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Dengan hormat, 

 
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Rektor Nomor 5878/UN1.P/Set.PIKA/KR.01.00/2022 

tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Gasal T.A. 2022/2023 di 

UGM, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut: 

 
1. Kegiatan KKN-PPM diberikan pengakuan sebesar 8 sks, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. UNU222001 KKN-PPM 4 sks 

b. UNU222002 Komunikasi Masyarakat 2 sks 

c. UNU222003 Penerapan Teknologi Tepat Guna 2 sks, atau UNU222004 

Penerapan Manajemen Pengetahuan 2 sks 

Perubahan jumlah pengakuan sks ini dapat segera dilaksanakan mulai semester antara 

2021/2022 dan semester gasal 2022/2023. 

2. Masing-masing program studi sarjana atau sarjana terapan ditargetkan pada akhir 

semester gasal 2022/2023 dapat mencapai: 

a. persentase jumlah mahasiswa yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) 

sks di luar kampus dan atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling 

rendah tingkat nasional (pemenuhan IKU 2) minimal sebanyak 25% dari total 

jumlah mahasiswa aktif pada masing-masing program studi. Penghitungan 

perolehan 20 sks di luar kampus dan atau prestasi kompetisi tingkat nasional 

merupakan kumulatif yang di hitung mulai bulan Januari – Desember 2022. 

b. minimal 60% jumlah mata kuliah program studi yang menggunakan case 

method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi metode 

pembelajaran berbasis kasus dan berbasis proyek dengan bobot minimal 50% 

(pemenuhan IKU 7). 

 
3. Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 14 tahun 2022 tentang Kerangka Dasar 

Kurikulum, maka program studi dapat mengizinkan mahasiswanya untuk memperoleh 

sks lebih dari 144 sks, termasuk bagi mahasiswa yang mengikuti program-program 

MBKM, tanpa mengganggu ketepatan masa studinya. 

 
Rektor, 

 

       ditandatangani secara elektronik 

 

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. 

NIP 196402191990032001 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
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