
PEDOMAN KERJA SAMA 
MERDEKA BELAJAR 
KAMPUS MERDEKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YOGYAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGYAKARTA, OKTOBER 2020 

Institut Teknologi Nasional 

Yogyakarta 

Jl. Babarsari, Caturtunggal, 

Depok, Sleman 

Telp. (0274) 485390 

Fax. (0274) 487249 

Website: lpk.itny.ac.id 

E-mail: 

collaboration@itny.ac.id 

TIM PENYUSUN DOKUMEN  

PJJ DAN MBKM ITNY 



ii 

 
Pedoman Kerja Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITNY 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN VISI DAN MISI ITNY 
 

 

 

 

 



iii 

 
Pedoman Kerja Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITNY 2020 

PEDOMAN KERJA SAMA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA 
 
DIBUAT OLEH: TIM PENYUSUN DOKUMEN PJJ & MBKM ITNY 
 
 
 
 
 

 

 

EDISI KESATU 

CETAKAN KE-1: TAHUN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIK ITNY 

TIDAK DIPERDAGANGKAN 



iv 
 

Pedoman Kerja Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITNY 2020 

PEDOMAN KERJA SAMA  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yogyakarta, Oktober 2020 
Disahkan oleh 
Rektor ITNY 

 
 
 
 

Dr. Ir. H. Ircham, M.T. 
 

 

 

 

 



v 

 
Pedoman Kerja Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITNY 2020 

 TIM PENYUSUN 
 

 
Dr. Ratna Kartikasari, S.T., M.T. 

Arif Basuki, S.T., M.T. 

A.Yunastiawan Eka Pramana, S.T., M.Sc. 

Dr. Hita Pandita, S.T., M.T. 

Rizqi Prastowo, S.Pd., M.Si. 

Solikhah Retno Hidayati, S.T., M.T. 

Trie Handayani, S.T., M.Kom. 

 

 
 

 

 

 



vi 

 
Pedoman Kerja Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITNY 2020 

KATA SAMBUTAN REKTOR ITNY 
 

uji dan Syukur marilah kita haturkan ke hadirat 

Tuhan YME, karena hanya berkat rahmat-Nya 

sajalah maka kita masih diberikan kekuatan untuk 

berkarya hingga saat ini. Ungkapan syukur tidak 

lupa kita haturkan atas terbitnya Pedoman Kerja Sama 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Buku Pedoman 

Kerja Sama ini hadir sebagai hasil dari proses sinergis 

dan kolaboratif dari seluruh sivitas akademika di ITNY 
yang memiliki komitmen untuk mendukung kemajuan 

institusi.  

Perguruan Tinggi dituntut untuk senantiasa bertransformasi menjawab tantangan 

jaman. Era Revolusi Industri 4.0 memaksa kita untuk beradaptasi dan menemukan 

kembali relevansi tugas mulia yang kita emban dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Sebagai sebuah institusi pendidikan, kita dituntut untuk meninggalkan pola 

pendidikan yang pragmatis dan materialis. Kita diajak untuk kembali memahami esensi 

pendidikan sebagai sebuah proses untuk membekali generasi masa depan bangsa 

dengan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia. 

Institusi perguruan tinggi diharapkan mampu melaksanakan pendidikan yang kontinyu, 

konvergen, dan konsentris, dengan mendorong proses pembelajaran sepanjang hayat, 
melalui upaya untuk mengkombinasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang kita serap dari luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang khas dari budaya 

masyarakat Indonesia.  

Menghadapi tantangan yang sedemikian besar, kita menyadari bahwa semua pihak 

mengalami keterbatasan sumber daya. Oleh sebab itu, kerja sama yang sinergis antar 

stakeholder dalam dunia pendidikan tinggi menjadi langkah strategis yang mesti 

ditempuh untuk mengatasi keterbatasan tersebut.  

Buku Pedoman Kerja Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini hadir sebagai jawaban 

institusi terhadap tantangan untuk membuka diri bagi sinergi dan kolaborasi dengan 

semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam rangka penerapan kebijakan 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka di ITNY. Terlepas dari segala kekurangan dan 

keterbatasan yang dihadapi, semoga Buku Pedoman Kerja Sama MBKM ini dapat 

membantu seluruh sivitas akademika ITNY untuk melangkah lebih pasti dalam menjalin 

kerja sama dengan pihak-pihak yang berkomitmen untuk turut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

Yogyakarta, Oktober 2020 

Rektor ITNY 

 

 

Dr. Ir. H. Ircham, M.T. 

P 
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KATA PENGANTAR  
 

uji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa atas disusunnya Pedoman Kerja Sama dalam Rangka 

Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di 

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.  

Sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi dan Kerja sama Perguruan Tinggi, pelaksanaan 

kerja sama dalam rangka penerapan Kurikulum Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta perlu 

diatur dalam sebuah pedoman, sehingga hasil dari kerja sama tersebut mampu 

mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, efisien, kreatif, inovatif, dan bermutu.  

Dengan demikian buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi segenap 

sivitas akademika di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta untuk merintis, menyusun 

dokumen kerja sama, serta melaksanakan kerja sama dalam rangka penerapan 

kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.  

Penyusun menyadari banyak kekurangan di dalam penyusunan dokumen pedoman 

kerja sama ini. Untuk itu, masukan, kritik, serta saran dari seluruh pihak sangat 

diharapkan untuk menyempurnakan pedoman ini.  

Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat memberikan panduan yang jelas dan 

sistematis mengenai pelaksanaan kerja sama dalam rangka penerapan kurikulum 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.  

Yogyakarta, Oktober 2020 

Hormat Kami 

Wakil Rektor I ITNY 

 

 

Dr. Ratna Kartikasari, S.T., M.T. 

 

 

 

 

 

 

 

P
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 

 

1.1.Latar Belakang 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dimaksudkan untuk memberikan 

kebebasan dan otonomi kepada Lembaga Pendidikan, serta memberikan kebebasan bagi 

mahasiswa untuk memilih bidang yang disukai. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh 

perlunya melakukan link and match antara dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, 

dengan dunia industri dan dunia usaha, serta mempersiapkan mahasiswa untuk mampu 

bersikap adaptif terhadap perubahan yang berlangsung cepat.  

Implementasi Program Merdeka Belajar dilaksanakan melalui pemenuhan hak mahasiswa 

untuk melakukan proses pembelajaran di luar program studi. Hak untuk belajar di luar program 

studi tersebut terdiri dari hak untuk mengambil SKS lintas Program Studi dalam Perguruan 

Tinggi selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS, dan hak untuk mengambil SKS di 

luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS.   

Penerapan Merdeka Belajar pada institusi perguruan tinggi diharapkan mampu 

mengejawantahkan karakteristik pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020, yang mengatur mengenai karakteristik proses 

pembelajaran yang bersifat kontekstual, tematik, dan berpusat pada mahasiswa. Kurikulum 

Merdeka Belajar memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang kontekstual, tematik, dan 

berpusat pada mahasiswa. Di samping itu penerapan Merdeka Belajar diharapkan mampu 

mendukung upaya Perguruan Tinggi untuk menjalankan proses pendidikan yang kontinyu, 

konvergen, dan konsentris, serta menghasilkan lulusan yang memiliki literasi data, literasi 

teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak manusia berdasarkan pemahaman keyakinan 

agama.  

Pelaksanaan proses pembelajaran di luar Program Studi tersebut perlu dipayungi dengan 

kekuatan hukum yang bersifat mengikat, antara perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 

institusi mitra yang dapat berupa institusi perguruan tinggi, satuan pendidikan dasar dan 

menengah, pelaku dunia usaha dan dunia industri, instansi pemerintah, maupun lembaga sosial. 

Payung legalitas ini penting sehingga kerja sama antara program studi dalam perguruan tinggi, 

maupun program studi dengan institusi mitra di luar perguruan tinggi dalam rangka penerapan 

MBKM ini dapat dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum dan kesetaraan antara pihak 
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yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, kerja sama dalam rangka implementasi MBKM ini 

dapat memenuhi tujuan kerja sama perguruan tinggi seperti tertuang dalam Pasal 2 

Permendikbud nomor 14 tahun 2014, yakni untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, 

produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. 

Untuk memberikan pedoman kerja sama dalam penerapan Merdeka Belajar di Institut 

Teknologi Nasional Yogyakarta, maka dirasa perlu untuk menyusun dokumen Pedoman Kerja 

Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk seluruh sivitas akademika di 

lingkungan ITNY. Selaras dengan visi ITNY untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul di 

bidang teknologi dan technopreneurship, serta dengan misi ITNY untuk menjalin kerja sama di 

lingkup nasional maupun internasional, maka Panduan Kerja Sama MBKM ini disusun. Dengan 

demikian diharapkan sivitas akademika di ITNY dapat membangun sinergitas dengan mitra 

kerja sama untuk menerapkan MBKM, sekaligus sebagai wujud pemenuhan visi dan misi 

institusi.  

1.2.Tujuan 

Secara umum tujuan kerja sama MBKM ini mengacu pada Pasal 2 Permendikbud nomor 14 

tahun 2014 adalah untuk "meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, 

mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi", khususnya pada bidang 

pendidikan dan pengajaran, serta mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yakni 

untuk memberikan payung hukum bagi Program Studi dalam memfasilitasi proses 

pembelajaran di luar program studi bagi mahasiswa.  

Tujuan khusus kerja sama MBKM ini adalah untuk: 

1. Mendukung ketercapaian visi dan misi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 

2. Mengimplementasikan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

bagi sivitas akademika Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 

3. Memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui bentuk-bentuk 

pembelajaran di luar Program Studi 

1.3.Dasar Penyusunan 

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi 

Program Studi 
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5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, 

Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, 

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta  

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja 

sama Perguruan Tinggi 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata 

Cara Kerja Sama Daerah 

8. Statuta Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Nomor 71/SK/YPTN/IV/2019 

9. Rencana Strategis Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 2019-2023 

10. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta nomor............ tentang 

Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020/2021 di 

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 

11. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta nomor(VII/2019) 

tentang Standar Kerja sama 

12. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta nomor (VII/2019) 

tentang Pedoman Kerja sama 

1.4.Daftar Istilah 

1. Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah 

kesepakatan kerja sama antara Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dengan 

perguruan tinggi, badan usaha,  pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 

Kementerian, atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), baik di dalam 

maupun di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar 

Program Studi bagi mahasiswa Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 

2. Mitra Kerja Sama MBKM adalah pihak yang akan maupun sedang melaksanakan kerja 

sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM  

3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi 

komunitas. 

4. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan 

mencari laba atau keuntungan. Bentuk badan usaha dapat berupa perseroan, 

perusahaan jawatan, perusahaan umum, firma, persekutuan komanditer (CV), maupun 

perseroan terbatas (PT).  

5. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
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6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah 

Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah 

7. Kementerian adalah  lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu 

dalam pemerintahan dan berkedudukan di ibukota negara 

8. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) adalah  lembaga negara di Indonesia 

yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden 

9. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh 

perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

dari kegiatannya 

10. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi adalah bentuk kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan di program studi berbeda di lingkungan Institut Teknologi Nasional 

Yogyakarta, atau di program studi sejenis di perguruan tinggi yang berbeda, atau 

program studi berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau di lembaga bukan 

perguruan tinggi. 

11. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar Program Studi adalah bentuk kegiatan 

pembelajaran bagi mahasiswa di luar Program Studi tempat mahasiswa yang 

bersangkutan menempuh pendidikan, yang dapat berupa pelaksanaan kegiatan Magang, 

Pertukaran Pelajar, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa, 

Proyek Kemanusiaan, Proyek Independen, Penelitian, Wirausaha, dan Asistensi 

Mengajar di Satuan Pendidikan 

12. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) adalah kesepakatan di 

antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian 

hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Merupakan perjanjian 

pendahuluan/dasar penyusunan kontrak yang berbasis pada hasil permufakatan para 

pihak, dimana nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang 

mengaturnya secara detail. Karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja. 

13. Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement/MoA) adalah dokumen tertulis 

yang disusun oleh para pihak yang bekerja sama pada kegiatan/program yang telah 

disetujui bersama atau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dokumen 

ini disusun secara rinci dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang 

bekerja sama 

14. Implementing Arrangement (IA) adalah dokumen tertulis yang disusun oleh para 

pihak yang bekerja sama yang memuat perincian pelaksanaan kegiatan kerja sama dan 

hal-hal teknis yang disepakati dalam rangka pelaksanaan kerja sama.  
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BAB II 
RUANG LINGKUP KERJA SAMA 
 

 

2.1.Prinsip Kerja Sama 

Prinsip kerja sama MBKM mengacu pada pasal 3 Permendikbud nomor 14 tahun 2014 terdiri 

dari: 

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional 

Sesuai dengan yang termaktub dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah 

darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia. Kerja sama yang 

terjalin antara civitas akademika ITNY dengan mitra kerja sama wajib dilakukan dengan 

bentuk dan cara yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.  

2. Menghargai kesetaraan mutu 

Kesetaraan mutu merupakan prinsip bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama 

saling mengakui bahwa masing-masing pihak memiliki kontribusi yang penting dalam 

hubungan kerja sama yang terjalin. 

3. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan 

Kerja sama yang dilakukan antara civitas akademika ITNY dengan mitra kerja sama 

harus ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam rangka 

menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, kreatif, inovatif, dan bermutu.  

4. Berkelanjutan 

Kerja sama yang dilakukan antara civitas akademika ITNY dengan mitra kerja sama 

merupakan kerja sama yang berkelanjutan, dalam artian secara komprehensif antara 

aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan dilakukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat 

jangka panjang serta berkesinambungan.  

5. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, 

dan/atau internasional 

2.2.Bentuk Kerja Sama MBKM 

Kerja sama MBKM diwujudkan dalam rangka memfasilitasi bentuk pembelajaran di luar 

program studi. Bentuk pembelajaran yang dimaksud merupakan proses pembelajaran yang 

dapat terdiri dari: 

1. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;  
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2. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;  

3. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan  

4. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi, yang mengacu pada Buku Saku 

Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020 dapat berupa: 

a. Magang/Praktik Industri 

b. Membangun Desa/KKN Tematik 

c. Penelitian/Riset 

d. Wirausaha 

e. Proyek Independen 

f. Proyek Kemanusiaan 

g. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

Jenis-jenis proses pembelajaran di luar program studi didefinisikan dan pelaksanaannya diatur 

di dalam dokumen Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi 

Nasional Yogyakarta. Jenis-jenis proses pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan pada mitra 

kerja sama ITNY yang telah memiliki MoU dan/atau MoA yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak.  

2.3.Mitra MBKM 

Mitra MBKM dapat berupa: 

1. Perguruan Tinggi, 

2. Badan Usaha, 

3. Pemerintah Daerah,  

4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  

5. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK),  

6. Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, 

7. Satuan Pendidikan Dasar/Menengah/Non-Formal.  
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BAB III 
PERSYARATAN MITRA KERJA SAMA 
 

 

3.1.Persyaratan Umum 

Secara umum, mitra kerja sama MBKM harus memenuhi kriteria berikut: 

1. Tidak terikat dengan afiliasi politik tertentu 

2. Tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia 

3. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kerja sama perguruan tinggi 

yang berlaku di Indonesia 

4. Bersedia melakukan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM di Institut 

Teknologi Nasional Yogyakarta 

5. Memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kerja sama dalam 

implementasi Kurikulum MBKM 

6. Memiliki komitmen untuk menanggung resiko bersama dalam implementasi Kurikulum 

MBKM 

3.2.Persyaratan Khusus 

1. Untuk mitra yang merupakan Program Studi sejenis pada Perguruan Tinggi yang 

berbeda, mitra kerja sama harus memenuhi persyaratan khusus berikut: 

a. Merupakan Program Studi pada Perguruan Tinggi dengan status aktif dan 

terakreditasi 

b. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan 

Kurikulum MBKM 

c. Memiliki kesamaan Learning Outcome/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

minimal 50% 

d. Menyelenggarakan program pendidikan yang dapat mendukung pemenuhan 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi pelaksana kerja sama 

di ITNY 

2. Untuk mitra yang merupakan Program Studi berbeda pada Perguruan Tinggi yang 

berbeda, mitra kerja sama harus memenuhi persyaratan khusus berikut: 
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a. Merupakan Program Studi pada Perguruan Tinggi dengan status aktif dan 

terakreditasi 

b. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan 

Kurikulum MBKM 

c. Menyelenggarakan program pendidikan atau mata kuliah yang dapat 

mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program 

Studi pelaksana kerja sama di ITNY 

3. Untuk mitra yang berasal dari badan usaha, calon mitra kerja sama harus memenuhi 

persyaratan khusus berikut: 

a. Merupakan badan usaha yang secara legal terdaftar, yang dibuktikan melalui 

kepemilikan Akta Notaris mengenai pendirian Badan Usaha serta Ijin Usaha 

yang masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.  

b. Merupakan badan usaha yang memiliki lokasi usaha yang jelas, yang dibuktikan 

melalui keberadaan alamat kantor yang jelas serta kontak berupa nomor telepon 

dan surat elektronik (e-mail) yang dapat dihubungi.  

c. Diutamakan merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas usaha sesuai 

bidang keilmuan pada Program Studi di lingkungan ITNY yang akan 

melaksanakan kerja sama. Kerja sama dapat dilakukan dengan badan usaha yang 

menjalankan aktivitas usaha pada bidang yang tidak atau kurang berkesesuaian, 

sepanjang kerja sama tersebut dapat mendukung ketercapaian Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi pelaksana kerja sama.   

4. Untuk mitra Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), instansi 

Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

a. Diutamakan merupakan instansi Kementrian, Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK), instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang 

dapat mendukung ketercapaian CPL pada Program Studi pelaksana kerja sama 

di ITNY 

b. Merupakan instansi Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(LPNK), instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang memiliki Agenda Pembangunan atau Rencana Induk atau Rencana 

Strategis yang berkesesuaian dengan disiplin keilmuan pada Program Studi 

pelaksana kerja sama di ITNY 

5. Untuk mitra yang merupakan Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat 

a. Merupakan Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang 

berbadan hukum Yayasan atau Perkumpulan Berbadan Hukum atau 
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representasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat lintas negara atau representasi 

dari Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beroperasi di Indonesia 

b. Merupakan Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang 

menjalankan aktivitas yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

6. Untuk mitra yang merupakan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau 

Pendidikan Non-Formal 

a. Merupakan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau Pendidikan Non-

Formal yang secara legal terdaftar di bawah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia atau Kementerian yang lain 

b. Memiliki kurikulum yang memuat mata pelajaran yang dapat mendukung 

ketercapaian CPL pada Program Studi pelaksana kerja sama di ITNY 
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BAB IV 
PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA 
 

 

 

4.1.Alur Kerja Sama 

Seluruh bentuk implementasi MBKM di ITNY yang melibatkan pihak mitra dari luar ITNY wajib 

memiliki payung legalitas dalam bentuk Perjanjian Kerja sama/Memorandum of Agreement 

(MoA). Tahapan kerja sama dalam rangka implementasi kurikulum MBKM dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1. Alur Kerja Sama dengan Mitra dalam Rangka Penerapan MBKM 

a. Penjajakan. Penjajakan terhadap mitra kerja sama dilakukan oleh Lembaga 

Pengembangan Kerja sama (LPK) ITNY dan/atau Program Studi dan/atau 

Fakultas. Hasil penjajakan kerja sama didokumentasikan dalam bentuk Notulensi 

Rapat Penjajakan Kegiatan Kerja sama MBKM. 

b. Penilaian Kelayakan Mitra. Penilaian kelayakan mitra kerja sama dilakukan oleh LPK 

ITNY, dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan 

khusus mitra kerja sama, serta keberlanjutan kerja sama antara mitra dengan ITNY. 

Dalam hal inisiasi kerja sama bukan dilakukan oleh LPK ITNY, hasil penilaian kelayakan 

Penjajakan 
Penilaian 
Kelayakan 

Mitra 

Draft 
Dokumen 
Kerjasama 

Penandatanganan 
Dokumen 
Kerjasama 
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mitra dilaporkan kepada inisiator kerja sama dan ditindaklanjuti oleh LPK ITNY dengan 

menyusun Draft Dokumen Kerja sama  

c. Pembuatan Draft Dokumen Kerja sama. Dokumen Kerja sama terdiri atas Nota 

Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja sama/ 

Memorandum of Agreement (MoA). Pembuatan draft MoU dan MoA dilakukan oleh LPK, 

dengan format dan substansi MoU dan MoA sesuai yang diatur pada bagian lain dari 

pedoman ini. Draft MoU dan MoA kemudian diserahkan kepada Fakultas untuk 

diperiksa. Penyepakatan substansi MoA merupakan tanggung jawab Program 

Studi pelaksana dan/atau Fakultas yang menaungi Program Studi yang 

bersangkutan. Draft dokumen MoU dan MoA yang sudah diperiksa dan substansinya 

telah disepakati dengan mitra dikembalikan kepada LPK untuk diperbaiki dan dicetak 

sebagai Dokumen Final MoU dan MoA.  

d. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Memorandum 

of Agreement (MoA). Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan menggunakan 

seremonial maupun tanpa menggunakan seremonial. Penandatanganan MoU dan/atau 

MoA dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam pedoman ini, dan disaksikan oleh LPK ITNY. Penandatanganan dokumen kerja 

sama, berupa MoU dan MoA didokumentasikan ke dalam Berita Acara 

Penandatanganan Dokumen Kerja sama. 

e. Apabila diperlukan rincian atau detail teknis pelaksanaan kerja sama, Program 

Studi bersama-sama dengan mitra dapat menyusun dokumen Implementing 

Arrangement (IA). Dokumen Implementing Arrangement disepakati dan disetujui oleh 

Program Studi pelaksana dengan mitra kerja sama. Salinan dokumen Implementing 

Arrangement dikirimkan kepada LPK ITNY untuk pengarsipan.  

4.2.Penandatanganan Dokumen Kerja Sama 

Penandatanganan dokumen kerja sama diatur sebagai berikut: 

1 Penandatanganan MoU  

i. Penandatanganan MoU dari Pihak ITNY dilakukan oleh rektor, atau pejabat yang 

ditunjuk oleh rektor  

ii. Ketentuan penandatanganan MoU oleh Pihak Mitra diatur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 Mitra yang merupakan instansi perguruan tinggi dalam negeri atau luar 

negeri, penandatanganan MoU dilakukan oleh rektor (apabila Perguruan 

Tinggi berbentuk Universitas/Institut), ketua (Sekolah Tinggi), atau 

direktur (Akademi/ Politeknik) 
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 Mitra yang merupakan badan usaha, penandatanganan MoU dilakukan oleh 

direktur utama atau pejabat lain yang diberi kuasa untuk menandatangani 

MoU 

 Mitra yang merupakan Kementerian, penandatanganan MoU dilakukan 

oleh menteri atau pejabat lain yang diberi kuasa untuk menandatangani 

MoU 

 Mitra yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 

penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Lembaga atau pejabat lain 

yang diberi kuasa untuk menandatangani MoU 

 Mitra yang merupakan Instansi Pemerintah Daerah, penandatanganan 

MoU dilakukan oleh pejabat tertinggi Pemerintah Daerah 

(Gubernur/Bupati/Walikota) atau pejabat lain yang diberi kuasa untuk 

menandatangani MoU.  

 Mitra yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 

penandatanganan MoU dilakukan pejabat tertinggi/Kepala Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) atau pejabat lain yang diberi kuasa untuk 

menandatangani MoU 

 Mitra yang merupakan Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat, penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala/Direktur 

Lembaga.  

 Mitra yang merupakan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Sekolah 

iii. Apabila yang menandatangani bukan rektor/pejabat tertinggi, maka nama dan 

jabatan penandatangan MoU dituliskan di dalam MoU 

2 Penandatangan MoA 

i. Penandatanganan MoA dari pihak ITNY dilakukan oleh dekan pada Fakultas yang 

menaungi Program Studi pelaksana kerja sama 

ii. Ketentuan penandatanganan MoA oleh pihak mitra diatur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 Mitra yang merupakan Instansi Perguruan Tinggi, penandatanganan MoA 

dilakukan oleh Kepala Unit Pengelola Program Studi (Dekan atau 

Kepala Departemen) atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk 

melaksanakan kerja sama 

 Mitra yang merupakan badan usaha, penandatanganan MoA dilakukan oleh 

direktur utama atau pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan 

kerja sama 
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 Mitra yang merupakan Kementerian, penandatanganan MoA dilakukan 

oleh menteri atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan 

kerja sama 

 Mitra yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 

penandatanganan MoA dilakukan oleh Kepala Lembaga atau pejabat yang 

memiliki kewenangan untuk melaksanakan kerja sama 

 Mitra yang merupakan Instansi Pemerintah Daerah, penandatanganan 

MoA dilakukan oleh pejabat tertinggi di wilayah pelaksanaan kegiatan 

 Mitra yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah, penandatanganan 

MoA dilakukan oleh Kepala OPD atau pejabat pada unit kerja pelaksana 

kerja sama 

 Mitra yang merupakan Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat, penandatanganan MoA dilakukan oleh Kepala/Direktur 

Lembaga.  

 Mitra yang merupakan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

penandatanganan MoA dilakukan oleh Kepala Sekolah 

4.3.Alur Kerja Sama dalam Rangka Pertukaran Mahasiswa Lintas Prodi di ITNY 

Pelaksanaan kerja sama dalam rangka pertukaran mahasiswa Lintas Prodi di ITNY dapat 

dilakukan tanpa MoU maupun MoA. Tahapan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan kerja 

sama lintas prodi di ITNY adalah: 

1. Apabila kerja sama dalam rangka pertukaran mahasiswa dilaksanakan antar Prodi 

dalam Fakultas yang sama: 

a. Prodi yang akan melaksanakan pertukaran mahasiswa membahas dan 

menyepakati teknis pelaksanaan kerja sama.  

b. Apabila kesepakatan teknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa telah tercapai, 

maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam dokumen Implementing 

Arrangement (IA) sebagai dokumen panduan teknis pelaksanaan pertukaran 

mahasiswa. Substansi dokumen IA dijelaskan pada bagian lain dari pedoman ini. 

c. Dokumen IA ditandatangani oleh Ketua Program Studi yang terlibat dalam 

pelaksanaan pertukaran mahasiswa, dengan mengetahui Dekan Fakultas yang 

menaungi Program Studi pelaksana. Penandatanganan dokumen IA 

didokumentasikan ke dalam dokumen Berita Acara Penandatanganan 

Implementing Arrangement. 
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d. Dekan Fakultas yang menaungi Prodi pelaksana kerja sama mengirimkan 

salinan dokumen IA dan Berita Acara Penandatanganan IA kepada LPK ITNY 

untuk tujuan pengarsipan 

 

Gambar 2. Alur Kerja sama Lintas Prodi dalam Fakultas di ITNY 

2. Apabila kerja sama dalam rangka pertukaran mahasiswa dilaksanakan antar Prodi 

dalam Fakultas yang berbeda: 

a. Prodi yang akan melaksanakan pertukaran mahasiswa membahas dan 

menyepakati teknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa. 

b. Apabila kesepakatan teknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa telah tercapai, 

maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam dokumen Implementing 

Arrangement (IA) sebagai dokumen panduan teknis pelaksanaan pertukaran 

mahasiswa. Draft dokumen IA diserahkan kepada Dekan dari Fakultas yang 

menaungi masing-masing Prodi untuk mendapatkan persetujuan substansi.  

c. Apabila terdapat revisi atau masukan dari Dekan terkait substansi dokumen IA, 

maka Prodi pelaksana membahas dan menyepakati kembali draft Dokumen IA 

berdasarkan revisi atau masukan dari Dekan. Draft yang telah direvisi 

dikirimkan kembali kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan substansi. 

d. Apabila secara substansi dokumen IA telah disetujui oleh Dekan dari Fakultas 

yang menaungi masing-masing Prodi, maka dokumen IA ditandatangani oleh 

Dekan dari Fakultas yang menaungi masing-masing Prodi.  
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e. Dekan dari Fakultas yang menaungi masing-masing prodi mengirimkan salinan 

dokumen IA kepada LPK ITNY untuk tujuan pengarsipan.  

 

Gambar 3. Alur Kerja Sama Lintas Prodi Antar Fakultas di ITNY 
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BAB V 
MONITORING DAN EVALUASI 
 

 

Monitoring dan Evaluasi implementasi kerja sama MBKM dilaksanakan oleh Kepala Bidang 

Implementasi dan Evaluasi Kerja sama yang berada di bawah Kepala LPK ITNY. Monitoring 

implementasi kerja sama MBKM dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan 

monitoring kerja sama oleh LPK ITNY, yakni dua kali dalam tiap semester. Di dalam monitoring 

kerja sama, Program Studi pelaksana kerja sama MBKM melaporkan hal-hal berikut: 

1. Nama mitra kerja sama 

2. Nomor dokumen kerja Sama (MoU/MoA/IA) 

3. Periode Kerja Sama 

4. Bentuk Kerja Sama MBKM 

5. Kemajuan implementasi kerja sama MBKM 

6. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kerja sama MBKM 

7. Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi kendala 

Laporan monitoring implementasi kerja sama MBKM ditulis dalam form yang disediakan dan 

dapat diakses di website lpk.itny.ac.id pada menu "Monitoring dan Evaluasi Kerja sama". 

Laporan hasil monitoring implementasi kerja sama MBKM juga diunggah pada laman 

laporankerma.kemdikbud.go.id. Pengunggahan data kerja sama ke platform pelaporan kerja 

sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh LPK ITNY.   

Evaluasi Kerja sama MBKM dilaksanakan setelah kegiatan implementasi kerja sama MBKM 

berakhir. Evaluasi kerja sama dilaksanakan oleh Program Studi pelaksana kerja sama bersama-

sama dengan mitra kerja sama, dengan difasilitasi oleh LPK ITNY. Evaluasi kerja sama dapat 

dilakukan secara daring maupun luring. Hasil evaluasi implementasi kerja sama dituangkan 

dalam bentuk Laporan Evaluasi Kerja sama MBKM yang memuat hal-hal berikut: 

1. Nama Mitra Kerja sama 

2. Nomor Dokumen Kerja sama (MoU/MoA/IA) 

3. Periode Kerja sama 

4. Bentuk Kerja sama MBKM 

5. Kontribusi sumber daya yang diberikan oleh para pihak dalam pelaksanaan kerja sama 

6. Luaran kerja sama 
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7. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kerja sama MBKM 

8. Rencana keberlanjutan kerja sama MBKM 

Di samping secara bersama-sama melakukan evaluasi terhadap implementasi kegiatan kerja 

sama MBKM, para pihak juga mengisi kuesioner evaluasi kerja sama yang disediakan oleh LPK 

ITNY. Kuesioner tersebut terdiri dari: 

1. Kuesioner kepuasan mitra kerja sama 

2. Kuesioner kepuasan layanan LPK ITNY 

Dokumen Laporan Evaluasi Implementasi Kerja sama dan Kuesioner kepuasan dapat diakses di 

website lpk.itny.ac.id pada menu "Monitoring dan Evaluasi Kerja sama" 
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BAB VI  
FORMAT DAN SUBSTANSI DOKUMEN KERJA SAMA 
 

 

6.1.Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) 

Dokumen MoU merupakan pendahuluan adanya perikatan antara dua pihak, dalam hal ini ITNY 

dan mitra kerja sama. Dalam dokumen MoU tidak ada kewajiban yang memaksa untuk 

dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci. Secara umum dokumen MoU memuat 

kesepakatan antara pihak ITNY dan mitra kerja sama untuk berunding dalam rangka membuat 

perjanjian di kemudian hari. Dengan demikian, MoU belum memiliki kekuatan untuk mengikat. 

Dalam artian, MoU hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral.  

Dokumen MoU antara pihak ITNY dan mitra kerja sama sekurang-kurangnya memuat: 

1. Judul MoU. Judul MoU memuat kata-kata "Memorandum of Understanding" atau 

"Nota Kesepahaman" antara Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dan nama mitra 

kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 

Pada bagian judul dicantumkan Logo ITNY dan mitra kerja sama 

2. Bagian Pembukaan. Bagian pembukaan memuat hari, tanggal, bulan, tahun, dan 

tempat penandatanganan MoU, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan 

dibuatnya MoU antara ITNY dan mitra kerja sama 

3. Bagian isi. Bagian isi dari dokumen MoU disepakati bersama antara ITNY dengan mitra 

kerja sama. Bagian isi dokumen MoU pada dasarnya memuat hal-hal yang bersifat 

umum dan dituliskan secara singkat. Bagian isi MoU dapat memuat maksud dan tujuan, 

ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan, jangka waktu, biaya penyelenggaraan 

kegiatan, aturan peralihan, dan bagian penutup. Dokumen MoU juga dapat secara 

singkat hanya memuat pernyataan kesepakatan antara pihak ITNY dan mitra kerja sama 

untuk melakukan kerja sama dalam rangka implementasi kurikulum MBKM.  

4. Tandatangan para pihak. Para pihak yang bersepakat dalam hal ini ITNY dan Mitra 

Kerja sama membubuhkan tandatangan pada bagian akhir dari dokumen MoU. 

Dokumen MoU dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan 

penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen.  
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Dokumen MoU dicetak berwarna di atas kertas Concord atau Executive Paper 160 gram ukuran 

A4 dan dibuat rangkap dua. Contoh format dan substansi dokumen MoU dapat dilihat pada 

halaman lampiran.  

6.2.Dokumen Memorandum of Agreement (MoA) 

Dokumen MoA secara substansi tidak jauh berbeda dengan dokumen MoU. Namun dokumen 

MoA lebih memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau 

yang menandatanganinya. Hal-hal terkait pelaksanaan kerja sama dalam rangka penerapan 

kurikulum MBKM dibicarakan dan disepakati antara Fakultas dan Program Studi pelaksana 

kerja sama dengan mitra kerja sama. Hal-hal tersebut dituangkan dalam pasal-pasal yang 

terdapat pada dokumen MoA.  

Dokumen MoA antara ITNY dengan mitra kerja sama dalam rangka penerapan MBKM memuat: 

1. Judul MoA/PKS. Judul MoA memuat kata-kata "Memorandum of Agreement" atau 

"Perjanjian Kerja Sama" antara Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dan nama 

mitra kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan Logo ITNY dan mitra kerja sama 

2. Bagian Pembukaan. Bagian pembukaan memuat Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan 

Tempat penandatanganan MoA, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan 

dibuatnya MoA antara ITNY dan mitra kerja sama 

3. Bagian isi. Bagian isi dari dokumen MoA disepakati bersama antara ITNY dengan mitra 

kerja sama. Bagian isi dokumen MoA harus memuat: 

a. Maksud dan Tujuan Kerja sama 

b. Bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan 

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban 

masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang 

d. Pelaksanaan Kerja sama, yang mengatur mengenai tahapan dan/atau tata cara 

pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM. Pada 

bagian ini, apabila terdapat hal-hal yang bersifat teknis atau memerlukan rincian 

lebih lanjut, dapat disebutkan bahwa hal-hal yang bersifat rinci atau teknis 

tersebut akan dituangkan di dalam dokumen Implementing Arrangement yang 

disepakati oleh Para Pihak.  

e. Jangka Waktu, yang memuat rentang waktu berlakunya perjanjian kerja sama 

antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.  
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f. Pembiayaan, yang menyebutkan komitmen terkait pembiayaan yang harus 

ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama 

MBKM 

g. Monitoring dan Evaluasi, yang menyebutkan komitmen Para Pihak untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dalam 

rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini dapat dirumuskan kesepakatan 

mengenai periode pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta mekanisme 

pelaksanaannya.  

h. Perubahan, yang mengatur mengenai tata cara perubahan terhadap hal-hal 

yang perlu diperbaiki dan/atau belum diatur di dalam perjanjian kerja sama 

antara Para Pihak 

i. Force Majeur atau Kondisi Kahar, yang memuat kesepakatan dan sikap para 

pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan 

kemampuan para pihak 

j. Penyelesaian Perselisihan, yang memuat tata cara penyelesaian perselisihan 

yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak. 

Pada bagian ini perlu disebutkan bahwa asas musyawarah untuk mufakat 

merupakan cara pertama dan utama di dalam penyelesaian perselisihan di 

antara Para Pihak.   

k. Aturan Peralihan 

4. Bagian Penutup. Bagian penutup dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, dengan 

muatan yang menyebutkan bahwa MoA dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak  

5. Tandatangan para pihak. Para pihak yang bersepakat dalam hal ini ITNY dan mitra kerja 

sama membubuhkan tandatangan pada bagian akhir dari dokumen MoA. Dokumen MoU 

dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan 

dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen.  

Dokumen MoU dicetak berwarna di atas kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap 

dua. Contoh format dan substansi dokumen MoA dapat dilihat pada halaman lampiran. 

6.3.Dokumen Implementing Arrangement (IA) 

Dokumen Implementing Arrangement atau disingkat sebagai IA pada dasarnya merupakan 

dokumen pelengkap dari naskah Perjanjian Kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak yang 

terlibat di dalam hubungan kerja sama. Dokumen IA ini memuat kesepakatan dari Para Pihak 

mengenai mekanisme pelaksanaan atau hasil dari proses pelaksanaan kerja sama di antara Para 

Pihak. Dokumen IA diperlukan apabila terdapat hal-hal yang bersifat rinci atau teknis yang 
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perlu disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama MBKM. Tidak seperti 

dokumen Perjanjian Kerja sama atau MoA, pada dasarnya dokumen IA tidak memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat antara Para Pihak. Dokumen IA lebih berfungsi sebagai panduan teknis 

untuk pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM. 

Secara substansi, dokumen IA dapat memuat hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada: 

1. Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi 

perlunya dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini juga 

disebutkan mengenai dokumen MoA yang menjadi landasan legal bagi Para Pihak untuk 

melaksanakan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM.  

2. Maksud dan Tujuan. Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja 

sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.  

3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja sama. Bagian ini menjelaskan tahapan aktivitas 

yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak. 

4. Pengelolaan Kegiatan. Bagian ini menjelaskan penanggung jawab utama kegiatan 

dalam rangka pelaksanaan kerja sama.  

5. Pembagian Tugas dan Wewenang. Bagian ini menjelaskan secara terperinci 

pembagian tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja 

sama. Hal-hal yang dapat diatur secara teknis pada bagian ini dapat terdiri dari: 

a. Kesepakatan mengenai jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan 

b. Kewajiban jumlah jam kegiatan bagi mahasiswa peserta kegiatan 

c. Kesepakatan mengenai penugasan personel dari masing-masing pihak sebagai 

pembimbing lapangan 

d. Deskripsi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai peserta 

kegiatan 

e. Dan hal-hal lain yang perlu disepakati oleh Para Pihak 

6. Jangka Waktu Kegiatan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai jangka waktu 

pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak, yang mencakup waktu untuk 

persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.  

7. Kesepakatan Pembiayaan. Bagian ini menjelaskan kesepakatan mengenai beban 

pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka 

pelaksanaan kerja sama. Pada bagian ini dapat diatur hal-hal secara teknis terkait 

pembiayaan, yang dapat terdiri dari: 

a. Hak bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti hak atas asuransi kesehatan, 

asuransi jiwa, jaminan sosial, honorarium, bonus, dan sebagainya.  
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b. Kewajiban bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti pembayaran biaya kuliah, 

biaya transportasi, biaya tempat tinggal, dan sebagainya 

c. Hak bagi mitra, seperti hak honorarium bagi staf yang ditugaskan sebagai 

pembimbing lapangan, dan sebagainya 

d. Kewajiban mitra, seperti kewajiban untuk menyediakan akomodasi, kewajiban 

untuk memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, dan sebagainya 

8. Pertukaran Informasi dan Hak Cipta. Bagian ini mengatur batasan jenis dan 

mekanisme pertukaran informasi antara Para Pihak yang terlibat di dalam kerja sama. 

Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian Hak atas Kekayaan Intelektual yang 

dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama 

9. Monitoring dan Evaluasi. Bagian ini mengatur secara rinci periode dan mekanisme 

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama oleh Para Pihak.  

10. Perubahan. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme perubahan terhadap hal-hal 

yang termuat di dalam dokumen IA. Dapat dijelaskan pada bagian ini bahwa perubahan 

terhadap hal-hal teknis yang termuat di dalam dokumen IA dimungkinkan selama 

dihasilkan dari kesepakatan bersama (mutual concerns) dari Para Pihak.  

11. Keadaan Kahar. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme exit strategy apabila terjadi 

kondisi di luar kuasa Para Pihak (Keadaan Kahar/Force Majeur).  

12. Kontak Person. Bagian ini memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang 

ditunjuk sebagai Kontak Person dalam rangka pelaksanaan kerja sama.  

13. Penutup 

14. Tandatangan Para Pihak 

Dokumen IA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.  
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BAB VII 
PENUTUP 
 

 

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut 

Teknologi Nasional Yogyakarta tentang Kerja Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka di 

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan akibat 

dinamika internal maupun eksternal terkait penyelenggaraan pendidikan dan kerja sama di 

ITNY, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.  

Demikian Panduan Kerja Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dibuat. Hal-hal yang 

secara rinci belum diatur dalam pedoman ini dapat dibicarakan dan disepakati bersama oleh 

LPK ITNY dengan unit kerja pelaksana kerja sama di lingkungan ITNY maupun mitra kerja 

sama. Semoga dengan diterbitkannya panduan ini dapat meningkatkan kualitas kerja sama 

dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi 

Nasional Yogyakarta.  
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LAMPIRAN 
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Format Notulensi Penjajakan Kerja sama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA 

(ITNY) 
 

  
 

 

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp: (0274) 485390, 486986, 487540 Fax 

(0274) 487249 Email: info@itny.ac.id, website: www.itny.ac.id 

 
NOTULENSI PENJAJAKAN KERJASAMA DALAM 
RANGKA IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM 

 

DOKUMENTASI 
PROSES 

Judul Kegiatan  

Nama Calon Mitra  

Tanggal  

Jam  

Tempat  

Notulen Oleh :  

Dokumen 
diperiksa/dikendalikan 
Oleh : 

 

Disahkan Oleh :  

 

PESERTA 

Nama Peran/Jabatan Inisial 

   

 

 

Undangan  No.  

Sirkulasi  

 

Agenda 
(Minimal) 

No. Topik Rapat Kode 

1 Pembukaan  

2 Pemaparan Tawaran Kerjasama dalam Rangka Penerapan 
MBKM 

 

3 Diskusi/Tanya Jawab  

4 Penyepakatan Rencana Tindak Lanjut Kerjasama  

 

 

 

Program Studi Teknik Sipil S1 

Program Studi Teknik Mesin S1 

Program Studi Teknik Elektro S1 

Program Studi Teknik Geologi S1 

 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota S1 

Program Studi Teknik Pertambangan S1 

Program Studi Teknologi Mesin DIII 

Program Studi Teknik Elektronika DIII 



Deskripsi Topik Rapat dan Diskusi 

  

  

  

  

 

Tindak Lanjut 

No. Deskripsi Kegiatan Penanggung 
Jawab 

Batas Akhir 

    

    

 

Unit Kerja Terkait 

No. Unit Kerja Penanggung Jawab Tindakan 

    

    

 

Rapat Lanjutan 

No. Kegiatan dan Lokasi Tanggal Waktu 

1.    

2.    

 

 

Disahkan Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh : 

Rektor ITNY 
 
 
 
 

(…………………………………….) 

 
 
 
 
 

(………………………………………..) 

 
 
 

 
 

(………………………………………) 
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Form Penilaian Kelayakan Mitra 
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(0274) 487249 Email: info@itny.ac.id, website: www.itny.ac.id 

 
FORM PENILAIAN KELAYAKAN MITRA KERJASAMA 

MBKM  
 

Nama Mitra :  

Bentuk Mitra : Perguruan Tinggi/Badan Usaha/Kementerian/LPNK/Pemerintah 

Daerah/OPD/Lembaga Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat/Institusi 

Pendidikan Dasar dan Menengah/Lainnya ..................... *) 

Kontak Person :  

Alamat  :  

Nomor Telepon :  

Email :  

Inisiator :  

Bentuk 

Kerjasama yang 

Akan 

Dilaksanakan 

: Pertukaran Pelajar/Magang/Proyek di Desa/Proyek 

Kemanusiaan/Asisten Mengajar/Lainnya.......................................... *) 

*): Pilih yang sesuai. Apabila memilih "Lainnya" mohon untuk disebutkan. 
 
 

 

 

 

 

A.Penilaian Kriteria Kelayakan Umum  

Program Studi Teknik Sipil S1 

Program Studi Teknik Mesin S1 

Program Studi Teknik Elektro S1 

Program Studi Teknik Geologi S1 

 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota S1 

Program Studi Teknik Pertambangan S1 

Program Studi Teknologi Mesin DIII 

Program Studi Teknik Elektronika DIII 



Petunjuk Pengisian: Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai dengan pernyataan yang 

diberikan pada kolom Kriteria Kelayakan Umum.  

No Kriteria (sebaiknya ganjil) (Format ya dan tidak) 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

1 Calon mitra bebas dari afiliasi politik tertentu   

2 Calon mitra melakukan aktivitas yang sesuai 
dengan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia 

  

3 Calon mitra bersedia melaksanakan kerjasama 
dalam rangka penerapan MBKM dengan ITNY 

  

4 Calon mitra memiliki sumber daya yang memadahi 
untuk bekerjasama dengan ITNY 

  

 Jumlah Jawaban   

 Skor Total A= (Jumlah Jawaban Sesuai x 1) + 
(Jumlah Jawaban Tidak Sesuai x 0). Mitra dinilai 
layak apabila Skor Total Bagian A > 3 

 

 

B.Penilaian Kriteria Kelayakan Khusus 

Petunjuk Pengisian: Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai dengan pernyataan yang 

diberikan pada kolom Kriteria Kelayakan Umum.  

No Kriteria (ya dan tidak) 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

1 Calon mitra merupakan lembaga berbadan hukum 
dan/atau merupakan program studi pada perguruan 
tinggi yang terakreditasi 

  

2 Calon mitra memiliki kedudukan dan/atau lokasi 
usaha yang jelas 

  

3 Calon mitra memiliki program pendidikan dan/atau 
aktivitas usaha dan/atau kegiatan yang dapat 
mendukung ketercapaian CPL pada prodi 
pelaksana kerjasama *) 

  

 Jumlah Jawaban   

 Skor Total A=  
(Jumlah jawaban "Sesuai" x 1) + (Jumlah jawaban 
"Tidak Sesuai" x 0). Mitra dinilai layak apabila Skor 
Total Bagian B>2 

 

*) Dapat diperkuat dengan bukti berupa dokumen kurikulum/proposal/profil perusahaan/profil lembaga yang menunjukkan 

kesesuaian aktivitas mitra dengan pemenuhan CPL Prodi Pelaksana kerjasama 

 

 

 

 



C.Catatan Penilaian Kelayakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan penilaian kelayakan yang dilakukan terhadap 

............................................................... sebagai calon mitra dalam pelaksanaan kegiatan 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, maka calon mitra 

yang bersangkutan dinilai Layak/Tidak Layak *) untuk menjadi mitra kerjasama bagi ITNY 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di ITNY.  

Yogyakarta, .......................20........ 

Disetujui Oleh : Dibuat Oleh : 

Kepala LPK ITNY 
 
 
 
 

(………………………………………..) 

 
 
 

 
 

(………………………………………) 
 

 

 

 

 

 

 

 

*) Pilih salah satu 
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Format Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

NOTA 
KESEPAHAMAN 
Kerja Sama Dalam Rangka 

Implementasi Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka 

(LOGO MITRA) 

 

 

  

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang 

dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia,  

maka yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

(Diisi dengan Nama Rektor/Pejabat yang ditunjuk) 

Bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 

dan 

(Diisi dengan Nama Pimpinan Tertinggi pada Lembaga Mitra) 

Bertindak untuk dan atas nama (Diisi dengan Nama Lembaga Mitra) 

Sepakat mengadakan kerja sama dan saling menunjang dalam  

(Diisi dengan tujuan kerja sama secara umum) 

 

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam 

Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian  

yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerja Sama ini. 

Kerja sama akan berlaku untuk jangka waktu (diisi dengan jangka waktu kerja sama), 

sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap (diisi dengan 

periode evaluasi kerja sama) secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Kerja sama 

ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak. 

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani di (diisi dengan tempat penandatanganan 

dokumen kerja sama) pada tanggal .............................. dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 

masing-masing bermaterai cukup  

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL 
YOGYAKARTA 

(Nama Lembaga Mitra) 

  
 
 

 
 

(Nama Terang) (Nama Terang Pimpinan Tertinggi) 
Rektor (Jabatan) 

 

Nomor :  

Nomor :  
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Format Dokumen Memorandum of Agreement (MoA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Halaman 1 dari 6 

 

PERJANJIAN KERJA SAMA 

ANTARA 

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL 

YOGYAKARTA 

DENGAN 

(DIISI DENGAN NAMA MITRA) 

LOGO 

MITRA 

 

TENTANG 

(JUDUL PERJANJIAN KERJA SAMA) 

DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KURIKULUM  

MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA 

 

 

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini ........., tanggal ........., bulan 

............., tahun ................., bertempat di (Tempat Penandatanganan Perjanjian Kerja 

Sama), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. Nama :  (Diisi dengan nama Dekan) 

 Jabatan : Dekan Fakultas (Diisi dengan nama Fakultas) 

 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 

(ITNY)  yang berkedudukan di Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 

55281, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

    

2. Nama : (Diisi dengan nama pejabat yang berwenang dari Mitra) 

 Jabatan : (Diisi dengan nama jabatan) 

 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Kulonprogo yang berkedudukan di (Diisi dengan alamat kantor Mitra), 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

 

Selanjutnya secara sendiri-sendiri, masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-

sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan 

Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah (Diisi dengan identitas dan bidang usaha/tupoksi 

mitra) 

c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan 

dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan. 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Nomor : (Nomor PKS, diisi oleh LPK ITNY) 

Nomor : (Nomor PKS, diisi oleh Mitra) 



 

Halaman 2 dari 6 

 

 

Pasal 1 

AZAS 

Perjanjian Kerja Sama ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama sederajat, 

saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta 

selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional. 

 

Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian ini diisi dengan Maksud dan Tujuan dari kerjasama yang akan dilakukan dalam 

rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

 

 

(1) Perjanjian ini dimaksudkan........................................ 

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh 

PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, 

terutama mahasiswa dalam pelaksanaan Merdeka Belajar. 

 

Pasal 3 

LINGKUP KEGIATAN 

Pada bagian ini dituliskan mengenai bentuk Kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan 

bersama dengan Mitra 

 

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah ....................... dalam 

rangka implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

 

Pasal 4 

KEWAJIBAN DAN HAK 

Pada bagian ini dituliskan mengenai hak dan kewajiban yang telah disepakati antara ITNY 

dengan mitra. Uraian hak dan kewajiban Para Pihak dapat terdiri dari: 

1. Kewajiban ITNY (Pihak Pertama) untuk melakukan seleksi terhadap peserta 

Kegiatan MBKM 

2. Kewajiban ITNY untuk memberikan pembinaan kepada peserta Kegiatan MBKM dan 

menugaskan dosen sebagai pembimbing pelaksanaan kegiatan 

3. Kewajiban ITNY dan Mitra untuk bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Kegiatan MBKM 

4. Kewajiban Mitra untuk menugaskan staf sebagai Pembimbing Lapangan 

5. Kewajiban Mitra untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan MBKM oleh peserta 

kegiatan di institusinya 

6. Serta hal-hal lain yang disepakati, terutama terkait komitmen dan pembebanan 

pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan MBKM serta Hak Mitra untuk mengakhiri 

kegiatan MBKM apabila proses dan outputnya tidak sesuai dengan yang telah 
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disepakati oleh Para Pihak.  

 

1.Kewajiban Pihak Pertama: 

a.  

b.  

2.Hak Pihak Pertama: 

a.  

b.  

 

3. Kewajiban Pihak Kedua: 

a.  

4. Hak Pihak Kedua 

a.  

b.  

Pasal 5 

PELAKSANAAN 

Diisi dengan identitas person dari masing-masing pihak yang telah ditunjuk untuk menjadi 

Koordinator/Penanggungjawab Kegiatan. Dapat memuat pernyataan mengenai perlunya 

dibuat Dokumen Implementing Arrangement (IA) sebagai pedoman bagi detail teknis 

pelaksanaan kegiatan MBKM.  

 

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dikoordinir oleh institusi sebagai berikut: 

a. Fakultas .............................. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, bertindak 

untuk dan atas nama Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. 

b. ................, bertindak untuk dan atas nama ........................... 

(2) Hal-hal lain terkait rincian teknis pelaksanaan kegiatan dijabarkan di dalam 

dokumen Implementing Arrangement (IA) yang dibahas dan disepakati oleh PARA 

PIHAK. 

 

Pasal 6 

PIHAK KETIGA 

Apabila salah satu dari PARA PIHAK akan melibatkan pihak lain didalam pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya. 

 

Pasal 7 

PEMBIAYAAN 

Diisi dengan komitmen pembiayaan kegiatan MBKM yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Hal-hal yang perlu disepakati terkait pembiayaan meliputi: 

1. Gaji/Upah/Honorarium untuk peserta kegiatan MBKM 

2. Tunjangan/Jaminan Sosial/Jaminan Kesehatan bagi peserta kegiatan MBKM 

3. Honorarium bagi pembimbing lapangan dari Pihak Mitra 

4. Beban biaya lain yang mungkin timbul dari dilaksanakannya kegiatan MBKM 

bersama dengan mitra 
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Pada bagian ini, tidak perlu secara spesifik jumlah nominal dari beban biaya yang 

ditangung oleh kedua belah pihak) 

 

(1) PIHAK PERTAMA menanggung; 

(2) PIHAK KEDUA menanggung biaya  

(3) Biaya lainnya terkait dengan pelaksanaan kerjasama ini disesuaikan dengan peraturan 

yang berlaku di institusi PARA PIHAK. 

 

 

 

Pasal 8 

KERAHASIAAN 

 

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan 

tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dan 

dihasilkan dalam Kerjasama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari masing-masing PIHAK. 

 

Pasal 9 

JANGKA WAKTU 

Pada bagian ini dituliskan mengenai jangka waktu pelaksanaan kerja sama dengan mitra. 

Umumnya jangka waktu kerja sama antara 2-5 tahun.  

 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 

selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK 

(2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib 

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama 

ini. 

(3) Dalam hal Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus 

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya 

Perjanjian Kerja Sama. 

Pasal 10 

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Mengenai hasil kerjasama, PARA PIHAK sepakat: 

(1) Dalam hal ini kegiatan kerjasama yang menghasilkan nilai tambah dalam bentuk 

material, berupa hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, Paten, royalti, dan sarana 

penelitian menjadi milik PARA PIHAK, yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut, 

berdasarkan kesepakatan sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK, tanpa mengurangi 

hak moril, penemu atau penciptanya; 
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(2) Dalam hal kegiatan kerjasama yang menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Cipta 

lainnya, nama penulis atau penciptanya, harus dicantumkan, masing-masing dengan 

urutan yang disetujui oleh PARA PIHAK. 

 

Pasal 11 

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE 

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan 

atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung 

dikarenakan oleh keadaan Force Majeure, yakni keadaan di luar kendali dan 

kemampuannya, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut: 

a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, 

wabah penyakit, dan bencana alam lainnya; 

b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, dan pemberontakan; 

c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan 

kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer; 

d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang 

menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini; 

(2) Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sehingga 

mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang 

mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai 

terjadinya Force Majeure kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure dimaksud. 

(3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang 

menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui 

oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan. 

(4) PIHAK yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya 

sesuai dengan perjanjian setelah Force Majeure berakhir. 

(5) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini 

baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau 

pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menagguhkan 

Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir. 

Pasal 12 

KORESPONDENSI 

Segala surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian 

Kerjasama akan diberitahukan dan disampaikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya 

melalui alamat-alamat sebagai berikut: 

PIHAK PERTAMA : (Tuliskan nama Dekan di sini) 

Alamat  : Jl. Babarsari Caturtunggal Depok Sleman DIY 55281 

Telepon  : 0274-485390 

Fax   : 0274-487249 
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PIHAK KEDUA :  

Alamat  : ............ 

Telepon  : .............. 

Fax   : ............ 

Pasal 13 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(1) PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 

Perjanjian ini secara musyawarah mufakat. 

(2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak 

tercapai, PARA PIHAK aepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui 

peradilan umum. 

 

Pasal 14  

PERUBAHAN 

Setiap perubahan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan 

mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam adendum dan 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. 

Pasal 15 

P E N U T U P 

(1) Perjanjiann Kerjasama ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia. 

(2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku mengikat 

bagi PARA PIHAK. 

(3) Bahwa tidak ada satu PIHAK pun dapat mengalihkan sebagian ataupun keseluruhan 

hak dan/atau kewajibannya dalam perjanjian ini. 

Perjanjian ini dibuat dengan rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing 

mempunyai kekuatan hukum yang sama, 

 

  Yogyakarta, .................. 

   

PIHAK KEDUA,  PIHAK PERTAMA, 

PT.................  FAKULTAS 

......................... 

   

 

 

 

.......................  ...................................... 

......................  DEKAN 
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IMPLEMENTING ARRANGEMENT 
ANTARA 

(DIISI DENGAN NAMA PROGRAM 

STUDI/FAKULTAS) 

DENGAN 

(DIISI DENGAN NAMA 

MITRA/PROGRAM STUDI/FAKULTAS) 

LOGO 

MITRA 
(Jika Ada) 

 

TENTANG 

(JUDUL KEGIATAN) 

DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KURIKULUM  

MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA 

 

Nomor:................................... 
 

I. Latar Belakang 
Bagian Latar Belakang memuat kondisi-kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilaksanakannya 

kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini juga disebutkan mengenai dokumen MoA yang 

menjadi landasan legal bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka 

implementasi MBKM. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

II. Maksud dan Tujuan 
Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak dalam 

rangka implementasi MBKM. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 



III. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja Sama 
Bagian ini menjelaskan tahapan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kerja sama 

antara Para Pihak. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

IV. Pengelolaan Kegiatan 
Bagian ini menjelaskan penanggung jawab utama kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

V. Pembagian Tugas dan Wewenang 
Bagian ini menjelaskan secara terperinci pembagian tugas dan wewenang masing-masing pihak 

dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Hal-hal yang dapat diatur secara teknis pada bagian ini 

dapat terdiri dari: 

a. Kesepakatan mengenai jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan 

b. Kewajiban jumlah jam kegiatan bagi mahasiswa peserta kegiatan 

c. Kesepakatan mengenai penugasan personel dari masing-masing pihak sebagai 

pembimbing lapangan 

d. Deskripsi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai peserta 

kegiatan 

e. Dan hal-hal lain yang perlu disepakati oleh Para Pihak 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 



VI. Jangka Waktu Kegiatan 
Pada bagian ini dijelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh Para 

Pihak, yang mencakup waktu untuk persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan. 

 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

VII. Kesepakatan Pembiayaan 
Bagian ini menjelaskan kesepakatan mengenai beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh 

masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Pada bagian ini dapat diatur hal-hal 

secara teknis terkait pembiayaan, yang dapat terdiri dari: 

a. Hak bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti hak atas asuransi kesehatan, asuransi jiwa, 

jaminan sosial, honorarium, bonus, dan sebagainya.  

b. Kewajiban bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti pembayaran biaya kuliah, biaya 

transportasi, biaya tempat tinggal, dan sebagainya 

c. Hak bagi mitra, seperti hak honorarium bagi staf yang ditugaskan sebagai pembimbing 

lapangan, dan sebagainya 

d. Kewajiban mitra, seperti kewajiban untuk menyediakan akomodasi, kewajiban untuk 

memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, dan sebagainya 

 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 



VIII. Pertukaran Informasi dan Hak Cipta 
Bagian ini mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara Para Pihak yang 

terlibat di dalam kerja sama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian Hak atas Kekayaan 

Intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama 

 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

IX. Monitoring dan Evaluasi 
Bagian ini mengatur secara rinci periode dan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kerja sama oleh Para Pihak. 

 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

X. Perubahan 
Bagian ini mengatur mengenai mekanisme perubahan terhadap hal-hal yang termuat di dalam 

dokumen IA. Dapat dijelaskan pada bagian ini bahwa perubahan terhadap hal-hal teknis yang 

termuat di dalam dokumen IA dimungkinkan selama dihasilkan dari kesepakatan bersama (mutual 

concerns) dari Para Pihak. 

 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 



XI. Keadaan Kahar 
Bagian ini mengatur mengenai mekanisme exit strategy apabila terjadi kondisi di luar kuasa Para 

Pihak (Keadaan Kahar/Force Majeur). 

 

XII. Kontak Person 
Bagian ini memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai Kontak 

Person dalam rangka pelaksanaan kerja sama. 

 

XIII. Penutup 
 

 

 

  Tempat Penandatanganan/Tanggal 

Penandatanganan 

Jabatan  Jabatan 

 

 

Nama Terang 

NIK/NIP 

 Nama Terang 

NIK/NIP 

Mengetahui, 

(Diisi hanya pada dokumen IA Pertukaran Pelajar Lintas Prodi dalam 

Fakultas yang sama di ITNY) 

Dekan Fakultas...................... 

 

 

Nama Terang 

NIK 
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BERITA ACARA PENANDATANGANAN DOKUMEN KERJASAMA 

 

Pada hari ini ................. tanggal ............ bulan................ tahun................ bertempat di 

.................................................................... telah dilaksanakan Penandatanganan Dokumen 

Kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU)/ Memorandum of Agreement (MoA) 

antara: 

 PIHAK PERTAMA 

 Nama    : 

 Jabatan    : 

 Bertindak untuk dan atas nama : 

 Alamat    : 

Dengan 

 PIHAK KEDUA 

Nama    : 

 Jabatan    : 

 Bertindak untuk dan atas nama : 

 Alamat    : 

Mengenai .............................................................................................................. (tuliskan obyek 

kerjasama/lingkup materi kerjasama).  

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya.  

 

  ............................, .................20 
PIHAK PERTAMA 

 
 
 
 

(Nama Terang) 
NIK: 

 PIHAK KEDUA 
 
 
 
 

(Nama Terang) 
NIK: 

 Mengetahui,  
SAKSI I 

 
 
 

(Nama Terang) 
NIK: 

 SAKSI II 
 
 
 

(Nama Terang) 
NIK: 
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INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA 

(ITNY) 
 

  
 

 

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp: (0274) 485390, 486986, 487540 Fax 

(0274) 487249 Email: info@itny.ac.id, website: www.itny.ac.id 

 

 

 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KERJA SAMA 

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 

 

 

A.Identitas Pelaksana 

1.Program Studi :  

2.Fakultas :  

3.Monitoring ke- :  

4.Tanggal Monitoring :  

 

B.Data Mitra MBKM, Jenis Kegiatan, dan Realisasi Kerja Sama MBKM 

Diisi dengan identitas mitra kerja sama MBKM serta kegiatan yang telah dilaksanakan mulai dari 

penandatanganan dokumen MoA hingga tanggal pelaksanaan monitoring (untuk Monitoring ke-1) atau 

mulai dari tanggal monitoring sebelumnya hingga tanggal pelaksanaan monitoring terbaru (untuk 

Monitoring ke-2 dan seterusnya).  

 

Kolom (3) diisi dengan jenis dokumen kerja sama yang paling akhir disepakati, yang dapat berupa (a) 

MoU, (b) MoA, atau (c) IA 

 

Kolom (4) diisi dengan bentuk lembaga mitra, yang dapat berupa (a) Perguruan Tinggi, (b) Badan Usaha, 

(c) Pemerintah Daerah dan OPD, (d) Kementerian atau LPNK, (e) Lembaga Sosial atau LSM, dan/atau 

(f) Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

 

Kolom (5) diisi dengan bentuk kerja sama MBKM yang dapat berupa (a) Magang, (b) Membangun 

Desa/KKN Tematik, (c) Proyek Independen, (d) Proyek Kemanusiaan, (e) Kewirausahaan, (f) Pertukaran 

Pelajar, (g) Penelitian, atau (h) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.  

 

Kolom (6) diisi dengan uraian kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan konten uraian meliputi (a) 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan, (b) Kemajuan pelaksanaan kegiatan, (c) Proses monitoring 

dan evaluasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, (d) Hasil kegiatan, dan sebagainya.  

 

 

 

Program Studi Teknik Sipil S1 

Program Studi Teknik Mesin S1 

Program Studi Teknik Elektro S1 

Program Studi Teknik Geologi S1 

 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota S1 

Program Studi Teknik Pertambangan S1 

Program Studi Teknologi Mesin DIII 

Program Studi Teknik Elektronika DIII 



No Nama Mitra Dokumen 

Kerjasama 

Bentuk 

Lembaga 

Mitra 

Bentuk Kerja 

Sama MBKM 

Uraian Kegiatan 

yang Telah 

Dilaksanakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

      

      

 

C.Catatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 

(Diisi dengan catatan evaluasi pelaksanaan kerja sama serta prospek keberlanjutan kerja sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disetujui Oleh, Diperiksa Oleh Yogyakarta, .......................20.... 

Kepala LPK ITNY Kepala Bidang IEK 

LPK ITNY 

Ketua Program Studi .............. 

 

(Tanda Tangan) 

 

 

 

(Tanda Tangan) 

 

 

 

(Tanda Tangan) 

 

 

(Nama Terang) 

(NIK) 

(Nama Terang) 

(NIK) 

(Nama Terang) 

(NIK) 
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