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Yth.
1. Para Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
3. Para Ketua Badan Hukum Penyelenggara
4. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan kebijakan Kampus
Merdeka pada 2020 sebagai bentuk transformasi pendidikan tinggi dengan tujuan utama untuk
meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana. Sasaran yang ingin dicapai melalui
transformasi pendidikan tinggi adalah (1) meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, (2)
meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, dan (3) meningkatnya kualitas kurikulum dan
pembelajaran yang diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/M/2021. Untuk mendukung tercapainya
sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) sejak
2021 telah menyelenggarakan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM).
Dengan memperhatikan capaian pada 2021, Ditjen Diktiristek kembali menyelenggarakan PKKM Tahun
Anggaran 2022 bagi pengusul baru dan juga bagi penerima bantuan PKKM Tahun 2021 terpilih yang
namanya tercantum pada lampiran surat ini untuk melanjutkan pelaksanaan program tahun kedua.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang perguruan tinggi (Universitas, Institut, dan Sekolah
Tinggi) di lingkungan Ditjen Diktiristek Kemdikbudristek untuk mengikuti PKKM Tahun Anggaran
2022. Pengelompokan perguruan tinggi yang ditawarkan pada PKKM tahun 2022 bagi pengusul baru
dibagi menjadi 3 (tiga) liga yang dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini, sedangkan bagi pelaksana tahun
ke-2 tetap mengikuti liga seperti pada tahun 2021.
Tabel 1. Pengelompokan Liga PK-KM
Kriteria
Jumlah mahasiswa aktif
pada tahun ajaran 2020-2
Lingkup Program

Liga-1

Liga-2

Liga-3

>15000 dan APT
minimum B atau Baik
Sekali

>5001

>500

− Program studi sarjana
minimum sudah
meluluskan 1 (satu) kali
− Program studi baru
bidang yang potensial
− Akreditasi program
studi minimum B/Baik
Sekali, kecuali untuk
program studi baru.
− Maksimum 5 program
studi

− Program Studi sarjana − Program Studi sarjana
minimum sudah
minimum sudah
meluluskan 1 (satu) kali meluluskan 1 (satu)
kali
− Maksimum 3 program
− Maksimum 2 program
studi
studi

− Program ISS-MBKM

− Program ISS-MBKM

− Program ISS-MBKM

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi pengusul PKKM, yaitu,
A. Bagi pengusul baru PKKM 2022
1. Pendaftaran dan pemasukan proposal PKKM Tahun 2022 bagi pengusul baru akan dilaksanakan
secara daring (online) mulai 14 Maret 2022 s.d. 29 April 2022 melalui tautan
https://pkkmdikti.kemdikbud.go.id dengan persyaratan:
a. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi akademik (Universitas, Institut, Sekolah
Tinggi) di bawah binaan Ditjen Diktiristek Kemdikbudirstek,
b. PTN/PTS telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan persentase minimal 95% untuk Tahun Ajaran 2020-1 dan
2020-2,
c. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Ditjen Diktiristek Kemdikbudristek,
d. PTS pengusul tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi dan
perubahan badan hukum,
e. Perguruan tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum,
f. Program studi yang dipilih untuk diusulkan adalah program studi bukan penerima PKKM
tahun anggaran 2021.
2. Proposal hanya boleh diajukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta
(PTS) yang telah memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas. Pemenuhan persyaratan dibuktikan
dengan dokumen dan pernyataan yang dilampirkan pada proposal.
3. Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal dan apabila nantinya ditemukan
ada perguruan tinggi yang mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal, maka semua proposal yang
diajukan oleh perguruan tinggi tersebut dinyatakan gugur dan tidak diikutkan proses seleksi
proposal.
4. Proposal dan seluruh lampirannya disampaikan dalam bentuk elektronik, dan diunggah melalui
tautan https://pkkmdikti.kemdikbud.go.id.
5. Informasi lengkap terkait tata cara penyusunan proposal program ini dapat dilihat pada Panduan
Penyusunan Proposal Program Kompetisi Kampus Merdeka Tahun 2022 terlampir.
B. Bagi calon pelaksana PKKM Tahun ke-2:
1. Diusulkan oleh perguruan tinggi yang telah memperoleh pendanaan tahun 2021 untuk program
studi yang namanya tercantum pada lampiran surat ini.
2. Menyusun Dokumen Rencana Implementasi PK-KM Tahun 2022 dan menyampaikan dalam
bentuk elektronik melalui laman https://pkkmdikti.kemdikbud.go.id.
3. Pendaftaran dan pemasukan proposal PK-KM Tahun 2022 akan dilaksanakan secara online mulai
tanggal 14 Maret s.d. 14 April 2022 melalui laman https://pkkmdikti.kemdikbud.go.id.
4. Informasi lengkap terkait tata cara penyusunan dokumen rencana implementasi program ini dapat
dilihat pada Panduan Penyusunan Rencana Implementasi Program Kompetisi Kampus Merdeka
Tahun Anggaran 2022 terlampir.
Harapan kami Perguruan Tinggi dapat berpartisipasi aktif dalam program kompetisi ini untuk bersama
memupuk semangat Merdeka Belajar di institusi perguruan tinggi sehingga dapat menghasilkan insan
Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi
positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.
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