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PILIH SATU FOTO YANG MEMPROYEKSIKAN SPIRIT BAPAK/IBU 
MENJALANKAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA

TETAPKAN KETUA KELOMPOK DAN NOTULIS UNTUK SETIAP 
KELOMPOK

MASING-MASING PESERTA BERBAGI SELAMA 1 MENIT DENGAN 
PESERTA DALAM KELOMPOK



“Kita tidak bisa lagi 
menggunakan cara-cara yang 

biasa untuk menghasilkan 
lulusan yang luar biasa.”
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“Memberikan kebebasan dan
otonomi kepada Lembaga 
pendidikan, dan merdeka dari
birokratisasi, dosen dibebaskan
dari birokrasi yang berbelit
serta mahasiswa diberikan
kebebasan untuk memilih
bidang yang mereka sukai.“ 

“Kampus Merdeka dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan proses 

pembelajaran di  perguruan tinggi
yang otonom dan fleksibel sehingga
tercipta kultur belajar yang inovatif, 

tidak mengekang, dan sesuai dengan
kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini
juga bertujuan untuk meningkatkan
link and match dengan dunia usaha

dan dunia industri, serta untuk
mempersiapkan mahasiswa dalam

dunia kerja sejak awal.” 

Mendikbudristek

Dirjen Dikti

@kampusmerdeka.ri kampusmerdeka.kemdikbud.go.id



“Kampus Merdeka mendorong otonomi dan fleksibilitas
lembaga pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran
yang fleksibel agar lulusan lembaga pendidikan tinggi relevan
dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga perlu upaya

untuk Kampus Merdeka diimplementasikan secara
menyeluruh oleh lembaga pendidikan tinggi (normalisasi) 
untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan

dunia usaha dan dunia industri” 

@kampusmerdeka.ri kampusmerdeka.kemdikbud.go.id



AKTIVITAS KAMPUS MERDEKA 2021-2022

Program
magang

Menjalani aktivitas
sebagai trainee

di organisasi mitra

Indonesian 
International Student 

Mobility Award 
(IISMA)

Program mobilitas internasional
mahasiswa Indonesia untuk

mengikuti proses pembelajaran di 
perguruan tinggi terbaik luar

negeri

Studi
independen

Mengikuti short course
untuk menyelesaikan

project yang berdampak
ekonomi dan sosial

Wirausaha
Merdeka

Mengembangkan bisnis
dengan didampingi

oleh mentor

Kampus
mengajar

Kegiatan mengajar
di sekolah-sekolah untuk

mengingkatkan kemampuna
literasi dan numerasi

Praktisi Mengajar

Praktisi Industri bersama
dengan perguruan tinggi

menghadirkan pembelajaran
praktis kepada mahasiswa

Pertukaran
Mahasiswa Merdeka

Mengambil kelas di perguruan
tinggi lain

di Indonesia

IISMA Vokasi

Program mobilitas
internasional mahasiswa

Indonesia untuk mengikuti
proses pembelajaran di 

perguruan tinggi terbaik luar
negeri
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HIGHER EDUCATION TRANSFORMATION

Permendikbud No. 3 
Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja Utama 1 Lulusan mendapatkan 
pekerjaan yang layak

2 Mahasiswa mendapat 
pengalaman di luar kampus

3 Dosen berkegiatan
di luar kampus

6 Perguruan tinggi bermitra
dengan mitra kelas dunia

4 Praktisi mengajar
di dalam kampus

7 Kelas yang kolaboratif
dan partisipatif

5 Hasil kerja dosen
digunakan masyarakat

8
Program studi

berstandar internasional
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Instructional

MBKM 1.0
� POLICY: Penyiapan

payung hukum
� PRACTICES: Adanya

program flagships yang 
disiapkan untuk
mahasiswa

� RESOURCES FLOW:
Tersedianya dukungan
pendanaan

MBKM 2.0
� RELATIONSHIPS & 

CONNECTIONS: Mulai
terbangunnya interrelasi
antara stakeholder (ABGS)

� POWER DYNAMICS: Mulai
terbangunnya program 
mandiri yang dilaksanakan
oleh kampus Ȇ5ROH�0RGHOȇ

MBKM 3.0
� RELATIONSHIPS & 

CONNECTIONS: 
Bertumbuhnya interrelasi
antara stakeholder (ABGS)

� POWER DYNAMICS:
Bertumbuhnya program 
mandiri yang diakselerasi
oleh kampus Ȇ5ROH�0RGHOȇ

MBKM 4.0
� MENTAL MODELS: 

Terjadinya transformasi
individual dan institusional
dengan ȆNormalisasi
0%.0ȇ�sehingga terjadi
akselerasi terwujudnya
SDM Unggul Indonesia

2021 2022 2023 2024

Feedback & 
Involvement

Encouragement Freedom

8 IKU Universitas SDM Unggul

Use of Authority Area of Freedom

7
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”IT'S NOT ABOUT US! It’s always about the people you are 

trying to help. It’s always about THEM! Kita hadir sebagai

kendaraan TUHAN untuk membuat perbedaan yang 

NYATA.”

― Indrawan Nugroho
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Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Tujuan teratas mahasiswa mendaftar 
program MSIB adalah untuk 

mendapatkan

1. Pengalaman kerja/profesional (19.1%) 
2. Keterampilan teknis (18.1%)

3. Relasi di luar kampus (15.6%)

12

Tujuan Mendaftar Mahasiswa



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Mayoritas (62.9%) peserta paham perbedaan antara kegiatan magang dan studi 
independen. 73.7% peserta paham topik atau bidang yang dikerjakan di kegiatan MSIB.

26



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

94.2% peserta menyatakan bahwa mentor memberikan permasalahan/proyek nyata untuk 
dipecahkan. Lebih lanjut, peserta (93.8%) menyatakan bahwa mentor memiliki keahlian yang baik 
dalam membimbingnya. Meskipun demikian, 45.9% peserta menyatakan bahwa frekuensi 
bimbingan dengan mentor kurang dari 5 jam/minggu.

29

Significant Quote untuk 
‘Kurang dari 5 
jam/minggu’

“Mungkin lebih pengertian 
terhadap waktu mahasiswa, 
karena kebanyakan waktu 
mentoring atau ILT bertabrakan 
dengan waktu pelajaran”

“.... dan mentor tolong di seleksi 
lagi mentorku cuek sekali”

2.3%



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

91.4% peserta menyatakan bahwa perusahaan mitra merupakan tempat yang tepat untuk kegiatan MSIB. 68.6% 
peserta menyatakan puas dengan perusahaannya. 

Penilaian kepuasan ini didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk menyediakan pembelajaran yang relevan 
dengan ilmu/prodi, mentor yang mendukung, dan sistem kerja dengan basis pembelajaran yang terstruktur.

32



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

99% peserta mendapatkan keterampilan baru selama mengikuti kegiatan MSIB, termasuk 
Jaringan Profesional (Networking). Mayoritas (95.6%) peserta menilai bimbingan dari 
mentor bermanfaat dalam mengembangkan ketrampilan tersebut. 

49



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Mayoritas (90.1%) peserta menyatakan puas dengan pelaksanaan program MSIB sejauh ini. 
Oleh karenanya, 94.8% peserta menilai bahwa program MSIB layak untuk 
direkomendasikan pada rekan mahasiswa yang lain.

51



Hasil Survey MSIB Batch-1
n-388

Apakah MSIB Membuat Kamu Menjadi
Lebih Paham dan Siap Rencana Karir Ke
Depan

Terdapat 96,39% (374) 
pengisi survey yang 

mengatakan bahwa program 
MSIB membuatnya menjadi

lebih paham terhadap
persiapan karir

Apakah kamu mendapatkan penawaran untuk
memperpanjang masa magang kamu?

Sebanyak 29,12% (113) 
responden mendapatkan 

kesempatan extend magang, 
akan tetapi 70,88% (275)

tidak

Apakah kamu mendapatkan penawaran
kesempatan menjadi FTE di tempat
magang kamu?

21,71% (84) mengatakan 
mendapatkan kesempatan 
menjadi full-time employee 
di tempat magang program 

MSIB

11,11% (43) dari 388 total 
responden mengatakan 

mendapatkan penawaran 
menjadi full-time employee 

di tempat lain

Apakah kamu mendapatkan
penawaran menjadi full-time employee
di tempat lain?



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Overview MSIB Angkatan 2: Mengundurkan Diri

3

Alasan utama pengunduran diri 
peserta MSIB:
1. Kurang/tidak adanya 
dukungan dari Kampus
2. Peserta memprioritaskan 
kelulusan
3. Kendala konversi SKS
4. Memprioritaskan 
perkuliahan.

Sumber: rekapitulasi bukti pengunduran diri mahasiswa (surat pengunduran diri, bukti pesan dengan pihak terkait, dll) -Wartek



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Mayoritas (74.7%) peserta pernah bertanya 
tentang program MSIB ke Kepala Prodi atau 
Dosen. Kaprodi/Dosen memberikan dukungan 
pada peserta (86.6%). 

Meskipun demikian, terdapat Kaprodi/Dosen 
yang tidak mendukung dikarenakan:

- Prodi/PT belum menyesuaikan kurikulum 
- Ketidaklinieran program yang diambil 

dengan jurusan 
- Ketidakpahaman Kaprodi/Dosen tentang 

program MSIB maupun konversi SKS-nya
- Ketidaksesuaian waktu dan tujuan 

pembelajaran
- Ketidakpentingan pembelajaran di luar 

kampus 

22

Alasan Kaprodi/Dosen Tidak Mendukung



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

SKS dan SKPI menjadi bentuk pengakuan akademik yang diperoleh peserta MSIB. Mayoritas (71%) peserta 
menyatakan bahwa program MSIB dikonversi sebesar 20 SKS.

23

Bentuk Pengakuan Akademik dan Konversi Dijanjikan
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Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Saat memilih kegiatan magang atau studi independen pada 
platform, mayoritas peserta mencari berdasarkan nama posisi 

yang ditawarkan (38.3%) dan nama perusahaan (26.2%). 

14

Selain itu, kesesuaian program MSIB dengan 
jurusan peserta juga menjadi dasar pencarian 

kegiatan magang atau Studi Independen.

Cara Mencari Mahasiswa pada Platform
Word cloud berdasarkan jawaban ‘Lainnya’:



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Mayoritas (76.9%) peserta MSIB menyatakan mudah dalam 
mengakses informasi yang dibutuhkan saat melakukan 

pendaftaran melalui platform Kampus Merdeka. 

15

Kesulitan tersebut terjadi saat 
pengumpulan administrasi dan 
berkas (17.3%) serta proses 
mendapatkan persetujuan untuk 
konversi 20 SKS (16.1%).

Significant Quote:

“Rumitnya sistem administrasi 
di kampus terkait dengan 
program MSIB”

Kendala yang Dialami Mahasiswa



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Platform Kampus Merdeka memberikan 
informasi tentang status proses seleksi 
peserta secara Jelas (61.4%). Oleh 
karena itu, 95.4% peserta menyatakan 
bahwa rangkaian seleksi MSIB 
berlangsung dengan efisien. 

16

Significant Quote untuk ‘Kurang Jelas’

“Untuk bagian proses seleksi mungkin bisa 
ditulis keterangan tidak lolos daripada 
tulisannya terus dalam tahap seleksi”

Kejelasan Informasi



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 17

27% peserta 
menyatakan bahwa 
tidak adanya 
keterangan status 
membuat proses 
seleksi tidak efektif.

Opini Mahasiswa atas Ketidakefisiensian 
Proses Seleksi



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Mayoritas peserta menyatakan 
percaya diri dengan kapabilitas 

personalnya (78.6%) saat 
mendaftar program MSIB. 

Meskipun demikian, 21.3% 
peserta menyatakan kurang 
percaya diri karena kurang 

yakin dengan daya saing 
personal dibanding peserta lain 

(16.7%) dan belum memiliki 
pengalaman wawancara 

profesional (16.6%).

18

Alasan Ketidakyakinan Diri Mahasiswa





AKTIVITAS KAMPUS MERDEKA 2022

Program
magang

Menjalani aktivitas
sebagai trainee

di organisasi mitra

Indonesian 
International Student 

Mobility Award

Program mobilitas
internasional mahasiswa

Indonesia untuk mengikuti
proses pembelajaran di 

perguruan tinggi terbaik luar
negeri

Studi
independen

Mengikuti short course
untuk menyelesaikan

project yang berdampak
ekonomi dan sosial

Wirausaha
Merdeka

Mengembangkan bisnis
dengan didampingi

oleh mentor

Kampus
mengajar

Kegiatan mengajar
di sekolah-sekolah untuk

mengingkatkan kemampuna
literasi dan numerasi

Praktisi Mengajar

Praktisi Industri bersama
dengan perguruan tinggi

menghadirkan pembelajaran
praktis kepada mahasiswa

Pertukaran
Mahasiswa Merdeka

Mengambil kelas di perguruan
tinggi lain

di Indonesia

IISMA Vokasi

Program mobilitas
internasional mahasiswa

vokasi untuk mengikuti proses 
pembelajaran di perguruan

tinggi terbaik luar negeri
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COLLABORATE TO ACCELERATE

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. 
Collaboration is multiplication.”


