaan Kerja Sama

6. Periode Kerja Sama

7. Status Kerja sama

Instrumen Kerja Sama Status Kerja Sama

Aktif

• Dokumen kerja sama tengah dilaksanakan, 
baik sebagian mau pun secara keseluruhan

Kadaluarsa

• Dokumen kerja sama telah habis masa 
berlakunya dan tidak atau belum dilakukan
upaya perpanjangan

Dalam Perpanjangan

• Dokumen kerja sama telah habis masa 
berlakunya dan saat laporan disampaikan
sedang dilakukan perpanjangan.

Lain-lain

• Status dokumen kerja sama di luar status yang 
disediakan, misalnya: Tidak Aktif (Masih 
berlaku tapi tidak ada upaya tindak lanjut). 
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TREN PENGISIAN DATA KERJA SAMA TAHUN 2020
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Terima Kasih
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