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BAB I GAMBARAN UMUM 

 

A. LANDASAN HUKUM 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan 

amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan 

mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program 

kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 

2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.  

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 

2019, tentang Musyawarah Desa.  

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 

2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 

2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. 

 

B. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan 

kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut 

dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi 

juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat 

merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih 

capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan 

selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban 
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atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi 

yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program 

studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri 

menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa 

diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 

1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester 

melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. 

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan 

kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut 

dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi 

juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi  dituntut untuk dapat 

merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif  agar mahasiswa dapat meraih 

capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan 

selalu relevan. 

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas 

tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang 

otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa. 

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan system 

akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN  berbadan hukum, 

dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil 

SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan 

mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas 

pembelajaran di luar perguruan tinggi. 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi 

mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh 

pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh 

pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran 

pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di 

luar Perguruan Tinggi (Mitra Industri); 
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C. TUJUAN 

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di 

luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard 

skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai 

pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential 

learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa 

mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. 

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Lambung Mangkurat bertujuan 

untuk menjawab tantangan perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang sesuai dengan 

perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun 

dinamika masyarakat. 
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BAB II PERSYARATAN & PELAKSANAAN 

 

A. PERSYARATAN  

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga 

semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut: 

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi. 

2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.  

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan  

program Merdeka Belajar dengan membuat  panduan akademik. Program-program yang 

dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. 

Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian 

maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi. 

 

D. PELAKSANAAN  

Program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat 

melakukan beberapa kegiatan seperti:  

1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus 

merdeka. 

2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam 

Perguruan Tinggi. 

3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar 

Perguruan Tinggi beserta persyaratannya. 

4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar 

Perguruan Tinggi. 

5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi 

dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring. 

Adapun tugas mahasiswa dalam kegiatan MBKM ini adalah  

1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata 

kuliah/program yang akan diambil di luar prodi. 

2) Mendaftar program kegiatan luar prodi. 

3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. 
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4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik 

yang ada. 

 

E. KURIKULUM 

Ruang lingkup Kurikulum yang mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas 

Lambung Mangkurat mencakup:  

1. Pola Masa Belajar;  

2. Beban Belajar;  

3. Sebaran Mata Kuliah;  

4. Bentuk Dan Program Pembelajaran;  

5. Persyaratan Peserta Pembelajaran;  

6. Mekanisme Pelaksanaan Belajar;  

7. Kemitraan 

 

F. TEKNIS PELAKSANAAN 

Mahasiswa dapat mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui 

program-program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). 

Berikut tata cara pelaksanaan program MBKM : 

1. Mahasiswa memilih program MBKM yang akan diikuti dari kegiatan MBKM 

2.  Mahasiswa mengisi dan menandatangani daftar kompetensi yang akan dikembangkan 

selama mengikuti program MBKM dengan template yang telah disediakan. 

3. Mahasiswa mengisi form pernyataan komitmen untuk mengikuti proses kegiatan MBKM 

secara utuh. 

4. Mahasiswa membuat daftar mata kuliah yang akan diajukan untuk permohonan 

ekuivalensi dengan mengacu pada pertimbangan dan hasil diskusi dengan Dosen 

Pembimbing Akademik. Kecuali untuk mahasiswa semester 7 ke atas, permohonan 

konversi nilai mengacu pada mata kuliah semester berjalan dan mata kuliah pada 

semester lampau.  

5. Untuk Mata kuliah Skripsi ekuivalen dengan program MBKM riset atau penelitian.  

6. Pada program MBKM yang bisa diambil pada semester berjalan yang berbarengan 

dengan pelaksanaan Mata Kuliah PBL, maka mahasiswa dibolehkan tidak turut serta 

berada di lapangan selama kegiatan berlangsung dengan mengumpulkan laporan 
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kegiatan MBKM sebagai pengganti laporan PBL yang sedang terprogram pada semester 

berjalan.  

7. Apabila instansi untuk kegiatan MBKM memperbolehkan mahasiswa untuk mengikuti 

kuliah di Prodi, mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah sesuai dengan jumlah 

SKS yang tersisa dari SKS maksimal ekuivalen yaitu 20 SKS.  

8. Apabila instansi/mitra kegiatan MBKM tidak memperbolehkan mahasiswa untuk 

mengikuti kuliah di Prodi, mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah 

dengan memaksimalkan metode asincronous.  

9. Pada saat pertemuan perdana perkuliahan, mahasiswa wajib menghubungi dosen 

pengampu mata kuliah konversi dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan 

mengikuti program MBKM dengan menunjukkan bukti diterima di program MBKM.  

10. Selama mengikuti kegiatan MBKM, mahasiswa tidak wajib mengikuti pertemuan 

perkuliahan. Apabila terdapat CPMK yang belum terpenuhi dan/atau terukur, maka 

mahasiswa wajib mengerjakan tugas dan/atau ujian yang diberikan oleh dosen pengampu 

mata kuliah konversi, hanya untuk CPMK yang tidak terpenuhi/terukur saja.  

11. Apabila ekuivalensi mata kuliah yang direkomendasikan berupa mata kuliah praktik 

dan/atau Tugas Akhir (TA), mahasiswa tetap diwajibkan seminar akhir dan 

mengumpulkan luaran sebagai bentuk penilaian.  

12. Setelah kegiatan MBKM selesai, mahasiswa wajib mengirimkan luaran berupa scan 

sertifikat, laporan dan dokumen lainnya yang menjadi bukti mahasiswa telah 

menyelesaikan MBKM.  

13. Segala bentuk teknis pelaksanaan yang belum termuat pada dokumen ini sewaktu-waktu 

dapat diperbaharui berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan MBKM.  
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BAB III BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

A. BENTUK PROGRAM  

Adapun program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Lambung Mangkurat adalah  

1. Program Kampus Mengajar / Asistensi Mengajar;  

2. Program Magang/Praktik Kerja Kampus Merdeka;  

3. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;  

4. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Merdeka;  

5. Program Indonesian International Student Mobility Awards;  

6. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;  

7. Program Penelitian Kampus Merdeka;  

8. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka;  

9. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka. 

 

B. PROGRAM KAMPUS MENGAJAR/ASISTENSI MENGAJAR 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan program pembelajaran dalam 

bentuk kampus mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, 

menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun 

di daerah terpencil.  

1. Adapun tujuannya adalah 

1)  Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan 

untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di 

satuan pendidikan.  

2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan 

dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 

2. Tugas mahasiswa yaitu 

1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan 

mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan. 

2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan 

dosen pembimbing. 

3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. 

3. Syarat mahasiswa adalah  
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1) Mahasiswa aktif dari Program Studi S1 & vokasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan (PTS) 

di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset & Teknologi 

2) Minimum berada di semester 4 (empat) pada tahun akademik 2021/2022 

3) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3 dari skala 4 

4) Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi 

5) Berasal dari Program Studi dengan akreditasi minimum B (Baik Sekali) 

6) Diutamakan memiliki prestasi, pengalaman mengajar & berorganisasi (sebagai tambahan 

poin penilaian) 

7) Memperoleh surat rekomendasi dari program studi yang diketahui pimpinan Perguruan 

Tinggi (Fakultas/ Sekolah Tinggi/Institut/Universitas) untuk mengikuti kegiatan Kampus 

Mengajar. 

8) Belum pernah diterima di Kampus Mengajar Perintis, Kampus Mengajar Angkatan 1 & 2 

4. Peranan: 

1) Membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah maupun 

pembelajaran jarak jauh, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi 

2) Membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran (daring maupun luring) 

3) Mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah 

4) Sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek (kurikulum darurat, modul 

pembelajaran, AKSI, Portal Rumah Belajar, dll.) 

5) Sosialisasi dan improvisasi materi promosi Profil Pelajar Pancasila 

6) Duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi 

5. Pembelajaran yang akan dicapai: 

1) Menginternalisasi empati dan kepekaan sosial terhadap permasalahan kehidupan 

kemasyarakatan yang ada di sekitarnya 

2) Menginternalisasi sikap saling menghargai dalam penyelesaian permasalahan 

3) Menginternalisasi etika komunikasi, kolaborasi, dan interaksi sosial 

4) Memecahkan permasalahan kompleks di bidang Pendidikan 

5) Menganalisis permasalahan pembelajaran di sekolahdengan pendekatan cara berpikir 

kritis 

6) Mengembangkan jiwa kepempimpinan, softskills, dan karakter dalam berinovasi dan 

berkolaborasi dengan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

7) Memiliki keterampilan berpikir dalam berkolaborasi lintas bidang ilmu 
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8) Mengembangkan video pembelajaran dan modul digital berbasis multimedia 

9) Memproduksi sarana penunjang kegiatan pembelajaran dan Pendidikan 

10) Melatih civitas akademik di sekolah melalui pengembangan literasi kemanusiaan, 

numerasi, digital, dan teknologi 

11) Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

12) Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di berbagai 

bidang keahlian, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

13) Memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, dengan pembimbing, kolega, dan 

sejawat Sebagai Dosen Pembimbing Lapangan 

 

C. PROGRAM MAGANG/PRAKTIK KERJA KAMPUS MERDEKA  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan program magang yang berlangsung 

1-2 semester, di mana program ini memberikan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam 

industri dan sektor yang diminati, mengembangkan jaringan dan hubungan dalam industri 

tempat magang, memperoleh pengalaman kerja yang berharga untuk digunakan setelah lulus 

dari universitas serta memberikan peluang yang lebih besar untuk diterima sebagai karyawan dari 

Mitra tempat magang.  Program pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra 

yaitu perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun 

perusahaan rintisan (startup).  Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai 

dengan program studi/jurusan Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan 

minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak). 

1. Tujuan Program magang/praktik kerja kampus merdeka ini antara lain:  

1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa sehingga 

meningkatkan kesiapan dan keterserapan di dunia kerja dan dunia usaha 

2) Memberikan alternative solusi yang efektif bagi mitra industry dan organisasi untuk 

mendapatkan talenta yang berkualitas dan sesuai dengan budaya organisasi;  

3) Meningkatkan employer branding di mata talenta muda di Indonesia sehingga 

memberikan nilai tinggi bagi mitra industry dan organisasi;  

4) Menghasilkan terobosan dalam penyelesaian persoalan praktis di industry ataupun 

organisasi dari inovasi yang dilakukan dalam program ini; 

5)  Mendorong dan memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan;  

6) Meningkatkan peran dan kontribusi nyata Perguruan Tinggi dan mahasiswa dalam 

pembangunan nasional. 
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2. Adapun tugas mahasiswa yaitu 

1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar 

dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang. 

2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan 

dosen pembimbing magang. 

3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing 

magang. 

4) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen 

pembimbing. 

3. Dosen Pembimbing & Supervisor 

1) Dosen pembimbing meberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang. 

2)  Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses 

magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang. 

3) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil 

magang. 

 

Secara garis besar, tahapan kegiatan pemagangan ini terdiri dari tiga bagian yaitu Pra 

pelaksanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi. 

• Pra Pelaksanaan: Mahasiswa mendaftar pada platform kampus merdeka, submitted 

proposal, mengikuti seleksi dan pengumuman penetapan mahasiswa magang. 

• Pelaksanaan: Mahasiswa berbaur di tempat magang, bekerja sesuai waktu yang telah 

ditentukan, dan mendapatkan bimbingan dari pembimbing eksternal dari Mitra dan 
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internal ULM untuk proses penyusunan laporan magang, memanfaatkan waktu belajar 

secara asinkronous, dan Menyusun laporan magang. Adapun dua aktivitas yang dilakukan 

oleh peserta magang adalah 

-Kegiatan magang dilakukan saat jam kerja; kegiatannya menggunakan metode learning 

by doing dimana mahasiswa akan mengerjakan tugas yang diberikan dengan pengarahan 

dari pembimbing eksternal.  

- Kegiatan  dilakukan di luar jam kerja, dimana mahasiswa mempelajari materi secara 

asinkronus untuk materi kuliah terkait magang atau mata kuliah tidak terkait magang 

yang diambil bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan magang. 

• Evaluasi: Proses ini dilaksanakan oleh pembimbing eksternal dan internal serta dilakukan 

pada tahap pelaksanaan dan di akhir kegiatan. 

 

D. PROGRAM STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT KAMPUS MERDEKA 

 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berlangsung selama 1 hingga 2 semester, dan 

diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin melengkapi dirinya dengan kompetensi spesifik dan 

praktis sesuai kebutuhan dunia usaha dunia industri. Program proyek independent dapat 

dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.  

1. Tujuan Program studi independen bersertifikat kampus merdeka antara lain: 

1) mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang 

menjadi gagasannya 

2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan 

3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional 

2. Mekanisme yang perlu diupayakan oleh mahasiswa adalah  

1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin. 

3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen. 

4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. 

5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. 
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E. PERTUKARAN PELAJAR 

Pertukaran pelajar merupakan program pertukaran mahasiswa dalam Program Studi yang 

sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa 

untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur 

kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian 

pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. 

Tujuan Program pertukaran mahasiswa merdeka antara lain: a. belajar lintas kampus, 

tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-

Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan 

semakin kuat; b. membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan 

agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa; c. 

menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik 

antar Perguruan Tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan 

luar negeri. 

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran 

belajar adalah sebagai berikut.  

1. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama. 

 Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya 

capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi 
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maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan 

yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. 

1) Mekanisme 

a) Program Studi 

✓ Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk 

mengambil mata kuliah di program studi lain. 

✓ Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar 

prodi. 

✓ Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk 

pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.  

✓ Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain. 

b) Mahasiswa 

✓ Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

✓ Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik 

yang ada 

2) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat 

dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). 

 

2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda 

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan 

konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau 

wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. 

1) Mekanisme 

a) Program Studi 

✓ Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk 

mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain. 

✓ Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, 

pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. 

✓ Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster 

(berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah). 

✓ Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk 

pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain. 

✓ Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada 

perguruan tinggi lain. 
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✓ Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

b) Mahasiswa 

✓  Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

✓ Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain 

sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi. 

✓ Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi 

lain. 

2) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang 

berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran 

yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus 

mendapat pengakuan dari Kemdikbud. 

 

3. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda 

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang  

berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang 

dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk 

memperkaya capaian pembelajaran lulusan.  

1) Mekanisme 

a) Program Studi 

✓ Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di 

program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. 

✓ Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi. 

✓ Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk 

pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan  Tinggi yang berbeda. 

✓ Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada 

perguruan tinggi yang berbeda. 

✓  Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, 

pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.  

✓  Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster 

(berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah). 

✓  Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

b) Mahasiswa 

✓  Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 
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✓  Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan 

tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan 

tinggi. 

✓  Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi 

lain. 

2)  Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi  yang berbeda 

dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan  (daring). Pembelajaran yang 

dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat 

pengakuan dari Kemdikbud. 

 

4. Syarat mahasiswa adalah 

1) Mahasiswa aktif di bawah Kemendikbudristek, terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi (PDDikti), dan duduk pada semester dua sampai enam saat periode pendaftaran; 

2) Belum pernah mengikuti Program PMM; 

3) Tidak sedang terdaftar aktif dalam Program Kampus Merdeka yang lain pada saat 

program berlangsung; 

4) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik; 

5) Memiliki surat izin dari PT Pengirim; 

6) Mendapatkan izin orang tua/wali untuk mengikuti PMM 2; 

7) Memiliki IPK minimal 2,75 pada saat periode pendaftaran PMM 2; 

8) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

9) Memiliki atau bersedia membuat rekening aktif Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau Bank 

Syariah Indonesia (BSI) atas nama Mahasiswa bersangkutan; 

10) Diutamakan memiliki asuransi kesehatan yang aktif berupa BPJS Kesehatan atau Kartu 

Indonesia Sehat (KIS); 

11) Telah menerima minimum dua dosis vaksin COVID-19; dan 

12) Bersedia mentaati seluruh ketentuan PMM 2 dan bersedia menerima konsekuensi atas 

pelanggaran terhadap ketentuan PMM 2. 
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F. PROGRAM INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY AWARDS (IISMA)  

Program mobilitas internasional mahasiswa Indonesia yang membuka kesempatan bagi 

mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan 

tinggi bereputasi manapun di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta 

kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. 

Program IISMA membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah 

atau Program yang dapat disetarakan dengan mata kuliah di luar mata kuliah kompetesi prodinya. 

Mahasiswa dapat menempuh pembelajaran di perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra 

Kemendikbud selama 1 (satu) semester yang Program pembelajarannya disetarakan hingga 20 

SKS, dengan mengambil mata kuliah dan aktivititas pengembangan diri yang diminati dan sesuai 

dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri. 

Tujuan Program Indonesian International Students Mobility Awards antara lain:  

1. Meningkatkan pengetahuan, soft skills, dan pemahaman lintas budaya mahasiswa;  

2. Membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengenal dan mempelajari ilmu 

pengetahuan dan teknologi terkini dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi masa depan;  

3. Mengembangkan persahabatan dan jejaring mahasiswa peserta dengan mahasiswa, 

pengajar, maupun masyarakat secara umum di negara tempat mahasiswa 

melaksanakan program;  

4. Mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, berpikiran terbuka, 

memiliki pengalaman dan pengetahuan global serta siap menghadapi tantangan 

revolusi industri 4.0 dan society 5.0;  

5. Memperkuat hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah 

negaranegara domisili perguruan tinggi mitra. 
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G. PROGRAM KEWIRAUSAHAAN KAMPUS MERDEKA  

Merupakan program yang difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi 

mahasiswa Indonesia melalui 4 kegiatan unggulan yaitu Workshop Kewirausahaan, KBMI 

(Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia), ASMI (Akselerasi Startup Mahasiswa 

Indonesia) dan Pendampingan Melekat oleh praktisi/pengusaha dan dosen. Info lengkapnya 

dapat mengunjungi https://wirausahamerdeka.id/ . 

1. Tujuan program kewirausahaan kampus merdeka antara lain:  

1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan 

usahanya lebih dini dan terbimbing;  

2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran 

intelektual dari kalangan sarjana 

2. Tugas mahasiswa adalah 

1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa  

mendaftarkan program kegiatan wirausaha. 

2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, 

mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.  

3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau 

mentor kewirausahaan. 

4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk 

presentasi. 

 

https://wirausahamerdeka.id/
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3. Persyaratan mahasiswa adalah 

1) Mahasiswa Aktif 

a. S1 / D3 / D4 : Minimal Semester 5 

b. D2 : Minimal Semester 3 

c. S2 / S3 : Tanpa batasan semester (tanpa konversi SKS) 

2) Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program. 

3) Tidak mengambil mata kuliah di Perguruan Tinggi asal selama mengikuti program. 

4) Memperoleh surat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan pimpinan perguruan tinggi 

bidang Akademik. 

5) Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat 

pernyataan mahasiswa. 

 

H. PROGRAM PENELITIAN KAMPUS MERDEKA  

Merupakan program bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka 

belajar dapat diwujudkan dalam bentuk Program penelitian di Lembaga riset/pusat studi. 
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1. Tujuan program penelitian kampus merdeka antara lain:  

1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, 

pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool 

talent peneliti secara topikal;  

2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung 

oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi;  

3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset 

Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak 

dini. 

2. Tugas mahasiswa adalah 

1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa 

mendaftarkan diri untuk program asisten riset. 

2) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi 

tempat melakukan riset. 

3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan 

penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah. 

 

I. PROGRAM KEMANUSIAAN KAMPUS MERDEKA 

Merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan 

kegiatan kemanusiaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal 

kegiatan kemanusiaan.  

1. Tujuan Program Kemanusiaan Kampus Merdeka antara lain:  

1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 

2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami 

permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan 

keahliannya masing-masing. 

2. Tugas Mahasiswa adalah 

1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan 

diri untuk mengikuti program kemanusiaan. 

2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen 

pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. 

3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 



23 
 

4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau 

presentasi. 

 

 

J. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA KAMPUS MERDEKA 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang merupakan suatu bentuk pendidikan 

dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah 

masyarakat di luar kampus dan secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi 

potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi 

desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.  

1. Tujuan program pembangunan desa kampus merdeka antara lain:  

1) Kehadiran mahasiswa selama 6–12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang 

dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan;  

2) Melatih Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan 

Kementerian Desa PDTT. 

2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Mahasiswa 

1) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan. 

2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 

SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan 

Perguruan Tinggi. 

3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi. 
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4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan 

Perguruan Tinggi. 

3. Lokasi Pelaksanaan 

1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. 

3) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana. 

4) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km. 

5) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya. 

 

4. Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KKNT yaitu sebagai berikut:  

1) Model KKNT yang diperpanjang di mana perguruan tinggi membuat paket kompetensi 

yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa 

diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 

semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang 

diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan 

Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. 

Bentuk Program KKNT yang diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan 

masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa;  

2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa di mana perguruan tinggi 

bekerjasama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan 

desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket 
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kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam 

pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini 

menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan 

dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan 

maksimal 20 SKS persemester. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 

SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan 

kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari 

laporan dan ujian portofolio/rubrik program KKNT. Untuk kesesuaian dengan 

ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan 

program yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus 

mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program 

studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan 

Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa; 

3) Model KKNT Mengajar di Desa yang pelaksanaannya diutamakan bagi mahasiswa 

program studi Pendidikan, sedangkan untuk mahasiswa di luar program studi 

Pendidikan dapat melakukan Program mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna, serta 

bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal; 

4) Model KKNT Free Form, di mana mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan 

dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra.
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BAB IV PENGAKUAN PEMBELAJARAN 

 
Perguruan tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus 

Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam 

kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam 

kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;  

2. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat 

puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 

(seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan engakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) 

sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif;  

3. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam 

kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam 

ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat 

puluh) sks; dan  

4. Lembar penilaian Program MBKM menggunakan contoh sebagaimana yang tertera 

pada lampiran. 
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BAB  V PENJAMINAN MUTU 

 

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga 

semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin di tingkat program 

studi, maka  ditetapkan beberapa mutu (pada dokumen terpisah), antara lain : 

A. Mutu kompetensi peserta. 

B. Mutu pelaksanaan. 

C. Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal. 

D. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan. 

E. Mutu pelaporan dan presentasi hasil. 

F. Mutu penilaian. 
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BAB V MONITORING DAN EVALUASI 

 
Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dilaksanakan 

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara periodik di 

bawah koordinasi PIC berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Lambung Mangkurat Tahun 2021.  

Penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Program Studi Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dilaksanakan di bawah 

koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik,  Koordinator Program 

Studi dan  PIC  Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah ditunjuk di Program Studi. 

Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi 

dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan 

salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam 

melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi 

yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh 

tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti 

kegiatan.  Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh 

mahasiswa selama mengikuti program.  Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment 

terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk 

meningkatkan kompetensi mahasiswa. 

 

A. PRINSIP PENILAIAN 

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar 

tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, 

otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 

B.  ASPEK – ASPEK PENILAIAN 

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam  

pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di 

luar program studi”, setidaknya sebagai berikut: 

1. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan; 

2. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas; 

3. Sikap; 

4. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas; 

5. Kemampuan membuat laporan. 
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C. PROSEDUR PENILAIAN 

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam  pelaksanaan kebijakan Merdeka 

Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan 

selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan 

belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan 

sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan 

program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh 

pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan 

dosen pendamping di Perguruan Tinggi. 

Selain komponen d iatas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey 

online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar 

yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk 

mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam 

mengembangkan program berikutnya. 
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BAB VI BOBOT SKS DAN KONVERSI 

A. BOBOT SKS 

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (learning outcomes). 

Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi 

merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu 

learning outcomes (capaian pembelajaran).  Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka 

Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (free form) 

dan bentuk terstruktur (structured form).  

1. Bentuk bebas (free form) Dalam kegiatan kampus merdeka selama 6 bulan, sama 

artinya dengan menempuh sebanyak 20 SKS. Yang mana tak perlu lagi melakukan 

penyetaraan dengan mata kuliah atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah 

dirumuskan oleh program studi.  Nilai yang dihasilkan dalam freeform ini kemudian akan 

ditulis sebagai portofolio di SKPI mahasiswa.  

2. Structure Form, Pada kegiatan kampus merdeka terdapat 20 SKS yang sesuai 

dengan kurikulum atau CPL yang telah ditempuh oleh mahasiswa. 20 SKS ini 

kemudian akan disetarakan dengan mata kuliah yang akan ditawarkan yang 

mana kompetensinya akan sejalan dengan kegiatan pada kampus merdeka. 

3. Hybrid Form, Jenis konversi yang satu ini merupakan gabungan free form dan structure 

form. Jenis skema konversi ini menggunakan SKS dari mata kuliah existing dan mata 

kuliah tambahan (mata kuliah di luar dari program studi). 

B. KONVERSI SKS 

Konversi kegiatan program MBKM dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan Konversi sks Mata Kuliah terhadap kegiatan 

program MBKM yang telah ditempuh kepada Ketua Program Studi;  

2. Surat permohonan harus dilengkapi dengan; 

1) Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM dari Ketua Program Studi atau Pejabat 

yang berwenang; 

2) Bukti telah menyelesaikan kegiatan MBKM (surat keterangan/sertifikat/piagam) dari 

pihak penyelenggara kegiatan;  

3) Ringkasan dan luaran kegiatan MBKM 

4) Surat permohonan harus disetujui oleh dosen pembimbing kegiatan atau dosen wali 

/Koordinator Program Studi; 
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3. Dekan membentuk Tim Konversi, untuk melakukan penilaian konversi kegiatan program 

MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/ pilihan/khusus MBKM yang dapat diakui sebagai sks 

mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan;  

4. Tim Penilai yang khusus dari tim merdeka belajar kampus merdeka, Public Health 

Education Unit (PHEU), Dosen PA serta PJMK akan melakukan penilaian untuk diakui 

atau tidak, dan bobot SKS  yang akan diakui dari kegiatan tersebut. 

5. Hasil pengakuan konversi nilai selanjutnya ditetapkan dengan SK Koordinator Program 

Studia atau Dekan.  

6. Apabila ditolak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan pengakuan penghargaan 

pada SKPI. 
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BAB VII PENUTUP 

 
Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi perguruan tinggi dan 

dapatdigunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 

denganharapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, 

berilmu,profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan 

bangsa.
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LAMPIRAN 

1. Format Penilaian Program MBKM 

Nama Mahasiswa :  

NIM :  

Program Studi : 

No. Nama Kegiatan Aktivitas Bobot 
Aktivitas 

Mata 
Kuliah yang 
disetarakan 

SKS Pengakuan 
SKS 

1. Magang Mengikuti 
analisis 
masalah 

………… ………….. ………… …………. 

2.       

3.       

4.       

 

2. Contoh Ekuivalensi Kegiatan MBKM  

Nama Mahasiswa  :  

NIM    :  

Program Studi   : 

 

No. Nama 
Kegiatan 

Aktivitas Bobot 
Aktivitas 

Mata 
Kuliah yang 
disetarakan 

SKS Persetujuan Nilai Ket 

1. Magang Mengikuti 
analisis 
masalah 

………… ………….. … …………. …… …... 

2.         

3.         

4.         

 

3. Contoh Non-Konversi Kegiatan MBKM 

Nama Mahasiswa  :  

NIM    :  

Program Studi   : 

 

No. Nama 
Kegiatan 

Aktivitas Bobot 
Aktivitas 

Mata 
Kuliah yang 
disetarakan 

SKS Persetujuan Nilai Ket 

1. IISMA Social 
Justice 

10 
Pertemuan 
+ 
assignment 

Non – 
Konversi 

2 DPA dan 
Prodi 

Pass SKPI 

2.         

3.         

4.         
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4. SURAT PERMOHONAN EKUIVALENSI SKS MATA KULIAH  

 

Yth. Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan konversi kegiatan Program MBKM ke 

dalam sks mata kuliah 

Nama     :  

NIM     :  

NISN    :  

Program Studi   :  

Semester     :  

Lokasi     :  

Nomor  Tanggal Tugas  :  

Dosen Pembimbing   : 

NIDN/NIDK/NUP   : 

Jenis Aktivitas MBKM  : 

 

No Nama Mata Kuliah Kode 
MK 

SKS Nilai 
Angka 

Nilai 
Huruf 

1      

2      

3      

4      

  

Sebagai bahan pertimbangan konversi, saya lampirkan sebagai berikut:  

1. Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM dari Ketua Program Studi asal atau Pejabat yang 

berwenang;  

2. Ringkasan deskripsi Pembelajaran/CPL dari masing-masing mata kuliah yang ditempuh di 

Perguruan Tinggi tujuan*.  

 

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.  

 

      Tanggal………..,  

Dosen Pembimbing,        Pemohon, 

 

 

Nama………………       Nama….. 

NIP………………….       NIM….. 

NIDN/NIDK/NUP….

Asus X441
Typewritten text
Surat dan 

Asus X441
Typewritten text
Mengetahui, Dosen Pembimbing Akademik,Nama........................NIP............................NIDN/NIDK/NUP......
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5. SURAT REKOMENDASI KETUA PROGRAM STUDI/DEPARTEMEN 

SURAT REKOMENDASI 

No…………………. 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama   :  

NIP  :  

Jabatan  :  

Program Studi/Departemen :  

 

Memberikan rekomendasi/persetujuan kepada:  

Nama   :  

NIM   :  

NISN   :  

NIK   :  

Semester / IPK   :  

Program Studi   :  

Fakultas/Sekolah   :  

Email Official  :  

Nomor Telepon (HP)   :  

 

Untuk mengikuti program MBKM pertukaran mahasiswa / non pertukaran mahasiswa*) 

Nama program/kegiatan MBKM : 

Lokasi :  

 

Surat Rekomendasi digunakan sebagai salah satu persyaratan konversi/pengakuan nilai setelah 

mahasiswa menyelesaikan dan memenuhi ketentuan program MBKM yang dilaksanakan pada 

semester …………………….  

 

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

                     Banjarbaru,………… 

       Ketua Program Studi 

 

 

        (…………………………. )  

       NIP.  

 

 

*) pilih salah satu Catatan: Bila diperlukan hasil konsultasi berupa perincian kegiatan/mata 

kuliah yang diambil dapat ditulis pada lembar tersendiri 
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6. Timeline Kegiatan MBKM PSKM FK ULM 
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