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Universitas Muhammadiyah Surakarta

Program Kampus Merdeka menuju Visi UMS

• Kebijakan Aktivitas Kampus Merdeka: Tertuang dalam SK Rektor No. 72/II/2020

• Road map Kampus Merdeka menuju Visi UMS 2029 ------- menjadi WCU

Sejak 2017 prioritas Renstra memperkuat reputasi
Internasional
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Kualitas
Lulusan

Kualitas
Kurikulum

Kualitas Dosen
& Pengajar

Kemendikbud Nomor 754/P/2020 Tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) akan menjadi
Landasan Transformasi Pendidikan Tinggi

Lulusan mendapat pekerjaan yang layak
Pekerjaan dengan upah di atas UMR,

Menjadi Wirausaha, atau melanjutkan studi

Mahasiswa mendapat pengalaman
di luar kampus

Magang, proyek desa, mengajar, riset,
Berwirausaha, pertukaran pelajar
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Dosen berkegiatan di luar kampus
Mencari pengalaman industri atau

berkegiatan di kampus lain
3

Praktisi mengajar di dalam kampus
Merekrut dosen dengan pengalaman

industri
4

Program studi berstandar Internasional
Memperoleh akreditasi tingkat
Internasional

8

Kelas yang kolaboratif dan
Partisipatif
Evaluasi berbasis proyek kelompok
Atau metode studi kasus (case study)
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Program studi bekerjasama
Dengan mitra kelas dunia
Dalam kurikulum, magang, 
Dan penyerapan lulusan
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Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat
Atau mendapat rekognisi internasional
Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan
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Program Kompetisi

Kampus Merdeka

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mendorong transformasi di bidang pendidikan tinggi

Kualitas Lulusan
• Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak
• Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus

Kualitas Dosen dan Pengajar
• Dosen berkegiatan di luar kampus
• Praktisi mengajar di dalam kampus
• Hasil Kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi

Kualitas Kurikulum
• Program Studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia
• Kelas yang kolaboratif dan partisipatif
• Program Studi berstandar internasional

Kurikulum
Match dengan

IDUKA

Dosen
Berkualitas

Metode
Pembelajaran
yang Inovatif
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Kurikulum Berbasis MBKM 
Sebagai Keniscayaan

Menyiapkan mahasiswa menjadi
sarjana yang tangguh, responsive 
sesuai kebutuhan zaman, dan siap
menjadi pemimpin dengan
semangat kebangsaan yang tinggi

Memberikan tantangan dan 
kesempatan untuk pengembangan
kreativitas, kapasitas, kepribadian, 
dan kebutuhan mahasiswa

Mengembangkan kemandirian dalam
mencari dan menemukan
pengetahuan melalui kenyataan dan 
dinamika lapangan
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• PT harus mampu melakukan
transformasi kurikulum yang lebih
memberikan kebebasan mahasiswanya
untuk memperkaya kompetensi dan 
ketrampilannya dalam menjalankan
tugas profesinya sehingga sesuai
dengan passion dan talentanya, Hal ini
bisa dicapai dengan MBKM
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Program MBKM dimaksudkan untuk mewujudkan proses
pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan
fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif,
tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
dan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai
keilmuan yang berguna untuk menjadi guru profesional
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Mymbkm.ums.ac.id
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Mymbkm.ums.ac.id
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Strategi Pengembangan Program MBKM (1)

• Kebijakan Mata Kuliah Soft Skill: Sejak tahun 2017, UMS telah memberikan 
kebebasan kepada mahasiswa untuk melengkapi kemampuan akademiknya 
dengan berbagai aktivitas di luar kampus yang dikonversi menjadi SKS dalam 
kurikulum. Penguatan MK ini juga dalam rangka untuk mengurangi masa 
tunggu alumni dari lulus sampai mendapatkan pekerjaan

• Tahun 2017 diluncurkan Kebijakan Diferensiasi Tugas Akhir, dimana 
mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengganti tugas akhirnya dengan 
beberapa alternatif, yakni wirausaha, publikasi ilmiah dan magang. 

• Pengakuan SKS sebesar 12 SKS untuk peserta PMMB maupun kegiatan 
Merdeka Belajar yang lain

• Tersedianya berbagai kebijakan dan aktivitas credit transfer oleh mahasiswa 
dengan berbagai perguruan tinggi mitra, baik di dalam maupun di luar negeri
(Virtual Outbound/Inbound Student Exchange Program).

Strategi Pengembangan Program MBKM di UMS [2]

• Adanya kegiatan Kuliah Kerja Nyata di dalam dan LN, terutama pada 
program studi di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

• Penguatan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), 
dengan pembentukan Bidang yang khusus mengurusi Kerjasama 
Industri di BKUI

• Peningkatan inovasi pembelajaran di luar prodi dengan membentuk
Biro Inovasi Pembelajaran (BIP)

• Pembuatan Panduan Pengembangan Kurikulum Berorientasi MBKM dan 
Outcome Based Education (OBE)

• Konsolidasi berbagai kegiatan pembelajaran yang saat ini telah sejalan
dengan program kampus merdeka untuk kemudian dilakukan
sinkronisasi agar sinergi dengan peta jalan implementasi kampus
merdeka di UMS.
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Strategi Pengembangan Program MBKM di UMS [3]

• Penyusunan Peraturan Rektor tentang Implementasi MBKM di
lingkungan UMS

• Peninjauan kurikulum level prodi menyesuaikan dengan panduan yang 
telah ditetapkan

• Penguatan konten mata kuliah yang mendukung Kampus Merdeka

• Penyusunan panduan teknis pelaksanaan kegiatan kampus merdeka, 
termasuk beban mahasiswa, konversi nilai dan lain-lain sebagai turunan 
Peraturan Rektor tentang Implementasi MBKM

• Penyusunan sistem dan standarisasi pengelolaan kegiatan MBKM

• Pengembangan Sistem Informasi pelaksanaan, monitoring dan Evaluasi
kegiatan MBKM (mymbkm.ums.ac.id) yang diintegrasikan dengan
sistem akademik dan keuangan di UMS

Strategi Pengembangan Program MBKM di UMS [4]

• Inisiasi Mata Kuliah Progresif, Moderatif yang meliputi:
• Literasi data: big data analysis, data science, data mining

• Literasi teknologi: artificial intelligence, programming

• Literasi Manusia: etika, komunikasi, leadership, character building

• Ketrampilan Abad 21: critical thinking, complex decision making

• Rev Industri 4.0: internet of thing, cyber security, digital transformation
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Mymbkm.ums.ac.id
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