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Panduan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital ditujukan 
kepada perguruan tinggi Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran digital dalam pendidikan tinggi 
terutama yang mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan akselerasi pencapaian Indeks 
Kinerja Utama (IKU) oleh program studi akademik. Panduan ini akan memberi gambaran tentang 
bagaimana pengusulan proposal, seleksi, pengembangan, dan pelaksanaan Inovasi Pembelajaran Digital 
(IPD) sampai dengan pelaporan.

PENGEMBANGAN DAN 
PENYELENGGARAAN
INOVASI PEMBELAJARAN 
DIGITAL (IPD)

Ÿ Program Studi akademik yang terakreditasi A 
pada Perguruan Tinggi yang memiliki AIPT 
minimal akreditasi B;

Ÿ PT pengusul memiliki rekam jejak dalam 
penyelenggaraan pembelajaran daring;

Ÿ PT menyediakan dana pendamping untuk 
inovasi pembelajaran digital ini;

Ÿ PT pengusul memiliki sistem administrasi 
akademik yang menunjang proses perolehan

Ÿ kredit (credit earning) baik lintas program studi 
dalam PT pengusul maupun oleh

Ÿ mahasiswa di luar PT pengusul.

Persyaratan Penerima Bantuan Dana

Ÿ Menunjukkan aspek keunggulan inovatif dalam pembelajaran/rancangan instruksional/pemanfaatan 
teknologi/student engagement yang diselenggarakan secara daring dalam suatu program perolehan kredit 
(credit earning) menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus (case method) atau berbasis proyek 
tim (team-based project);

Ÿ Dapat dan mudah diakses secara daring oleh mahasiswa dari program studi lain di dalam PT pengusul 
dan/atau mahasiswa dari PT lain menggunakan pendekatan micro credentials melalui program Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka; 

Ÿ Memuat materi mata kuliah secara utuh untuk 1 (satu) semester sesuai dengan bebansks mata kuliah dan 
capaian pembelajarannya dengan tema atau bidang mata kuliahberkaitan dengan proses transformasi 
yang berkaitan dengan keilmuan masing-masing pengusul;

Ÿ Inovasi metode pembelajaran yang dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi 
menggunakan komponen bobot minimal 50% yang bersumber dari (case method) atau berbasis proyek 
(team-based project);

Kriteria Inovasi Modul Digital
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Ÿ Memanfaatkan beragam format 
materi ajar (objek pembelajaran) 
yang diproduksi sendiri;

Ÿ M e m u a t  i n t e r a k s i  u n t u k 
men ingka tkan  engagement , 
asesmen dan evaluasi  hasi l 
pembelajaran;

Ÿ Menerbitkan transkrip/sertifikat 
nilai bagi mahasiswa yang lulus 
mata kuliah terkait dan dapat dialih 
kreditkan ke perguruan tinggi asal 
peserta; dan

Ÿ Mendokumentasikan pengalaman 
p e n g e m b a n g a n  I n o v a s i 
Pembelajaran Digital dalam bentuk 
draft publikasi paper/diseminasi.
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