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PENGANTAR 

Berbagai bentuk pengalaman belajar sangat dibutuhkan untuk memperkaya kemampuan 
mahasiswa, baik dalam aspek hard skill yang berkaitan dengan kemampuan spesifik dan soft skill yang 
berkaitan dengan kemampuan interaksi dengan sesama. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, 
Program Studi Ilmu Administrasi Publik (IAP) FISIP UNPAR bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) 
telah menjalin kerjasama sejak Tahun 2019 dan menghasilkan berbagai bentuk kegiatan 
pembelajaran, seperti seminar pencegahan antikorupsi, pelatihan penggunaan platform digital 
berbasis website untuk memantau potensi korupsi pengadaan barang dan jasa publik, serta 
pengenalan akademi antikorupsi. 

Melalui momentum Program Merdeka - Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Prodi IAP dan ICW 
kemudian berkomitmen untuk lebih meningkatkan berbagai bentuk kegiatan kerja sama secara 
terstruktur serta berkelanjutan dalam rangka memberikan pengalaman belajar secara teoritis dan 
praktis bagi para mahasiswa. Keberadaan program MBKM dipandang sangat relevan dalam mencapai 
dua tujuan utama pembelajaran antikorupsi yaitu  

1. meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan 
relevan dengan perkembangan diskursus serta praktik antikorupsi  

2. menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang memiliki karakter 
berintegritas dengan berwawasan antikorupsi 

Dua tujuan utama Program MBKM yang selanjutnya disebut sebagai Program MBKM 
Antikorupsi ini, secara operasional kemudian diarahkan untuk memberikan beberapa kemampuan 
bagi mahasiswa meliputi  

a. kemampuan memahami konsep antikorupsi dan integritas secara komprehensif 
b. kemampuan menciptakan strategi advokasi yang inovatif melalui pengetahuan 

antikorupsi dan integritas  
c. kemampuan menerapkan pengetahuan antikorupsi dan integritas dalam aktivitas 

pedagogi antikorupsi 
d. kemampuan menjadi fasilitator pendidikan antikorupsi kepada kelompok remaja dan 

pemuda 
e. kemampuan melakukan penelitian melalui penerapan pengetahuan antikorupsi dan 

integritas Memiliki kompetensi mengumpulkan dan menganalisis data kasus-kasus 
korupsi di Indonesia 

f. kemampuan menghasilkan karya ilmiah dari hasil penelitian integritas, korupsi, dan 
antikorupsi  

g. kemampuan mengkritisi kebijakan pemberantasan korupsi berbasis data 
h. kemampuan menciptakan jejaring bersama pemangku kepentingan yang lebih luas 

dalam upaya pemberantasan korupsi 
Berbagai tujuan tersebut kemudian dirangkum dalam empat (4) bentuk pembelajaran pada 

Program MBKM Antikorupsi dengan bobot masing-masing 20 sks yaitu Studi Eksperiensial Antikorupsi; 
Asistensi Mengajar Kelas Integritas; Penelitian Integritas, Korupsi, dan Antikorupsi; dan Kuliah Kerja 
Nyata Membangun Desa Antikorupsi. Inisiasi program ini lebih lanjut diharapkan dapat menjadi 
praktik baik bagi pihak lain terutama institusi perguruan tinggi dan mitra dalam penyelenggaraan 
Program MBKM. Melalui Program MBKM tematik, perguruan tinggi bersama mitra dapat 
mengoptimalisasikan kerja sama pelaksanaan MBKM dalam berbagai bentuk aktivitas pembelajaran 
yang tentu memperkaya pengalaman para mahasiswa. 
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A. MBKM STUDI EKSPERIENSIAL ANTI KORUPSI 

 

a. Capaian Pembelajaran Program 

a. Memahami konsep antikorupsi dan integritas secara komprehensif 

b. Mampu menerapkan pengetahuan antikorupsi dan integritas dalam rencana 

advokasi  

c. Mampu mengevaluasi strategi advokasi antikorupsi dan integritas yang 

sudah pernah dilakukan  

d. Mampu menciptakan strategi advokasi antikorupsi dan integritas secara 

inovatif 

e. Mampu menciptakan jejaring bersama pemangku kepentingan yang lebih 

luas dalam upaya pemberantasan korupsi 

b. Bentuk Kegiatan 

a. Mengikuti Pembekalan Umum Program MBKM ANTIKORUPSI (Mata Kuliah 

Pengantar Antikorupsi untuk Dewasa) 

b. Menempuh 9 Mata Kuliah di Akademi Anti Korupsi 

i. Sejarah Korupsi 

ii. Sosiologi Korupsi 

iii. Pengawasan Anggaran Desa 

iv. Pengawasan Pelayanan Publik 

v. Advokasi Pelayanan Publik 

vi. Korupsi dan Reformasi Birokrasi 

vii. Monitoring Dana Politik 

viii. Pengawasan Anggaran Publik 

ix. Korupsi dan Kemiskinan 

c. Mengikuti Workshop Pengantar Advokasi Antikorupsi 

d. Merencanakan dan melaksanakan proyek akhir yaitu modul advokasi 

antikorupsi untuk remaja dan mahasiswa 

c. Persyaratan Umum 

a. Berstatus aktif studi 

b. Telah menempuh 4 semester masa studi 

c. IPK minimal 2,75 

d. Bersedia mengikuti jenis program MBKM ANTIKORUPSI yang ditawarkan 

pada saat pendaftaran dibuka 

e. Mengikuti dan lulus pembekalan umum dari ICW berupa kelas Pengantar 

Antikorupsi untuk Dewasa, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan. 

d. Persyaratan Khusus 

a. Berkomitmen penuh menyelesaikan seluruh proses kegiatan dalam program 

b. Bersedia menanggung biaya operasional yang dibutuhkan oleh mahasiswa 

selama mengikuti program 

c. Nilai yang akan diperoleh hanya akan dikonversi pada mata kuliah yang belum 

pernah ditempuh sebelumnya 

d. Menandatangani Pakta Intergritas setelah dinyatakan lolos seleksi
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e. Proses Seleksi 

a. Menulis Motivation Statement 200-500 kata yang menjelaskan alasan 

mengikuti program, rencana tindak lanjut dari program  

f. Proses Pelaksanaan 

a. Koordinator MBKM Prodi membentuk tim dosen pendamping untuk studi 

eksperiensial yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari 

topik proyek independen yang diajukan. 

b. Tim dosen pendamping bersama dengan ICW menilai kelayakan studi 

eksperiensial yang diajukan mahasiswa. 

c. Mahasiswa melaksanakan studi eksperiensial selama 16-24 minggu dengan 

total waktu 560-840 jam (atau rata-rata minimal 7 jam sehari /5 hari kerja) 

d. Tim dosen pendamping bersama dengan ICW menyelenggarakan bimbingan, 

pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang 

dijalankan oleh tim mahasiswa.  

e. Tim dosen pendamping bersama dengan ICW menyelenggarakan evaluasi 

dan penilaian dari studi eksperiensial mahasiswa untuk disetarakan menjadi 

mata kuliah yang relevan. 

g. Monitoring, Evaluasi,  

a. Mahasiswa mengisi Logbook dan Source of Verification harian dengan 

format dan platform yang telah disediakan 

h. Penilaian 

a. Lulus Pembekalan Umum dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 

b. Lulus 9 Mata Kuliah ICW dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 

c. Lulus Workshop Pengantar Advokasi Antikorupsi dibuktikan dengan modul 

advokasi antikorupsi untuk remaja dan mahasiswa yang akan dilakukan 

d. Terlibat dalam kegiatan advokasi antikorupsi yang dilaksanakan ICW  

e. Kelengkapan Pengisian Logbook dan Source of Verification 
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B. MBKM Asistensi Mengajar Kelas Integritas 

 

a. Capaian Pembelajaran Program 

a. Memahami pengetahuan tentang antikorupsi dan integritas secara 

komprehensif 

b. Mampu menerapkan pengetahuan antikorupsi dan integritas dalam aktivitas 

pedagogi antikorupsi 

c. Memiliki kompetensi sebagai fasilitator Pendidikan antikorupsi kepada 

kelompok remaja dan pemuda 

d. Mampu menciptakan jejaring bersama pemangku kepentingan yang lebih 

luas dalam upaya pemberantasan korupsi 

b. Bentuk Kegiatan 

a. Mengikuti Pembekalan Umum Program MBKM ANTIKORUPSI (Mata Kuliah 

Pengantar Antikorupsi untuk Dewasa) 

b. Mengikuti Pembekalan Khusus Program (Pedagogi Kritis dan Pendidikan 

Antikorupsi) 

c. Menempuh 5 Mata Kuliah di Akademi Anti Korupsi 

i. Sejarah Korupsi 

ii. Sosiologi Korupsi 

iii. Hukum dan Korupsi 

iv. Perempuan dan Antikorupsi 

v. Korupsi dan Kemiskinan 

d. Menyusun Strategi Proyek Pembelajaran Antikorupsi 

e. Mahasiswa melakukan salah satu dari proyek mandiri sebagai berikut 

i. mengajar siswa sekolah menengah pertama dan/atau atas 

ii. melakukan Training of Trainer (T0T) kepada unit kegiatan 

siswa/kemahasiswaan  

iii. mengajar di Rumah Belajar ICW 

iv. mahasiswa mengajar di desa (MBKM KKN di desa) 

v. mengajar siswa sekolah menengah pertama dan/atau atas 

c. Persyaratan Umum 

a. Berstatus aktif studi 

b. Telah menempuh 4 semester masa studi 

c. IPK minimal 2,75 

d. Bersedia mengikuti jenis program MBKM ANTIKORUPSI yang ditawarkan 

pada saat pendaftaran dibuka 

e. Mengikuti dan lulus pembekalan umum dari ICW berupa kelas Pengantar 

Antikorupsi untuk Dewasa, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan. 

d. Persyaratan Khusus 

a. Berkomitmen penuh menyelesaikan seluruh proses kegiatan dalam program 

b. Bersedia menanggung biaya operasional yang dibutuhkan oleh mahasiswa 

selama mengikuti program 

c. Nilai yang akan diperoleh hanya akan dikonversi pada mata kuliah yang belum 

pernah ditempuh sebelumnya 
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d. Menandatangani Pakta Intergritas setelah dinyatakan lolos seleksi 

e. Proses Seleksi 

a. Menulis Motivation Statement 200-500 kata yang menjelaskan alasan 

mengikuti program, rencana tindak lanjut dari program  

f. Proses Pelaksanaan 

a. Koordinator MBKM Prodi membentuk tim dosen pendamping untuk 

Asistensi Mengajar Kelas Integritas  

b. Tim dosen pendamping bersama dengan ICW menilai kelayakan Asistensi 

Mengajar Kelas Integritas  

c. Mahasiswa melaksanakan Asistensi Mengajar Kelas Integritas selama 16-24 

minggu dengan total waktu 560-840 jam (atau rata-rata minimal 7 jam sehari 

/5 hari kerja) 

d. Tim dosen pendamping bersama dengan ICW melakukan pendampingan, 

pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan 

pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.  

e. Tim dosen pendamping bersama dengan ICW menyelenggarakan evaluasi 

dan penilaian dari Asistensi Mengajar Kelas Integritas untuk disetarakan 

menjadi mata kuliah yang relevan 

g. Monitoring, Evaluasi,  

a. Mahasiswa mengisi Logbook dan Source of Verification harian dengan 

format dan platform yang telah disediakan 

h. Penilaian 

a. Lulus Pembekalan Umum dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 

b. Lulus Pembekalan Khusus Program dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 

c. Lulus 5 Mata Kuliah ICW dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 

d. Kelayakan isi dan kelengkapan komponen dalam Rencana Proyek 

Pembelajaran 

e. Kualitas pelaksanaan proses pembelajaran  

f. Kelengkapan Pengisian Logbook dan Source of Verification 
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C. MBKM PENELITIAN INTEGRITAS, KORUPSI, DAN ANTIKORUPSI 

 

a. Capaian Pembelajaran Program 

a. Memahami konsep antikorupsi dan integritas secara komprehensif 

b. Mampu mengeksplorasi isu korupsi dan antikorupsi dalam konteks 

Indonesia 

c. Mampu menerapkan pengetahuan antikorupsi dan integritas dalam aktivitas 

penelitian 

d. Memiliki kompetensi mengumpulkan dan menganalisis data kasus-kasus 

korupsi di Indonesia 

e. Mampu menghasilkan karya ilmiah dari hasil penelitian integritas, korupsi, 

dan antikorupsi  

f. Mampu mengkritisi kebijakan pemberantasan korupsi berbasis data 

g. Mampu menciptakan jejaring bersama pemangku kepentingan yang lebih 

luas dalam upaya pemberantasan korupsi 

b. Bentuk Kegiatan 

a. Mengikuti Pembekalan Umum Program MBKM ANTIKORUPSI (Mata Kuliah 

Pengantar Antikorupsi untuk Dewasa) 

b. Menempuh 9 Mata Kuliah di Akademi Antikorupsi 

i. Hukum dan Korupsi 

ii. Pengawasan Anggaran Desa 

iii. Pengawasan Pelayanan Publik 

iv. Advokasi Pelayanan Publik 

v. Korupsi dan Reformasi Birokrasi 

vi. Monitoring Dana Politik 

vii. Pengawasan Anggaran Publik 

viii. Perempuan dan Antikorupsi 

ix. Korupsi dan Kemiskinan 

c. Mengikuti Workshop Manajemen Data Penelitian (analisis tren korupsi dan 

tren vonis, kajian pengadaan barang dan jasa sektor pemerintah, kajian 

laporan masyarakat, monitoring anggaran, relasi politik dan bisnis, beneficial 

ownership, dan isu kontemporer lainnya) 

d. Menyusun proposal, laporan, dan diseminasi hasil penelitian 

c. Persyaratan Umum 

a. Berstatus aktif studi 

b. Telah menempuh 4 semester masa studi 

c. IPK minimal 2,75 

d. Bersedia mengikuti jenis program MBKM ANTIKORUPSI yang ditawarkan 

pada saat pendaftaran dibuka 

e. Mengikuti dan lulus pembekalan umum dari ICW berupa kelas Pengantar 

Antikorupsi untuk Dewasa, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan. 

d. Persyaratan Khusus 

a. Berkomitmen penuh menyelesaikan seluruh proses kegiatan dalam 

program 
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b. Bersedia menanggung biaya operasional yang dibutuhkan oleh mahasiswa 

selama mengikuti program 

c. Nilai yang akan diperoleh hanya akan dikonversi pada mata kuliah yang 

belum pernah ditempuh sebelumnya 

d. Menandatangani Pakta Intergritas setelah dinyatakan lolos seleksi 

e. Proses Seleksi 

a. Menulis Motivation Statement 200-500 kata yang menjelaskan alasan 

mengikuti program, rencana tindak lanjut dari program  

f. Proses Pelaksanaan 

a. Koordinator MBKM Prodi membentuk tim dosen pembimbing penelitian 

yang terdiri dari dosen Prodi Administrasi Publik UNPAR dan peneliti ICW.  

b. Tim pembimbing kelayakan proposal rancangan penelitian yang diajukan 

mahasiswa. 

c. Mahasiswa melaksanakan program Penelitian Integritas, Korupsi, dan 

Antikorupsi selama 16-24 minggu dengan total waktu 560-840 jam (atau 

rata-rata minimal 7 jam sehari /5 hari kerja) 

d. Tim dosen pendamping bersama dengan ICW menyelenggarakan 

bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses penelitian yang 

dijalankan oleh mahasiswa.  

e. Tim dosen pembimbing dan mahasiswa menyelenggarakan presentasi dan 

diskusi hasil penelitian   

f. Tim dosen pembimbing dan mahasiswa menyelenggarakan diseminasi 

hasil penelitian (video advokasi, artikel populer, atau artikel jurnal) 

g. Monitoring, Evaluasi,  

a. Mahasiswa mengisi Logbook dan Source of Verification harian dengan 

format dan platform yang telah disediakan 

b. Mahasiswa mengirimkan bukti diseminasi hasil penelitian 

h. Penilaian 

a. Lulus Pembekalan Umum dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 

b. Lulus 9 Mata Kuliah ICW dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 

c. Kelengkapan Pengisian Logbook dan Source of Verification 

d. Bukti diseminasi hasil penelitian 
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D. MBKM KKN MEMBANGUN DESA ANTIKORUPSI  

 

a. Kompetensi Program 

a. Memahami konsep antikorupsi dan integritas secara komprehensif 

b. Mampu mengeksplorasi isu korupsi dan antikorupsi dalam konteks desa 

c. Mampu menerapkan pengetahuan antikorupsi dan integritas dalam aktivitas 

pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa 

d. Mampu mengkritisi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam tata 

kelola pembangunan desa 

e. Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proyek 

pemberdayaan masyarakat di desa  

f. Mampu menciptakan jejaring bersama pemangku kepentingan yang lebih 

luas dalam upaya pemberantasan korupsi 

b. Bentuk Kegiatan 

a. Mengikuti Pembekalan Umum Program MBKM ANTIKORUPSI (Mata Kuliah 

Pengantar Antikorupsi untuk Dewasa) 

b. Menempuh 9 Mata Kuliah di Akademi Antikorupsi 

i. Sosiologi Korupsi 

ii. Sejarah Korupsi 

iii. Pengawasan Anggaran Desa 

iv. Pengawasan Pelayanan Publik 

v. Advokasi Pelayanan Publik 

vi. Korupsi dan Reformasi Birokrasi 

vii. Pengawasan Anggaran Publik 

viii. Perempuan dan Antikorupsi 

ix. Korupsi dan Kemiskinan 

c. Mahasiswa mengajar aparatur desa dan seluruh pemangku kepentingan 
pembangunan desa dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola 
pemerintah desa yang akuntabel 

d. Mahasiswa menyusun proposal dan melaksanakan proyek kelompok 
tematik anti korupsi (contoh transparansi & keterbukaan anggaran, 
partisipasi anggaran, pilkades, musrenbangdes )  

e. Mahasiswa menyusun laporan dan diseminasi hasil proyek kelompok 

pemberdayaan masyarakat  

c. Persyaratan Umum 

a. Berstatus aktif studi 

b. Telah menempuh 4 semester masa studi 

c. IPK minimal 2,75 

d. Bersedia mengikuti jenis program MBKM ANTIKORUPSI yang ditawarkan 

pada saat pendaftaran dibuka 

e. Mengikuti dan lulus pembekalan umum dari ICW berupa kelas Pengantar 

Antikorupsi untuk Dewasa, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan. 

d. Persyaratan Khusus 

1. Berkomitmen penuh menyelesaikan seluruh proses kegiatan dalam program 
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2. Bersedia menanggung biaya operasional yang dibutuhkan oleh mahasiswa 

selama mengikuti program 

3. Nilai yang akan diperoleh hanya akan dikonversi pada mata kuliah yang belum 

pernah ditempuh sebelumnya 

4. Menandatangani Pakta Intergritas setelah dinyatakan lolos seleksi 

e. Proses Seleksi 

a. Menulis Motivation Statement 200-500 kata yang menjelaskan alasan 

mengikuti program, rencana tindak lanjut dari program  

f. Proses Pelaksanaan 

a. Koordinator MBKM Prodi membentuk tim dosen pembimbing proyek 

kelompok yang terdiri dari dosen Prodi Administrasi Publik UNPAR dan 

peneliti ICW.  

b. Tim pembimbing menilai kelayakan proposal proyek kelompok yang 

diajukan mahasiswa 

c. Mahasiswa melaksanakan proyek kelompok selama 16-24 minggu dengan 

total waktu 560-840 jam (atau rata-rata minimal 7 jam sehari /5 hari kerja) 

d. Tim dosen pembimbing bersama dengan ICW menyelenggarakan 

bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses pelaksanaan 

proyek kelompok 

e. Tim dosen pembimbing dan mahasiswa menyelenggarakan presentasi dan 

diskusi hasil proyek  

f. Tim dosen pembimbing dan mahasiswa menyelenggarakan diseminasi 

hasil proyek (video advokasi, artikel populer, atau artikel jurnal) 

g. Monitoring, Evaluasi,  

a. Mahasiswa mengisi Logbook dan Source of Verification harian dengan 

format dan platform yang telah disediakan 

b. Mahasiswa mengirimkan bukti diseminasi hasil proyek 

h. Penilaian 

a. Lulus Pembekalan Umum dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 

b. Lulus 9 Mata Kuliah ICW dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 

c. Kelengkapan Pengisian Logbook dan Source of Verification 

d. Bukti diseminasi hasil pelaksanaan proyek 

 


