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KERANGKA ACUAN KEGIATAN 
Anugerah Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2021 

 

Latar Belakang : 

Sejak diluncurkan pada bulan Januari 2020 yang lalu, Kebijakan Merdeka Belajar – 

Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi 

sebuah pintu bagi Perguruan Tinggi untuk menyiapkan sebuah generasi baru bangsa 

menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (agile learner). 

Kebijakan ini merupakan kerangka untuk membentuk mahasiswa menjadi sarjana yang 

tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan 

kebangsaan yang tinggi. Kemendikbud juga mendorong Perguruan Tinggi untuk 

menciptakan SDM yang unggul melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Dengan lahirnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, mahasiswa diberikan hak untuk 

belajar selama 3 semester di luar Prodinya. Dan disinilah letak kesempatan yang luas 

bagi Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah untuk mengimplementasikan kebijakan 

tersebut melalui mekanisme kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), 

maupun dengan PT lain atau lembaga-lembaga yang dapat mendukung program ini.  

Seperti yang disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, pembelajaran 

dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak berbatas, tidak hanya di ruang kelas, 

perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, 

tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang 

erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia nyata, maka perguruan 

tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut 

mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung. 

Usaha yang dilakukan oleh PT dalam mengimplementasikan Kebijakan tersebut 

selayaknya mendapatkan sebuah apresiasi karena tanpa PT mengimplementasikannya, 

maka sebuah kebijakan hanya menjadi sebuah wacana tanpa realita.  

Dengan latar belakang utama tersebut, maka LLDIKTI Wilayah VI akan 

menyelenggarakan kegiatan Anugerah Merdeka Belajar Kampus Merdeka LLDIKTI 

Wilayah VI Tahun 2021.  
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Tujuan : 

1. PTS di wilayah Jawa Tengah dapat mengimplementasikan kebijakan MB KM 

dengan baik 

2. Meningkatkan kualitas mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Jawa Tengah 

3. Menumbuhkan semangat berkompetisi yang sehat bagi PTS di Jawa Tengah 

 

Pelaksanaan :  

Waktu :  

• Publikasi (25 Mei 2021) 

• Malam puncak Anugerah MBKM LLDIKTI Wilayah VI (23 Juli 2021) 

 

Mekanisme Penilaian / Penjurian : 

1. Perguruan Tinggi mengisi data pelaporan Implementasi MBKM yang ada pada 

sistem LLDIKTI Wilayah VI 

2. Panitia akan menarik data pelaporan Implementasi MBKM di sistem LLDIKTI 

Wilayah VI untuk dilakukan validasi dan penilaian  

 

Kriteria Penilaian : 

Penilaian didasarkan atas implementasi program MBKM tiap Perguruan Tinggi, apakah 

sudah merujuk kepada 8 IKU yaitu : 

1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak 

Pekerjaan dengan upah di atas UMR, menjadi Wirausaha, atau melanjutkan 

studi 

2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus 

Magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, pertukaran pelajar 

3. Dosen berkegiatan di luar kampus 

Mencari pengalaman industry atau berkegiatan di kampus lain 

4. Praktisi mengajar di dalam kampus 

Merekrut dosen dengan pengalaman industri 

5. Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional 

Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan 

6. Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia 

Dalam kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan 

7. Kelas yang kolaboratif dan pastisipatif 

Evaluasi menggunakan metode kasus 
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8. Program studi berstandar internasional 

Memperoleh akreditasi tingkat internasional 

Catatan : semua data pendukung yang menunjukkan jumlah wajib dilengkapi dengan 

presentase 

 

Kategori Peserta : 

1. Universitas/Institut 

2. Politeknik/Sekolah Tinggi 

3. Akademi/Akademi Komunitas  

 

 


