


 
 

 i 

Daftar Isi 

Daftar Isi ...................................................................................................................................................... i 

I. Ketentuan Pencairan Subsidi Kuota ........................................................................................ 1 

II. Ketentuan Pemberian Voucher Sertifikasi ............................................................................. 1 

III. Ketentuan Fasilitas Akun Microsoft 365 ............................................................................ 2 

IV. Ketentuan Fasilitas Azure Pass .............................................................................................. 2 

V. Fasilitas Pembelajaran .................................................................................................................. 3 

 



 
 

 1 

 

Ketentuan Pemberian Fasilitas Pendukung kepada Peserta Studi 

Independen Cycle 3 tahun 2022 

 

I. Ketentuan Pencairan Subsidi Kuota 

Berikut adalah ketentuan pencairan subsidi kuota di Indonesia. Maribelajar Indonesia 

Cerdas pada Program Studi Independen Cycle 3, di antaranya: 

1. Mengikuti semua aktivitas perkuliahan, baik sinkron dan asinkron minimal 80% 

dari total kehadiran. 

2. Mengisi weekly report secara disiplin pada platform kampus merdeka dan telah 

disetujui mentor 

3. Menyelesaikan capstone project sesuai yang telah ditetapkan.  

4. Lulus pada tiap kursus yang diberikan dengan nilai minimal per kursus adalah 

62.5. 

5. Dinyatakan lulus pada program studi independen cycle 3.   

6. Telah mengumpulkan laporan pertanggung jawaban di platform kampus 

merdeka dan Indonesia. Maribelajar Indonesia Cerdas   

7. Mengisi formulir evaluasi mentor dan mitra untuk perbaikan dan 

perkembangan di masa depan.  

8. Pendistribusian dilakukan setelah kegiatan perayaan kelulusan. 

9. Besaran subsidi kuota yang akan didistribusikan setelah program selesai adalah 

Rp.2.000.000,00 

10. Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu apabila ada hal yang harus 

disesuaikan oleh mitra sesuai dengan ketetapan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

 

II. Ketentuan Pemberian Voucher Sertifikasi  

Berikut adalah ketentuan pemberian voucher sertifikasi internasional Microsoft 

sebagai fasilitas validasi keterampilan para peserta program studi independent, di 

antaranya: 

1. Telah mengikuti ujian tengah dan akhir semester pada rangkaian program studi 

independen. 

2.  Dinyatakan lulus pada ujian tengah dan akhir semester. Apabila mahasiswa 

dinyatakan tidak lulus pada ujian tengah dan akhir semester, maka mahasiswa 

diberikan kesempatan remedial sebanyak satu kali. Besaran nilai kursus 

dinyatakan lulus adalah 62.5. 

3. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada ujian tengah dan akhir 

semester, maka mahasiswa tidak berhak mendapatkan fasilitas ujian sertifikasi 

internasional yang disediakan oleh mitra. Mahasiswa minimal harus lulus satu 

kursus untuk mendapatkan voucher sertifikasi internasional.  



 
 

 2 

4. Ujian sertifikasi akan dilaksanakan menggunakan Certiport Exam from Home. 

Petunjuk pelaksanaan sertifikasi akan diinformasikan pada dokumen terpisah.  

 

III. Ketentuan Fasilitas Akun Microsoft 365  

Berikut adalah ketentuan pemberian fasilitas akun Microsoft 365 bagi peserta studi 

Independen Maribelajar, di antaranya: 

1. Telah dinyatakan diterima oleh PT. Maribelajar Indonesia Cerdas dan telah 

mengonfirmasi keikutsertaannya melalui platform kampus merdeka.  

2. Fasilitas akun Microsoft 365 yang diberikan merupakan Plan A1 hanya 

diperbolehkan digunakan untuk mendukung aktivitas program studi 

independen selama program berlangsung. Secara spesifik akun ini hanya 

digunakan untuk aktivitas kelas virtual di Microsoft Teams dan MariBelajar 

Learn sebagai MOOC (Massive Open Online Course) yang disediakan oleh 

MariBelajar. Mahasiswa dilarang untuk menggunakan akun Microsoft 365 untuk 

spamming yang akan berakibat pada dibloknya akun tersebut.   

3. Akun Microsoft 365 plan A1 ini disediakan untuk mendukung proses 

komunikasi selama program berlangsung. Para mahasiswa dihimbau untuk 

dapat melakukan komunikasi dengan mentor melalui Microsoft Teams atau pun 

email di Outlook. Mahasiswa dapat memilih tools komunikasi yang dianggap 

nyaman. Namun, pastikan Anda tidak menggunakan akun Microsoft 365 ini 

untuk aktivitas komunikasi dengan pihak luar.  

4. Kegiatan aktivitas pendaftaran di Microsoft Learn dan Sertifikasi di Certiport 

peserta diwajibkan untuk menggunakan akun Microsoft personal. Bagi 

peserta yang belum memiliki akun Microsoft, maka silakan daftarkan diri Anda 

melalui https://account.microsoft.com/account.  

 

IV. Ketentuan Fasilitas Azure Pass 

Berikut adalah ketentuan pemberian fasilitas Azure Pass bagi peserta studi Independen 

Maribelajar, di antaranya: 

1. Azure pass hanya diberikan bagi peserta jalur pembelajaran tertentu dalam 

rangkaian program studi independent cycle 3 oleh MariBelajar, yaitu Data 

Analyst dan AI. Mahasiswa dapat melakukan redeem Azure Pass melalui 

https://www.microsoftazurepass.com/. Ketika memasukkan redeem ini, 

pastikan Anda menggunakan akun Microsoft personal yang belum pernah 

Anda gunakan untuk melakukan proses redeem Azure Pass.  

2. Azure pass akan diberikan ketika mahasiswa telah memasuki topik-topik yang 

membutuhkan Azure dan pada saat pengerjaan capstone project. Namun, pada 

dasarnya untuk aktivitas pembelajaran, mahasiswa dapat menggunakan 

alternatif untuk mengakses environment Azure melalui:  

a. Azure Sandbox yang tersedia di Microsoft Learn. Untuk mengaktivasinya 

silahkan sign in menggunakan akun Microsoft personal di Microsoft 

Learn | Microsoft Docs 

https://account.microsoft.com/account
https://www.microsoftazurepass.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/
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b. Menggunakan Azure for Student. Layanan ini memberi 100$ untuk 

penggunaan kredit dengan syarat memiliki domain email akademik yang 

sudah terdaftar di Microsoft. Aktivasi dapat dilakukan di Azure for 

Students – Free Account Credit | Microsoft Azure  

 

V. Fasilitas Pembelajaran 

 

Berikut adalah failitas pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa, di 

antaranya: 

1. Microsoft Teams sebagai ruang kelas virtual 

2. MariBelajar Learn sebagai MOOC (Massive Open Online Course) 

3. Modul Digital sebagai sumber daya pendukung belajar mandiri yang wajib 

diakses dan dipelajari oleh mahasiswa.  

4. Microsoft Learn sebagai sumber daya utama untuk mendukung pembelajaran 

mandiri.  

5. Decks presentasi yang dalam format .pdf. 

https://azure.microsoft.com/en-us/free/students/
https://azure.microsoft.com/en-us/free/students/

