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Pengantar MBKM

• Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sesuai Peraturan Mendikbud
No. 3 Tahun 2020, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester
belajar di luar program studinya.
• Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan wujud

pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga
tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan
kebutuhan mahasiswa.
• Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar

tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi
lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan
dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa
depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program
experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat
memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan
passion dan bakatnya.
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• MBKM Pendanaan Kemdikbudristek
• MBKM Pendanaan Universitas Bangka Belitung
• MBKM Program Kerjasama 
• MBKM Program Jurusan
• MBKM Program Penelitian dan Pengabdian Dosen

Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
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Rekapan Peminat Program MBKM UBB
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Pendanaan MBKM Tahun 2022

5 6

7

Pogram MBKM

Mekanisme Pendaftaran MBKM dengan 
Essay 

1. Mahasiswa konsultasi DPA,
2. Mengisi Form Pendaftran, 
3. Persetujuan Jurusan,
4. Upload Pendaftaran,
5. Seleksi,
6. Penentuan Dosen Pembimbing/Fasilitator,
7. Pengumuman,
8. Pelaksanaan,
9. Monev,
10. Laporan,
11. Jurusan Konversi Nilai. 

a. Alasan mengikuti kegiatan yang dipilih;
b. Deskripsi kegiatan;
c. Output dan/atau outcome yang diharapkan.
d. Essay diketik dengan menggunakan kertas A4 dengan Margin Atas

4 Cm, Margin Bawah 3 Cm, Margin Kiri 4 Cm serta Margin Kanan 3
Cm; Jenis Huruf Time New Roman Font 12, Spasi 1,5; dan Jumlah
Kata minimal 500 kata dan maksimal 1500 Kata.

• Pertukaran Mahasiswa
• Magang
• Asistensi Mengajar
• Membangun Desa / KKNT*

Ketentuan Essay :

Proses Pelaksanaan

*Seleksi KKN kepada DPL/Tidak perlu membuat Essay
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Mekanisme Pendaftaran MBKM dengan 
Proposal

1. Mahasiswa konsultasi DPA,
2. Mahasiswa mencari dosen pembimbing,
3. Membuat program/proposal,
4. Persetujuan jurusan,
5. Upload pendaftaran/proposal,
6. Seleksi,
7. Pengumuman,
8. Pelaksanaan,
9. Monev, 
10. Laporan mahasiswa dan dosen 12 jurusan 

konversi nilai. 

Pogram MBKM

• Riset Mahasiswa
• Proyek Independen
• Proyek Kemanusiaan
• Kewirausahaan

Proses Pelaksanaan
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Pertukaran Mahasiswa 

a. Mahasiswa aktif Universitas Bangka Belitung dan berada
pada semester 7 saat pelaksanaan;

b. Memiliki IPK Minimal 3,00;
c. Mengisi formulir pendaftaran (terlampir);
d. Membuat Essay, sesuai ketentuan;
e. Program studi yang dituju memiliki predikat akreditasi,

minimal setara dengan program studi asal mahasiswa;
f. Program studi yang dipilih berasal dari Perguruan Tinggi

Negeri di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik
program studi yang sama maupun di luar program studi
mahasiswa;

g. Memiliki Surat Pernyataan dari Ketua Jurusan Bersedia
mengurus proses administrasi dan penempatan ditempat
yang dituju

Pertukaran Pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang 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.

Kriteria
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Magang

a. Pengusul mahasiswa aktif Universitas Bangka Belitung
berada pada semester 7 saat pelaksanaan dan dengan
IPK minimal 2,75;

b. Telah mendapat kesediaan mitra tempat magang dan
diprioritaskan dilaksanakan di Dunia Usaha dan Dunia
Industri dari Luar dan dalam Provinsi Kep. Bangka
Belitung;

c. Mengisi formulir pendaftaran dan membuat Essay, sesuai
ketentuan.

Program Magang memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat 
kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa diaharapkan mendapatkan hardskills (keterampilan, 

complex problem solving, analytical skills, dsb.) dan soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.)

Kriteria
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Asistensi Mengajar

a. Mahasiswa aktif Universitas Bangka Belitung dan berada
pada semester 7 saat pelaksanaan;

b. Mengisi formulir pendaftaran (terlampir);
c. Membuat Essay, sesuai ketentuan;
d. Memiliki kesediaan dari tempat mengajar dari satuan

pendidikan yang dituju;
e. Sesuai dengan rumpun ilmu, diutamakan di lokasi yang

membutuhkan perhatian khusus
f. Satu sekolah maksimal 3 mahasiswa ubb

Program ini membantu pemerataan pendidikan dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa Universitas 
Bangka Belitung yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan atau 

memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan Pendidikan yang membtuhkan perhatian khusus.

Kriteria
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Riset Mahasiswa

a. Tim pengusul berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 ketua
dan 2 anggota

b. Tim pengusul diprioritaskan berasal dari lintas jurusan;
c. Mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu

proposal baik sebagai ketua maupun anggota;
d. Pengusul harus di bawah bimbingan dosen yang memiliki

keahlian pada kajian diteliti dan dalam satu jurusan dengan
ketua peneliti;

e. Bidang yang diteliti harus relevan dengan jurusan
mahasiswa;

f. Usulan penelitian yang diusulkan tidak boleh sama dengan
usulan skripsi.

Melalui penelitian mahasiswa dapat membangung cara berpikir kritis sehingga mahasiswa lebih mendalami, 
memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Kriteria
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Kewirausahaan

a. Tim pengusul berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 ketua
dan 2 anggota

b. Tim pengusul diprioritaskan berasal dari lintas jurusan;
c. Mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu

proposal baik sebagai ketua maupun anggota;
d. Mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu

proposal baik sebagai ketua maupun anggota;
e. Jika proposal yang diajukan merupakan bisnis yang telah

berjalan akan mendapat nilai tambah, dibuktikan dengan
dengan, foto usaha / produk, legalitas usaha / pernyataan
/ laporan keuangan dll.

Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan 
terbimbing. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari 

kalangan sarjana.

Kriteria
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Proyek Kemanusiaan

a. Tim pengusul berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 ketua
dan 2 anggota

b. Tim pengusul diprioritaskan berasal dari lintas jurusan;
c. Mengisi formulir pendaftaran;
d. Telah mendapat kesediaan mitra.

Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan 

menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya 
masing-masing.

Kriteria
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Membangun Desa/KKNT

a. Mahasiswa aktif Universitas Bangka Belitung dan berada
pada semester 7 saat pelaksanaan;

b. Mengisi formulir pendaftaran;
c. Bersedia ditempatkan di lokasi KKN;
d. Mendapat izin orang tua/wali.

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.

Kriteria
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Studi Proyek Independen

a. Tim pengusul berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 ketua
dan 2 anggota

b. Tim pengusul diprioritaskan berasal dari lintas jurusan;
c. Tim mahasiswa membuat proposal dengan tema atau

judul sesuai karya (produk dan/atau jasa) yang dijadikan
proyek independen.

Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. 
Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D). Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam 

ajang nasional dan internasional.

Kriteria
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Syarat Menjadi Pembimbing/Fasilitator*
• Dosen Tetap dalam lingkungan Universitas Bangka Belitung;

• Melakukan pendaftaran untukmenjadi Dosen Pembimbing sesuai programMBKM;

• Membuat surat pernyataan bersedia menjadi pembimbing yang diketahui oleh Ketua
Jurusan.

• Tidak sedangmenerima sanksi dalam1 tahun terakhir

• Jabatan fungsional minimal AA diprioritaskan Lektor ke atas

• Maksimal menjadi pembimbing / fasilitator di 2 programyang berbeda
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Program MBKM Kemdikbudristek
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Manfaat Bagi Mahasiswa

• Menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel
• Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang 

diambil
• Memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke 

masyarakat
• Bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja yang 

kompetitif
• Adanya pengakuan sks transkrip nilai bisa maksimal
• Mendapat fasilitas pendaanaan
• Dapat Meningkatkan IPK
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Link Pendaftaran Tahap I

https://linktr.ee/mbkmubb
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Terima 
Kasih
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https://linktr.ee/mbkmubb

