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KampusMerdeka
Merdeka Belajar bagi Mahasiswa

I Made S. Utama
Tim Pengembang KPT
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pendidikan di Abad ke-21

 Pendidikan menggambarkan peta dunia
yang kompleks yang secara konstan
mengalami perubahan.

 Pendidikan adalah ‘kompas’ dimana
seseorang dapat menemukan jalannya
sendiri

 Belajar sepanjang hayat adalah “kunci
menuju ke abad 21”  

 Pendidikan adalah atmosfer untuk
mengembangkan potensi pembelajar
secara individu dan membuka
sepenuhnya bakat yang “tersembunyi
seperti halnya harta karun yang 
terpendam dalam diri setiap orang” 

 Pendidikan di abad 21 harus disusun
kembali memenuhi empat pilar: 

 learning to know, 

 learning to do, 

 learning to be, and 

 learning to live together

UNESCO - the International Commission on Education for the Twenty-first Century - 1996

supartha_utama@unud.ac.id
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Pendidikan di Abad ke-21

☼ Perkembangan TIK memecah barier waktu
dan ruang untuk akses global terhadap
informasi terkini oleh siapapun, kapanpun
dan dimanapun. 

☼ Perkembangan TIK menciptakan lingkungan
belajar yang dapat dikonfigurasi oleh siswa
untuk kebutuhannya dengan cara belajarnya
sendiri. 

☼ Rangsangan interaksi antara guru-siswa, 
siswa-ahli dan manusia-komputer. 

☼ Rangsangan pembelajar atau siswa untuk
mengkontribusikan materi ke lingkungan
belajarnya

Generasi pembelajar berada pada era 
‘perkembangan jejaring digital

TIK sebagai alat pembelajaran yang 
handal.

UNESCO - the International Commission on Education for the Twenty-first Century - 1996

supartha_utama@unud.ac.id

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

18th Century 19th Century 20th Century Today
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Knowledge and information 
are not shared and cross 
sector values are difficult to 
create

IoT will connect all people and things, 
all sort of knowledge  and information 
are shared, and totally new 
values will be born

Social issues will be overcome and 
human will  be liberated from various 

types of constrains

A variety of constrain exist with 
respect to social problems such as the 

aging society and regional 
depopulation making suficient

respons difficult

AI will  free human from the 
burdensome work of analyzing 
huge amount of information 

The pliability open to humans will 
expand through use of robots, 

automatic driving cars, etc. 

With an overflow of information the 
work of finding and analyzing the 
information desired  is difficult and 
budersome

People do a large amount of 
works,  their abilities had 

limitation, and the behavior 
physically challenge is 

constrained

https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html
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77 https://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills
Source:  https://www.top10onlinecolleges.org/
work-skills-2020/

FUTURE WORK SKILLS 
FOR 21st Cent
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PENYUSUNAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

?

supartha_utama@unud.ac.id
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INDUSTRI 4.0 – Teknologi Pembelajaran

Asana
Basecamp
G Suite
Slack
Trellosupartha_utama@unud.ac.id

Heutagogy
learning (self-
determined learning)
menawarkan
kebebasan kepada
pembelajar (learner)
untuk menetukan
(determine) sendiri
belajarnya.
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Kebijakan Kemendikbud

Pembelajar Sepanjang Hayat
Sadar bahwa dirinya harus menjadi pembelajar 
sepanjang  hayat untuk tetap survive di setiap 

perkembanganzaman.

Pengembangan  
Kepemimpinan
Kegiatan ekstra kurikuler  
untuk pengembangan  
kepemimpinan dan  
kemampun bekerja
dalam tim agar  terus
dikembangkan.

Pendampingan  
Dosen (Dosen  
Penggerak)

dalam berbagai kegiatan  
(keagamaan, sosbud,  
olahraga, penelitian, dll).

General Education  
Pemahaman Wawasan  
Kebangsaan dan Bela  
Negara (UUD 1945,  
Pancasila, Bhinneka  
Tunggal Ika, dan NKRI).

6

Civic Intelligence,  
responsibility and  
participation
Pengembangan  
kecerdasan (civic  
intelligence),  
tanggungjawab (civic  
responsibility), dan  
partisipasi (civic  
participation) warga  
negara sebagai landasan  
pengembangan nilai dan  
perilaku demokrasi.

4

Penciptaan Karakter Unggul, Budaya Akademik Kolaboratif & 
Kompetitif  di PerguruanTinggi

1 2 3

Entrepreneurial  
Mindset
Semangat juang, 
pantang  menyerah.

5

13

Kampus Merdeka

Pembukaan  
program studi  

baru

Tinggi Negeri
Badan Hukum

4

Hak belajar tiga
semester di luar
program studi

Sistem akreditasi  
perguruan tinggi

Permendikbud No. 3 
Tahun 2020  tentang 
Standar Nasional  
Pendidikan Tinggi

Permendikbud No. 5 Tahun
2020 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan
Tinggi

 Permendikbud No. 4 Tahun
2020  tentang Perubahan 
Perguruan  Tinggi Negeri 
menjadi Perguruan  Tinggi 
Negeri Badan Hukum

 Permendikbud Nomor 6 Tahun  
2020 tentang Penerimaan  
Mahasiswa Baru Program 
Sarjana  pada Perguruan Tinggi
Negeri

 Permendikbud No. 7 Tahun 2020  
tentang Pendirian, Perubahan,  
Pembubaran Perguruan Tinggi  
Negeri, dan Pendirian,Perubahan,  
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi  
Swasta

 Permendikbud No. 5 Tahun 2020
tentang Akreditasi Program Studi
dan PerguruanTinggi

2
Perguruan

14

1 3



11/5/2020

8

Kampus Merdeka, Merdeka Belajar

Dosen sebagai PENGGERAK
Dosen memfasilitasi pembelajaran  
mahasiswanya secara independen.

Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah:  
magang, KKN, menghadirkan praktisi  
(dosen dari industri),  project melibatkan
mahasiswa.

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk
secara sukarela (dapat diambil atautidak):
 Dapat mengambilsks di luar perguruan tinggisebanyak2 

semester (setara dengan 40 sks)

 Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang  
berbeda di PT yang sama sebanyak1 semester (setara 
dengan 20 sks)

15

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal  
adalah sebanyak 5 semester dari total semesteryang
harusdijalankan(tidak berlaku untuk prodiKesehatan1)

Perubahan definisi sks:
 Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan“jam belajar”.
 Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang),  

pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi  
independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.Semua  
jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen  
ditentukanolehPT)

 Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa(dalam  3 
semester di atas) dapat dipilih dari: (a) program yang  
ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujuioleh rektor

Merdeka dalam BELAJAR

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
Program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

supartha_utama@unud.ac.id
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Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi MBKM Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal

Kegiatan Penjelasan Catatan

1 Magang / praktik kerja
Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi  
multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan
(startup)

Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar

2 Proyek di desa
Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah  
terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya

Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala  
desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya

3 Mengajar di sekolah
Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama  
beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud

4 Pertukaran pelajar
Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun  
dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan  
Pemerintah

Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan  
oleh PT masing-masing

5 Penelitian / riset
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang  
dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN

6 Kegiatan wirausaha
Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri –
dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan 
bukti  transaksi konsumen atau slip gaji pegawai

Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar

7 Studi / proyek independen
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik  
sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar

8 Proyek kemanusiaan
Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang  
disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri

Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor:  
Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:
 Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
 Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks
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• Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama
atau berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). 

• Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar
prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring internal 
prodi.

• Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang 
ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

• Program kewirausahaan dapat merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari
berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan
tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/micro- credentials yang 
ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.

• KKNT..Membangun Desa Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa
tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring 
atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
Program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

supartha_utama@unud.ac.id

Proses Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM
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Skenario Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM
Pembelajaran Daring
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