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Hal : Undangan Peluncuran Program Pertukaran 

  Mahasiswa Merdeka

Yth.
1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama
Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia

Peluncuran Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan 
tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan 
memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan 
kompetensinya dengan mengikuti pembelajaran satu sampai dengan tiga semester 
sesuai minat di luar program studi dan atau perguruan tinggi di mana mereka
sedang mengikuti pembelajaran. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberi peluang 
lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara 
luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi 
informasi dan kemajuan teknologi lainnya.

Salah satu program MBKM yang sangat diminati oleh mahasiswa adalah Program 
Pertukaran Mahasiswa karena program ini menjadi modal berharga untuk menapak 
jenjang karir dan mempersiapkan mahasiswa menjadi calon pemimpin bangsa. 
Program Pertukaran Mahasiswa akan diintegrasikan dalam program MBKM melalui 
berbagai penyempurnaan dan peningkatan kapasitas melalui dukungan penuh dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Saudara untuk 
hadir pada acara Peluncuran Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021 
oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Senin, 12 April 2021 
waktu : 13.00 s.d. 14.00 WIB
tempat : Virtual Zoom webinar 
tautan pendaftaran : http://ringkas.kemdikbud.go.id/pertukaranmahasiswa

 
Kami juga turut mengundang dosen dan mahasiswa di lingkungan instansi yang 
Saudara pimpin untuk turut menyaksikan acara tersebut melalui kanal Youtube 
Kemendikbud RI.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

http://www.kemdikbud.go.id


Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Sujud (081336900773), 
Sdri. Bunga (081321650950) atau Sdri. Moudy (081293350156).

Atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,

Ainun Na`im
NIP 196012041986011001
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