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MBKM
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan
kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk
menguasai berbagai keilmuan yang berguna
untuk memasuki dunia kerja.

Lingkup Kegiatan
▪ Beasiswa IISMA menyediakan kesempatan bagi para mahasiswa tingkat Sarjana (S1) pada
semester 4-7 di perguruan tinggi dalam negeri untuk belajar selama satu semester di perguruan
tinggi mitra di luar negeri yang telah ditunjuk oleh Kemdikbud.
▪ Dalam program beasiswa ini mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang diminati
atau aktivitas selama satu semester di perguruan tinggi mitra yang disetarakan hingga 20 SKS.
▪ Pada tahun 2021, program ini dibuka pendaftarannya pada tanggal 1 Mei 2021 untuk
keberangkatan pada semester Ganjil tahun akademik 2021/ 2022, sesuai kalender akademik
perguruan tinggi mitra luar negeri.

Rincian Proses Pembelajaran
▪ Mahasiswa harus mengambil sejumlah mata kuliah yang ditawarkan di perguran tinggi mitra
▪ Kuliah tatap muka dilakukan secara luring (on site)
▪ Perguruan tinggi asal mahasiswa mengakui capaian pembelajaran yang disetarakan hingga 20 SKS
sebagai implementasi dari Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Kemdikbud

▪ Selain kegiatan akademik, mahasiswa diharapkan untuk mengikuti kegiatan pengenalan budaya
dan kegiatan lain yang positif dan bermanfaat di negara tempat belajar
▪ Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah dalam bahasa asing di negara tempat belajar

Manfaat Beasiswa
▪ Uang Pendaftaran & Uang Kuliah di perguruan tinggi mitra (dibayarkan langsung ke PT mitra).
Catatan: mahasiswa tetap membayar uang kuliah di PT asal (BINUS University)

▪ Biaya perjalanan berupa tiket pesawat pulang pergi kelas ekonomi ke kota tujuan belajar (at cost);
▪ Biaya penerbitan visa negara tujuan;

▪ Biaya hidup bulanan di negara tujuan belajar sesuai ketentuan Kemdikbud;
▪ Asuransi kesehatan selama mengikuti program pertukaran mahasiswa luar negeri;
▪ Biaya buku;
▪ Biaya tes PCR sebelum berangkat ke negara tujuan dan saat akan kembali ke Indonesia jika
diperlukan;
▪ Biaya karantina

Persyaratan
▪

Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;

▪

Terdaftar di perguruan tinggi dalam negeri asal mahasiswa;

▪

Sedang menempuh perkuliahan di semester 4-7 pada program sarjana (S1) sewaktu melaksanakan program ini;
Catatan: mahasiswa BINUS dalam periode program 3+1 enrichment (sem. 5/sem. 7)

▪

Dinominasikan oleh perguruan tinggi dalam negeri asal mahasiswa;

▪

Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor resmi minimum IELTS - 6.0, TOEFL iBT – 78,
Duolingo English Test - 100 atau TOEFL ITP - 550 yang masih berlaku pada tanggal 17 Mei 2021;

▪

IPK minimum 3.00;

▪

Belum pernah menerima beasiswa pertukaran mahasiswa luar negeri lainnya;

▪

Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kemdikbud selama mengikuti
program ini.

Ketentuan Khusus di Masa Pandemi
▪ Para penerima beasiswa harus memperhatikan kebijakan perjalanan dari institusi yang
berwenang di dalam dan luar negeri sebelum keberangkatan ke negara tujuan.
▪ Mahasiswa harus memperoleh persetujuan dari orang tua dan perguruan tinggi asal peserta
beasiswa.
Catatan: Mahasiswa BINUS menyerahkan consent form (Surat Pernyataan & Persetujuan)
▪ Selama masa pandemi para peserta program Beasiswa IISMA diwajibkan mengikuti aturan yang
berlaku di Indonesia dan negara tujuan termasuk ketentuan terkait protokol kesehatan yang
berlaku di dalam dan luar negeri.

Teknis Pendaftaran
▪ Proses pendaftaran Beasiswa IISMA diatur sebagai berikut:
▪ Aplikasi tertulis harus diisi lengkap sesuai petunjuk;
▪ Pelamar beasiswa wajib melengkapi dokumen pada saat melamar di laman yang telah
disediakan, termasuk surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal;
▪ Komponen penilaian aplikasi tertulis mengacu pada kriteria seleksi
▪ Beasiswa dapat dibatalkan jika ditemukan informasi yang tidak benar dalam aplikasi. Hal ini
akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Kemdikbud.

Kriteria Seleksi
▪ Prestasi akademik selama mahasiswa/ mahasiswi menempuh pendidikan di perguruan tinggi;
▪ Kemampuan berbahasa asing yang ditunjukkan dengan dokumen resmi yang disyaratkan oleh
panitia seleksi IISMA;
▪ Kompetensi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan program Beasiswa IISMA

Dokumen Pendukung
•
•
•

Bukti kewarganegaraan Indonesia (fotokopi KTP/ paspor/ akte kelahiran)
Surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal
Transkrip akademik terakhir dari perguruan tinggi asal

Perjanjian Beasiswa
•

Perjanjian Beasiswa IISMA antara Kemdikbud dengan penerima beasiswa akan dilaksanakan segera setelah
pengumuman penerima beasiswa dipublikasikan. Jika penerima beasiswa melaksanakan proses pembelajaran
di perguruan tinggi mitra luar negeri sebelum penandatanganan perjanjian, maka Kemdikbud tidak
bertanggung jawab atas seluruh biaya yang sudah dikeluarkan.

•

Perjanjian beasiwa ini akan berisikan hak dan kewajiban penerima beasiswa serta luaran yang diharapkan dari
keikutsertaan dalam program ini. Perjanjian ini mengatur:
1. Pembayaran beasiswa;
2. Persiapan pra keberangkatan;
3. Kepulangan;
4. Asuransi Kesehatan;
5. Laporan bulanan;
6. Transkrip nilai semester dari perguruan tinggi mitra di luar negeri;
7. Perolehan nilai mata kuliah dan jumlah 20 SKS di perguruan tinggi asal;
8. Laporan akhir pelaksanaan beasiswa.

Application Process
[Student] choose
host university &
courses offered in
IISMA

[Student] consult
with Department/
Program & get
approval

Open: 10 May 2021

10 – 19 May 2021

10 - 12 May:
Choose host university
& courses at
io.binus.ac.id (menu:
Scholarship >> IISMA)

• Consult with Jurusan
on host university &
courses selection
• Approval from Jurusan
(signed Learning
Agreement)

13 - 22 May:
www.kampusmerdeka.k
emdikbud.go.id/IISMA

[Student] request
Recommendation
Letter to IO

[Student] apply to
IISMA online
application

10 – 19 May 2021

Deadline: 22 May 2021

Via Microsoft Form
bit.ly/BINUS_IISMA2021
• Fill up info:
✓ NIM, Name, email, IPK,
English proficiency
score, host univ, courses
selection
• Upload:
✓ Learning Agreement
(approved by Jurusan)
✓ Consent Form

www.kampusmerde
ka.kemdikbud.go.id/
IISMA

Informasi Lain
▪

Setelah pengumuman lolos seleksi, akan dilakukan penandatanganan kontrak antara DIKTI dan Mahasiswa:
agar mengikuti program dengan baik & bertanggung jawab (mahasiswa harus memastikan untuk mengikuti
program ini sebelum mendaftar).

▪

Terkait Program 3+1 Enrichment, bila mahasiswa dinyatakan lolos seleksi (28 Mei), maka akan ada
kemungkinan:
• Pindah track enrichment, untuk mahasiswa yang sudah mendaftar di track lain
• Pindah host university, untuk mahasiswa yang sudah mendaftar di track Study Abroad

▪

Bila sedang merencanakan mengambil Skripsi bersamaan dengan perkuliahan semester Ganjil 2021/2022:
▪ Untuk dipertimbangkan baik-baik, beban berkuliah di Perguruan Tinggi Top 300 Dunia ditambah dengan
proses penyusunan Skripsi

How to Apply
Step 1: to BINUS (10 – 19 May 2021)
▪

Fill out the IISMA – [BINUS] Learning Agreement* for BINUS Applicants only and have it signed by the
Head/Deputy Head of Program/Department (choose 4 courses from Host University).

▪

Fill out the IISMA – [DIKTI] Consent Form* for BINUS Applicants only and have it signed by yourself and our
parent/guardian.

▪

To request a Recommendation Letter, please fill out the form online here: http://bit.ly/BINUS_IISMA2021 by
19 May 2021. You will need to upload the signed Learning Agreement and Consent Form to complete the
request.

*Documents can be downloaded from IO website: io.binus.ac.id >> Scholarship >> IISMA

Step 2: to DIKTI (13 – 22 May 2021)
▪

If you are granted a Recommendation Letter, you have to apply for the awards by filling out an online
application here: (https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/IISMA) by 22 May 2021.

Important Dates
Activity

Important Dates

Workshop “How to Write a Successful
Motivational Letter for Scholarship”

17 May 2021 (10:00 – 12:00)
Registration link: http://bit.ly/workshopIISMA

Request deadline to BINUS

19 May 2021

Application deadline to DIKTI

22 May 2021

Selection Process & Interview

23-25 May 2021

Announcement of Result

28 May 2021

Departure Preparation

Jun – Jul 2021

Program Dates

Odd Semester 2021/2022 (starts in Aug/Sep 2021)

Partner Universities
Partner University
Entry Requirements

Partner University
Courses List

Contact & Information
INTERNATIONAL OFFICE (IO)
Ms. Debby Sonita Lubis
International Mobility Academic Section Head
E. dlubis@binus.edu
W. io.binus.ac.id (menu: Scholarship >> IISMA)
IG. @binus_internationaloffice

Request BINUS’ Recommendation Letter
http://bit.ly/BINUS_IISMA2021

IISMA Page
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/IISMA

www.io.binus.ac.id
THANK YOU

