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AGENDA
q DASAR HUKUM MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA

q KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

q KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
AKADEMIK







1. AKREDITASI
§ Wajib terakreditasi, wajib diulang

§ Reakreditasi otomatis, kecuali ada catatan

§ Kenaikan/perubahan peringkat sukarela

2. PERUBAHAN STATUS 
§ Kemudahan menjadi PTBH dari PTN BLU 

terakreditasi A atau B 

KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

§ Pendirian prodi atas kerjasama dengan
eksternal

3. KEMUDAHAN PENDIRIAN PRODI 

4. BELAJAR DI LUAR PRODI 

§ Sekitar 60 sks (40%) dari total 144 sks
prograD4 dan sarjana boleh dari luar prodi



OTOMATIS DIPERPANJANG, 
PERINGKAT SUKARELA: 

§ Prodi dan PT tidak perlu menyiapkan
sumberdaya untuk persiapan dan proses
reakreditasi.

§ PT wajibmemiliki:
1) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang 
kuat untuk menjaga mutu; 
2) mekanisme yang efektif untuk mendorong
peningkatan mutu (Budaya Mutu)

Peraturan Akademik, Penegakan Peraturan
dan Sistem Teknologi Informasi



PERUBAHAN 
STATUS

PTN BLU MENJADI PTBH 

§Keputusan bersama (Senat dan
Eksekutif)

JIKA YA; JIKA TIDAK

§ Jika ya, maka harus jelas petajalan
dan strateginya

§ Jika tidak, maka harus ada
dokumentasi pertimbangan rasional



PENDIRIAN 
PRODI BARU 
KERJASAMA

Kemudahan pendirian prodi baru atas
dasar kerjasama/kemitraan dengan
pihak eksternal: 

a. PT LN top 100 Times Higher
b. Bussiness Entity nasional terkemuka
c. BUMD (bukan pemda atau
pemerintah)
d. Organisasi global (WWF, WHO, WB 
dll) - KURIKULUM

- MAGANG
- SERAPAN LULUSAN



BELAJAR 
DI LUAR 
PRODI

üSekitar 40% sks dari 144 sks
§ PT wajib menfasilitasi untuk belajar di luar

prodi. Mahasiswa dapat mengambil
kesempatan.

§ Berlaku hanya untuk Diploma Empat dan
Sarjana

§ Hak belajar tiga semester di luar program studi.
Mahasiswa diberikan kebebasan untuk secara
sukarela (dapat diambil atau tidak) mengambil
SKS di luar program studi dalam PT sebanyak 1
semester (setara dengan 20 sks) dan atau
pembelajaran di luar PT sebanyak 2 semester
(setara dengan 40 sks).



Belajar di Luar Prodi (BLP)

Belajar di 
luar prodi

Di dalam PT

Beda 
Fakultas

Dalam 
Fakultas

Di luar PT

Prodi sama, 
PT lain

Prodi lain, 
PT lain

Non PT

Magang

Bekerja di 
desa/Masy.

Latihan Bela 
Negara

dan lainnya

Tantangannya: menyiapkan
SIMAK
Jadwal, Kode
Peraturan Akademik

Syarat:
ü Kerjasama
PPeraturan 

Akademik

!
Senat

memastikan 
Universitas 

mampu 
menjaga 

kualitas BLP



KEBIJAKAN DAN 
PENGATURAN 

AKADEMIK 



SIAPA 
SAJAKAH 

YANG 
TERLIBAT?

Yang Berhak
§ Mahasiswa

Yang Memfasilitasi

§ Dosen, Instruktur, dan Tenaga Kependidikan
Pengelola Perguruan Tinggi
Lembaga Pemerintahan
Badan/lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Dunia Usaha dan Dunia Industri

§ Mitra Perguruan Tinggi 

Regulator 

§ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kemendikbud RI 



Bentuk Kegiatan Pembelajaran
(Permendikbud No.3 thn 2020, Ps 15, Ayat 1



BAGAIMANA 
PERHITUNGAN SKS 
PEMBELAJARAN DI 

LUAR KAMPUS ? 

qSetiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”
bukan “jam belajar”.

qDefinisi “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 ditentukan oleh PT).

qDaftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa
(dalam tiga semester di luar kampus) dapat dipilih dari:
(a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program
yang disetujui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

qPenghitungan Satuan Kredit Semester untuk
pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus
tujuh puluh) menit per minggu per semester.



MAGANG/PRAK
TIK INDUSTRI 

§Kegiatan magang di sebuah
perusahaan, yayasan nirlaba,
organisasi multilateral, institusi
pemerintah, maupun perusahaan
rintisan (startup).

§Wajib dibimbing oleh seorang
dosen atau pengajar

§Apa saja tanggung jawab PT dan
Perusahaan?



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.

§Wajib dibimbing oleh seorang dosen
atau pengajar

§Apa saja tanggung jawab PT, Pihak
Ketiga (Desa, Kementerian, dan Pihak
Kerja Sama Lainnya)



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 perguruan
tinggi luar akan disetarakan oleh
perguruan tinggi masing-masing.

§Memberi kesempatan pengalaman
belajar dengan meningkatkan softskills
dan hardskills di perguruan tinggi lain.

§Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Asal
dan Perguruan Tinggi Tujuan



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, LAPAN, NASA,
Perguruan Tinggi, dan seterusnya.

§Wajib dibimbing oleh seorang
dosen atau pengajar

§Apa saja tanggung Jawab Perguruan
Tinggi dan Lembaga/Laboratorium?



WIRAUSAHA

§Mahasiswa mengembangkan
kegiatan kewirausahaan secara
mandiri dibuktikan dengan
penjelasan atau proposal kegiatan
kewirausahaan dan bukti transaksi
konsumen atau slip gaji pegawai.

§Wajib dibimbing oleh seorang
dosen atau pengajar

§Apa saja tanggung Jawab
Perguruan Tinggi?



STUDI / 
PROYEK 

INDEPENDEN 

§Mahasiswa dapat mengembangkan
sebuah proyek berdasarkan topik
sosial khusus dan dapat dikerjakan
bersama dengan mahasiswa lain.

§Wajib dibimbing oleh seorang
dosen atau pengajar

§Apa saja tanggung Jawab Perguruan
Tinggi?



PROYEK 
KEMANUSIAAN 

§Mahasiswa mengembangkan
kegiatan kewirausahaan secara
mandiri dibuktikan dengan
penjelasan atau proposal kegiatan
kewirausahaan dan bukti transaksi
konsumen atau slip gaji pegawai.

§Wajib dibimbing oleh seorang
dosen atau pengajar

§Apa saja tanggung Jawab
Perguruan Tinggi, dan Pihak
Ketiga?



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

§Apa saja tanggung Jawab
Perguruan Tinggi, dan Perusahaan
Tempat Magang?



Terima Kasih 
Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan harapan
perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, 

berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap
kesejahteraan kehidupan bangsa. 


