
 

 

SURAT EDARAN KAPRODI STATISTIKA 

Nomor: 92/Kajur-Prodi.Stats/60/Prodi.Stat/VIII/2021 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, mahasiswa dapat mengikuti program 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui program-program yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Melalui surat ini, 

Prodi Statistika UII memberikan tata cara pelaksanaan program MBKM sebagai berikut: 

1. Mahasiswa memilih program MBKM yang akan diikuti dari kegiatan magang, studi 

independen, atau riset/penelitian. 

2. Mahasiswa mengisi dan menandatangani daftar kompetensi yang akan dikembangkan 

selama mengikuti program MBKM dengan template yang dapat diunduh pada tautan 

berikut: https://statistics.uii.ac.id/merdeka-belajar/. 

3. Mahasiswa mengunggah hasil isian pada nomor 2 dan mengisi form pernyataan 

komitmen untuk mengikuti proses kegiatan MBKM secara utuh melalui link berikut: 

https://statistics.uii.ac.id/merdeka-belajar/.  

4. Mahasiswa akan memperoleh rekomendasi mata kuliah teori yang dapat dikonversi, yang 

akan dikirimkan ke email masing-masing mahasiswa. Rekomendasi mata kuliah 

ditentukan oleh tim MBKM Prodi Statistika. 

5. Mahasiswa melakukan key-in mata kuliah yang direkomendasikan pada nomor 4 untuk 

dikonversi dari kegiatan MBKM. 

6. Jika mahasiswa tidak menghendaki konversi nilai, mahasiswa tidak perlu memasukkan 

nama mata kuliah yang direkomendasikan pada saat key-in. 

7. Apabila instansi untuk kegiatan MBKM memperbolehkan mahasiswa untuk mengikuti 

kuliah di Prodi, mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah sesuai dengan jumlah 

SKS yang tersisa setelah mata kuliah konversi MBKM di-key-in-kan. 

8. Apabila instansi untuk kegiatan MBKM tidak memperbolehkan mahasiswa untuk 

mengikuti kuliah di Prodi, mahasiswa hanya diperbolehkan key-in mata kuliah yang 

direkomendasikan. 

9. Pada saat pertemuan perdana perkuliahan, mahasiswa wajib menghubungi dosen 

pengampu mata kuliah konversi dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan 

mengikuti program MBKM dengan menunjukkan bukti diterima di program MBKM. 

10. Selama mengikuti kegiatan MBKM, mahasiswa tidak wajib mengikuti pertemuan 

perkuliahan namun tetap wajib mengunggah setiap penugasan dari kegiatan MBKM ke 

Google Classroom mata kuliah konversi supaya dapat diketahui ketercapaian Capaian 

Pembelajaran (CPMK) di mata kuliah tersebut. Apabila terdapat CPMK yang belum 

terpenuhi dan/atau terukur, maka mahasiswa wajib mengerjakan tugas dan/atau ujian 



 

 

yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah konversi, hanya untuk CPMK yang 

tidak terpenuhi/terukur saja. 

11. Apabila mata kuliah konversi yang direkomendasikan berupa Kerja Praktek (KP) 

dan/atau Tugas Akhir (TA), mahasiswa tetap diwajibkan seminar KP dan/atau ujian 

pendadaran sebagai bentuk penilaian. 

12. Apabila mahasiswa tidak berkomitmen dan dinyatakan tidak lulus program MBKM, 

maka mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh nilai F untuk semua mata kuliah 

konversi. 

13. Setelah kegiatan MBKM selesai, mahasiswa wajib mengirimkan sertifikat dan/atau 

transkrip ke email Prodi Statistika, yaitu: statistika@uii.ac.id . 

Penutup 

Semua kebijakan pada surat edaran ini akan ditinjau kembali dengan melihat perkembangan 

program MBKM. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Yogyakarta, 30 Agustus 2021 

Ketua Program Studi Statistika 

 

Dr. Edy Widodo, M.Si. 

 


