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Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
q Mendorong proses pembelajaran di Perguruan

Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel.

q Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak
mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa.
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PERAN PROGRAM STUDI
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PERAN MAHASISWA
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PERAN MITRA
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Pertukaran antara program studi yang berbeda di PT yang sama

PERTUKARAN PELAJAR
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Pertukaran antara program studi yang sama di PT yang berbeda
PERTUKARAN PELAJAR
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Pertukaran Antar Program Studi Di PT yang Berbeda
PERTUKARAN PELAJAR

Prodi CPL Prodi Kompetensi
Tambahan

MK Prodi Lain 
PT Lain

… 1. …
2. …
3. …

Mampu…
…
…
…



Bentuk bebas (Free Form)

§ Kegiatan MB 6 bulan setara 20 sks

§ 20 sks dinyatakan dalam bentuk kompetensi
yang diperoleh mahasiswa selama
mengikuti program tsb baik dalam
kompetensi hard skills atau soft skills

§ Dapat juga dinyatakan dalam fortofolio
untuk SKPI

PENYETARAAN BOBOT MBKM



Bentuk terstruktur (Structured Form)

§ Kegiatan distrukturkan sesuai dengan
kurikulum yang ditempuh mahasiswa

§ 20 sks dinyatakan dalam bentuk kesetaraan
dengan mata kuliah yang ditawarkan yang
kompetensinya sejalan dengan kegiatan
magang

PENYETARAAN BOBOT MBKM











Standar Kompetensi Lulusan (SKL) : merupakan
kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan
dan keterampilan yang dinyatakan dalam

rumusan capaian pembelajaran

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) : 
kemampuan yang diharapkan diperoleh lulusan 

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, 
keterampilan, kompetensi dan akumulasi 

pengalaman kerja. 

SKL DAN CPL 
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RUMUSAN SIKAP DAN KETERAMPILAN 
UMUM



RUMUSAN SIKAP DAN KETERAMPILAN 
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KODE CPL-PRODI (CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI)

CP-S1
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;

CP-S2
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral dan etika

CP-S3
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan (kemajuan) peradaban berdasarkan Pancasila;

CP-S4
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

CP-S5
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

CP-S6
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;

CP-S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

CP-S8
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (yang bersifat 
pedagogik)

CP-S9
Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan disiplin atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri terhadap kaidah-kaidah

CP-S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

RUMUSAN 
SIKAP DI 
SN DIKTI 

LAMA



CP-KU1

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya;

CP-KU2

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; mampu mengkaji
implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain;

CP-KU3

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan
tinggi;

CP-KU4
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

CP-KU5
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

CP-KU6

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

CP-KU7

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada
di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara
mandiri;

CP-KU8
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, mengolah dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
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bidang studi)
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1 CONTOH PROFIL 
LULUSAN PRODI PEND 

MAT

NO PROFIL LULUSAN DESKRIPSI PROFIL 
LULUSAN

1 Pendidik Matematika di tingkat
dasar, menengah, dan tinggi

Pengetahuan : 
Sikap :
Keterampilan : 

2 Peneliti pendidikan Matematika Pengetahuan : 
Sikap :
Keterampilan : 

3 Desainer perangkat
pembelajaran

Pengetahuan : 
Sikap :
Keterampilan : 
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Terima Kasih

Thank you

Arigatougozaimasu
ありがとうございます。


