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ABSTRAK 

Andi Sarimai. 2022. Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka. Dibimbing oleh Muhlis Madani dan Nasrulhaq. 

  

This research was conducted to determine the policy implementation of the 

independentcampus learning program (MBKM) at/ Muhammadiyah University of 

Makassar. This study used a qualitative research type with descriptive approach. 

The data sources in this study consist of primary data and secondary data. Data 

collection techniques used observation, interviews and documentation with a total 

of 7 informants. The informan came from the head of LP2AI, the head of the study 

program and MBKM student. The result of the study shiw that the implementation 

of the independent Campus Learning program (MBKM) policy at the university of 

muhammadiyah Makassar based on the theory has been implemented.The result of 

the study show that MBKM implementation at Unismuh Makassar has been carried 

out well where actors, capacity support, policy sector, coordination methods, 

change in the operating system and the desired level of changes have been well 

achieved. 

Keyword : Implementation, Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan program 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitina kualitatifdengan pendekatan 

deskriptif . Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumnetasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang informan berasal dari ketua 

LP2AI, ketua program studi, dan mahasiswa MBKM. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pelaksanaan kebijakan program merdeka belajar kampus merdeka di 

Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan teori telah dilaksanakan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa implementasi MBKM di Universitas Makassar telah 

terlaksana dengan baik dimana para aktor, daya dukung, bidang kebijakan, metode 

koordinasi, perubahan dalam sistem operasi serta tingkat perubahan yang 

diinginkan telah tercapai dengan baik 

Kata kunci :Implementasi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Pendidikan menjadi semakin penting untuk perkembangan individu 

maupun sosial sehingga yang menjadi sasaran untuk mencapai tujuan 

penyediaan pendidikan yang didukung dengan kompetensi kualitas tinggi adalah 

bagaimana penerapan kebijakan pendidikan itu sendiri Viennet & Pont  (2017).  

BPS (Badan Pusat Statistika) pada februari 2022, menyatakan bahwa angka 

pengangguran di Indonesia yaitu sekitar 5,83% yang dimana 14% merupakan 

pengangguran lulusan jenjang diploma dan sarjana (S1). Hal ini disebabkan 

karena adanya ketidaksesuaian skill yang dimiliki dengan kebutuhan dunia kerja, 

yang tentunya menjadi penanda bahwa pendidikan yang ada di Indonesia belum 

sepenuhnya menghasilkan lulusan yang siap bekerja berdasarkan tuntutan 

zaman.  

Dunia pendidikan di Indonesia pun terus melakukan perbaikan sesuai 

dengan perkembangan zaman. Program Merdeka Belajar Kampus merdeka 

merupakan salah satu batu loncatan tingkat perguruan tinggi negeri maupun 

swasta untuk dapat mengahasilkan lulusan yang mumpuni dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, berkarakter serta memenuhi kebutuhan dunia kerja. 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)  adalah kebijakan yang dibuat 

oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan Permendikbud 
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Nomor 3 Tahun 2020, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Permendikbud 

Nomor 5 Tahun 2020, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020, Permendikbud 

Nomor 7 Tahun 2020. 

 Esensi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah agar para mahasiswa 

dapat menggali potensi yang mereka miliki melalui program-program Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka yang  sesuai dengan minat dan bakat yang ingin 

dikembangkan secara mandiri melaui inovasi pendidikan menurut Prayogo 

(2020). Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, keterlibatan para 

mahasiswa dalam dunia pembelajaran akan semakin meningkat sehingga dapat 

mendukung terwujudnya peningkatan kualitas manusia melalui kualitas 

pendidikan, perluasan akses, serta  relevansi dalam penerapan  teknologi dalam 

mewujudkan pendidikan kelas dunia yang berdasarkan pada keterampilan 

kolaborasi, komunikasi, berfikir kritis dan kreatif Sherly at al (2020).  

Namun dalam penerapan kebijakan Merdeka belajar kampus merdeka  

tentunya terdapat berbagai problematika dalam pelaksanaannya karena program 

MBKM  terbilang masih sangat baru sejak diluncurkan yaitu tahun 2020. 

Permasalahan umum dalam penerapan MBKM di perguruan tinggi adalah 

penyesuaian kurikulum perguruan tinggi dan kurikulum MBKM. Salah satu 

kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah sistem konversi SKS yang 

masih menimbulkan tanda tanya dan keluhan dari berbagai pihak pelaksana di 

perguruan tinggi. Sistem konversi 20 SKS yang dikonversi ke mata kuliah yang 

diikuti di kampus sesungguhnya hanya mengukur beban dan bukan kompetensi 

riil mahasiswa terlebih lagi terdapat mata kuliah wajib yang harus diikuti, 
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apabila kompetensi tidak sesuai dengan capaian belajar di program studi maka 

tentunya tidak dapat dikonversi atau disetarakan dengan mata kuliah wajib 

(https://www.economica.id/2021/08/12/pelaksanaan-kampus-merdeka- sistem- 

konversi- sks- menimbulkan- polemik/amp/). Selain permasalahan yang 

dihadapi pihak fakultas mengenai sistem konversi tak jarang mahasiswa juga 

mengalami kebingungan dengan program MBKM seperti kurangnya informasi 

yang jelas dan kesiapan mahasiswa, dinamika perubahan pendidikan yang sangat 

cepat karena harus diselaraskan dengan perkembangan teknologi sehingga 

dibutuhkan fasilitas yang memadai baik itu dari perguruan tinggi maupun pihak 

kependidikan lainnya. 

(https://kumparan.com/amp/.kemkominfobemfisum/problematika-

implementasi-mbkm-merdeka-belajar-kampus-merdeka-di-um-1x0vx0LAcT).   

Kunci keberhasilan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

bergantung pada implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perguruan 

tinggi yang dimana pihak perguruan tinggi harus mampu menyesuaiakan dengan 

kurikulum secara adaptif, fleksible serta dapat berkolaborasi dengan pihak mitra 

terkait dengan bidang keilmuan yang ditawarkan, dikemukakan oleh Puspitasari 

dan  Nugroho  (2021). Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh 

Makassar) menjadi salah satu  Perguruan Tinggi Swasta yang turut turut aktif 

mendukung program-pragram MBKM.  

Dalam penerapan program-program MBKM itu sendiri tentunya masih 

terdapat berbagai  kendala yang dihadapi oleh Universitas Muhammadiyah 

Makassar salah satunya yang dikemukakan oleh Nasrulhaq, Harakan et al (2022) 

https://www.economica.id/2021/08/12/pelaksanaan-kampus-merdeka-%20sistem-%20konversi-%20sks-%20menimbulkan-%20polemik/amp/
https://www.economica.id/2021/08/12/pelaksanaan-kampus-merdeka-%20sistem-%20konversi-%20sks-%20menimbulkan-%20polemik/amp/
https://kumparan.com/amp/.kemkominfobemfisum/problematika-implementasi-mbkm-merdeka-belajar-kampus-merdeka-di-um-1x0vx0LAcT
https://kumparan.com/amp/.kemkominfobemfisum/problematika-implementasi-mbkm-merdeka-belajar-kampus-merdeka-di-um-1x0vx0LAcT
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aktor utama dalam kebijakan MBKM adalah mahasiwa dan dosen, namun 

pengetahuan tentang isi kebijakan MBKM  masih didominasi oleh dosen 

sementara yang menjadi sasaran dalam program-program MBKM adalah 

mahasiswa karena hal ini bertujuan untuk mensinkronkan pendidikan dengan 

dunia kerja dan industri.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

bagaimana “Implementasi Kebijakan Program  Merdeka Belajar  Kampus  

Merdeka (MBKM)  Di Universitas Muhammadiyah Makassar”. 

B. Rumusan Masalah  

    Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam implementasi kebijakan program MBKM, bagaimana peranan aktor, 

daya dukung serta kebijakan yang ada pada pelaksanaan MBKM di 

Universitas Muhammadiyah Makassar? 

2. Dalam implementasi kebijakan program MBKM, bagaimana proses dan 

metode yang ada pada pelaksanaan MBKM di Universitas Muhammadiyah 

Makassar?  

3. Dalam implementasi kebijakan program MBKM, bagaimana tingkat 

perubahan yang dialami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar 

setelah mengkuti program MBKM? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program MBKM, mengenai 

peranan aktor, daya dukung serta kebijakan yang ada pada pelaksanaan 

MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar.  

2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program MBKM, mengenai 

proses, metode dan hasil yang ada pada pelaksanaan MBKM di Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

3. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program MBKM, mengenai 

tingkat perubahan yang dialamai oleh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Makassar setelah mengikuti program. 

D. Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Secara Teoritis  

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat dijadikan bahan studi 

perbandingan selanjutnya serta akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah 

untuk melengkapi kajian-kajian yang dapat mengarahkan pada 

implementasi kebijakan program merdeka belajar kampus merdeka di 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan 

pemikiran serta bahan masukan untuk meningkatkan implementasi 



6 

 
 

kebijakan program kampus merdeka di Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi  dalam menulis serta 

menambah teori yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Yoga Budi Bhakti, Melda Rumia Rosmery Simorangkir, Awaluddin Tjalla, 

Anan Sutisna (2022), Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program MBKM di Perguruan Tinggi, yang dimana tergantung 

pada Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM yang dijalankan. 

2.  Wiwin Priana, Hery Pudjo, Sishadadiyati, Nurani Ika K W (2020), 

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan merdeka belajar 

kampus merdeka di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 

sudah terlaksana dengan cukup baik karena melatih mahasiswa untuk dapat 

meningkatkan kemampuan kognitifnya secara baik.  

3. Pochana, R.M. Darajatun, M.A. Ramdhany (2021), Pengaruh Implementasi 

Kebijakan Kampus Merdeka terhadap Minat dan Keterlibatan Mahasiswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat mahasiswa yang paling kuat 

dalam implementasi kebijakan MBKM adalah minat dalam program Studi 



8 

 
 

Independen sedangkan minat yang paling rendah yang diikuti mahasiswa 

adalah program penelitian. 

4. Ruli Suprianti, Elisa Royani, Triyono, Dedeh Suprayanti, dan Nur Azizah 

(2022), Implementation Framework For Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM ) in Higher Education Acedemic Activities. Hasil Penelitian 

mengungkapkan dalam implementasi kebijakan program  MBKM yang 

berbasis praktek langsung, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi 

seperti sistem informasi akademik untuk memfasilitasi kegiatan masih belum 

optimal, kapasitas sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan 

universitas masih belum memadai dan kurangnya informasi teknis 

pelaksanaan program MBKM. Sedangkan program MBKM yang dilakukan 

secara daring dapat berjalan secara efektif dan efisien Supriati et al ( 2022). 

5. Rahma Purisari, Dr. Edi Purwanto, Irviananda Adenia, Selina Widiya Putri 

Agusta, Sekar Arum Prasetyorini (2021), Evaluation and strategy for the 

Improvement of the MBKM Program at the Department of Architecture, 

Universitas Pembangunan Jaya. Hasil penelitian mengungkapkan bawah 

tahap implementasi perlu dilakukan pendampingan program oleh pimpinan 

UPJ dan Ditjen Dikti untuk mengetahui kendala persiapan, pelaksanaan serta 

pemberian solusi. Perlu juga dilakuakn evaluasi terhadap seluruh mekanisme 

program Mbkm untuk memudahkan implementasi di tingkat universitas, 

program studi, mahasiwa dan mitra Purisari (2021). 

 

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu 
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No  Judul Penelitian        Persamaan      Perbedaan  

1.  

Kendala Implementasi 

Kebijakan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MBKM) di 

Perguruan Tinggi 

 

 

Fokus penelitian  

Metode penelitian 

yang digunakan 

yaitu non-riset, 

pendekatan melalui 

library research 

serta lokus 

penelitian 

2. Implementasi Kebijakan 

Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka 

Variabel 

Implementasi dan 

fokus penelitian  

Indikator 

pengukuran yang 

digunakan. 

3. Pengaruh Implementasi 

Kebijakan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka terhadap 

Minat dan Keterlibatan 

Mahasiswa 

 

Fokus penelitain  

 Tehnik analisis 

data yaitu 

Structural Equation 

Modeling Partial 

Least Square 

(SEM-PLS)  

 7.  Implementation Framework 

For Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM ) in Higher 

Education Acedemic Activities. 

 

Fokus penelitian  

 

Lokus penelitian 

9. Evaluation and strategy for the 

Improvement of the MBKM 

Program at the Department of 

Architecture, Universitas 

Pembangunan Jaya 

 

Fokus penelitian  

 

Lokus penelitian 

 

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat 5 penelitian terdahulu yang memiliki fokus yang sama yaitu terkait dengan 

kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dan terdapat 2 peneliti terdahulu yang 

memiliki variable yang berbeda yaitu. Adapun perbedaan secara keseluruhan 

dengan penelitian yang akan di lakukan   oleh peneliti adalah indikator yang 

digunakan dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program merdeka 

belajar kampus merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar secara 

keseluruhan. 

 



10 

 
 

B. Teori  Dan Konsep 

1. Teori  Implementasi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi diartikan 

sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga dikaitkan dengan 

kegiatan yang dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam kamus 

Webster mengartikan secara pendek bahwa to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryngout 

(menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan program), to give practical effect 

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). sehingga melalui 

pengertian tersebut dalam melakukan implementasi dibutuhkan sarana yang 

menjadi penunjang pelaksanaan program yang akan menimbulkan dampak 

akibat terhadap sesuatu itu Wahab (2008) dalam Elih (2020). Dalam 

implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan-badan 

administrative yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program 

dan kepatuhan dari kelompok sasaran melainkan juga menyangkut dengan 

politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku semua dari pihak yang terlibat, sehingga memberikan 

dampak yang diharapkan.  

Wahab (2008) dalam Elih (2020) Mengemukakan bahwa policy 

implementation encompasses those action by public or privat individuals 

groups that are directed the achievement of objecteves set forth prior decision 

(tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 
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dimuat dlaam keputusan kebijakan). Impelmentasi kebijakan merupakan 

proses yang dinamis ditunjukkan melalui pelaksana kebijakan melakukan 

aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan tujuan dari kebijakan itu sendiri. 

Implementasi kebijakan terlaksana karena adanya tindakan-tindakan yang 

diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul dalam 

lingkungan masyarakat sehingga menghasilkan keputusan tersebut. Pada 

prinsipnya terdapat 3 hal yang darus dipenuhi dalam efektivitas implementasi 

kebijakan yaitu, pertama adalah apakah kebijakannya sudah tepat yang dinilai 

melalui sejauh mana kebijakan yang dibuat dapat memecahkan masalah yang 

hendak diselesaiakan. Kedua adalah apakah kebijakan tersebut dibuat 

berdasarkan dengan karakter permasalahan yang akan dipecahkan. Ketiga 

adalah apakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki 

kewenangna yang sesuai dengan karakter kebijakan Nugroho (2011) dalam 

Elih (2020). 

 

2. Konsep Implementasi  

Dunn (2003) dalam Elih (2020). menggambarkan secara detail mengenai 

fase karakteristik dalam pembuatan kebijakan yang dimana didalamnya 

terdapat implementasi. 

a. Penyusunan agenda, karakter fase ini berkaitan dengan aktor yang dipilih dan 

diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. 

b. Formulasi kebijakan, karakter fase ini berkaitan dengan para aktor  dalam 

merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.  
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c. Adopsi kebijakan, karakter fase ini berkaitan dengan  altternatif kebijakan 

yang diadopsi dengan dukungan dari berbagai pihak. 

d. Implementasi, karakter fase ini berkaitan dengan kebijakan yang telah dibuat 

dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumber 

daya yang dimilikinya khusunya sumber daya finansial dan manusia. 

e. Penilaian kebijakan, karakter fase ini berkaitan dengan unit-unit pemeriksaan 

dan akuntansi yang menilai apakah pembuat kebijakan dan pelaksanaan 

kebikan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditentukan. Elih (2020). 

 

Adapun beberapa model dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh 

para ahli yaitu : 

a. Model Van Meter dan Van Horn  

Merupakan model implementasi kebijakan yang mengharuskan adanya 

keselarasan antara keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan. 

Pendekatan implementasi ini memiliki keterkaitan antara isu kebijakan 

dengan implementasi kebijakan dan kebijakan dengan kinerja. Konsep utama 

dalam implementasi kebijakan ini adalah perubahan, kontrol, dan kepatuhan 

tindakan. Dalam teori ini terdapat 6 variabel yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, 

karakteristik agen pelaksana,sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi 

dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Agustino (2006) dalam Suprapto (2019).  

b. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
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Dalam melakukan identifikasi proses implementasi kebijakan terdapat 3 

variabel berupa variabel independen yaitu tingkat kesulitan permasalahan 

yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan,keberagaman objek, dan 

perubahan seperti apa yang diharapkan. Kedua variabel intervening yaitu 

kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan 

indikator kejelasan  dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, 

ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis lembaga pelaksana, 

aturan pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar 

kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkaitan dengan 

teknologi,dukungan publik, kondisi sosial ekonomi, sikap, dukungan pejabat 

tinggi, komitmen serta kualitas kepemimpinan dari pihak pelaksana. Ketiga 

variabel dependen yang memiliki 5 tahapan dalam proses implementasi yaitu 

pemahaman dari lembaga pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan 

pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata yang mengarah pada revisi atas 

kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan Nugroho (2004) dalam  Suprapto 

(2019).  

c. Model George Edwards 111 

Dalam menggali implementasi kebijakan terdapat 4 faktor yang 

mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik yaitu: 

1. Komunikasi, yang didalamnya terdapat poin-poin penting berupa yang 

pertama, transmisi yang merupakan kesadaran bahwa suatu keputusan 

yang telah dibuat dan suatu perintah yang pelaksanaanya telah 

dikeluarkan. Kedua kejelasan, kurangnya kejelasan dapat memungkinkan 
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timbulnya perubahan kebijakan yang tidak diharapkan. Ketiga konsitensi, 

jika pelaksanaan kebijakan dilaksanakan secara konsisten maka kebijakan 

akan berlangsung efektif.   

2. Sumber daya, merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi 

kebijakan yang meliputi staf yang memiliki kesesuaian keahlian untuk 

menjalankan tugas, informasi,wewenang serta fasilitas yang diperlukan 

dalam implementasi kebijakan. 

3. Kecendrungan tingkah laku atau sikap, berkaitan dengan kesediaan dan 

komitmen implementor dalam mengeksekusi kebijakan. Melalui 

dukungan yang diberikan oleh implementor tentunya pelaksanaan 

kebijakan akan berjalan secara efektif. 

Struktur birokrasi, berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang 

menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang 

melaksanakan kebijkan tentunya memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

implementasi kebijakan. Salah satu poin penting dalam struktur adalah 

organisasi adalah adanya prosedur operasional standar yang menjadi 

pedoman bagi setiap implementor dalam mengambil tindakan Suprapto 

(2019). 

 

a. Indikator Implementasi 

 Dalam melakukan sebuah implementasi kebijakan maka dibutuhkan 

indikator-indikator pendukung, menurut Moulton Stephanie and Sandfort Jodi R 

(2017) terdapat beberapa indikator sebagai berikut : 
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1) Skala Analisis merupakan kerangka kerja yang menekankan pada perubahan 

yang ada disetiap bagian organisasi yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan. Adapun elemen-elemen yang digunakan untuk dalam skala 

analisis adalah: 

a) Aktor merupakan bagian dari organisasi yang berberan sebagai “pemecah 

masalah utama” untuk menentukan hasil yang sukses dalam 

pemberlakukan kebijakan. Dalam hal yang dimaksudkan adalah aktor-

aktor yang terlibat serta peranannya. 

b) Daya dukung merupakan merupakan faktor pendukung yang digunakan 

untuk diselaraskan dengan implementasi kebijakan. Dalam hal ini yang 

dimaksudkan adalah sumber daya manusia dan  financial. 

c) Bidang kebijakan merupakan keputusan yang dibuat untuk mendukung 

proses perubahan dalam implementasi kebijakan. 

2) Program Intervensi merupakan kerangka kerja yang mengarah pada tindakan 

yang diambil yang mengakibatkan perubahan dalam sistem dan kelompok 

(target). Adapun elemen-elemen yang digunakan untuk mengetahui program 

intervensi adalah : 

a) Metode koordinasi merupakan struktur yang diperlukan untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan yang dilakukan.  

b) Perubahan dalam sistem operasi merupakan bentuk adaptasi yang 

dilakukan dan berkaitan dengan dinamika kebijakan.  
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3. Perubahan dan stabilitas merupakan kerangka kerja yang berkaitan dengan 

perubahan yang hasilkan melalui elemen skala analisis dan intervensi program 

terhadap kelompok sasaran.  

a) Tingkat pengaruh, merupakan pengaruh yang diberikan kepada kelompok 

sasaran dari sistem implementasi yang dilakukan. 

C. Teori Kebijakan Pendidikan 

 Kebijakan pendidikan merupakan sebuah langkah yang diambil oleh 

pemerintah yang berkaitan dengan praktik pendidikan, peran pemerintah serta 

strategi pemerintah dalam menyiapkan serta menyampaikan suatu sistem 

pendidikan.  Rayou & Zanten  (2015) mengemukakan kebijakan pendidikan 

merupakan pelaksanaan  tugas dari administrator dan professional pendidikan 

dalam mengembangkan nilai-nilai serta ide-ide yang akan dikembangkan di 

sistem pendidikan yang dikembangkan oleh otoritas publik kemudian diarahkan 

ke pelaku pendidikan. Cakupan kebijakan pendidikan terletak pada isu yang 

berkembang atau sedang terjadi seperti kesetaraan penargetan, kualitas 

keseluruhan hasil pembelajaran sekolah dan lingkungan belajar, atau kapasitas 

sistem untuk  mempersiapkan siswa untuk masa depan, pendanaan, tata kelola 

yang efektif atau mekanisme evaluasi dan penilaian, Viennet & Pont ( 2017). 

     Menurut Nilsen (2015) dalam Viennet & Pont ( 2017), terdapat 4 dimensi 

penentu utama dalam implementasi kebijakan pendidikan yaitu : 

a. Desain kebijakan: melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang serta 

menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut, kemudian 

mempertimbangkan kelayakan implementasi kebijakan program tersebut. 



17 

 
 

b. Para pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka: implementasi suatu 

kebijakan pendidikan dilakukan oleh individu atau organisasi yang 

menjadikannya sentral dalam implementasi kebijakan tersebut. 

c. Konteks kelembagaan, kebijakan serta masyarakat: kebijakan yang diterapkan 

dibidang lainnya juga harus diperhatikan karena tentunya juga akan 

mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri apakah akan 

mempercepat ataukah memperlambat kebijakan. 

d. Strategi implementasi: menekankan pada langkah dan rencana yang akan 

diambil untuk memudahkan proses implementasi kebijakan pendidikan. 

Dijelaskan dalam karya Pramono Joko. S.Sos. (2020) mengemukakan bahwa 

proses implementasi sebuah kebijakan tentunya akan memberikan  dampak bagi 

masyarakat. Salah satu implementasi kebijakan pemerintah adalah yang 

menggalakkan tentang pendidikan yang tertuang dalam UU 1945 pasal 31 ayat 1 

disebutkan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; ayat 2 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional 

yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah juga mengalokasikan dana yang 

besar untuk perkembangan pedidikan. Berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, diarahkan 

untuk mencapai hal-hal berikut : 

a. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi; 

b. Meningkatkan kemampuan akademik maupun professional dengan adanya 

kesempatan  untuk  mempelajari hard  skill  and  soft   skill  yang  tidak  hanya 
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berlaku untuk peserta didik tetapi juga para tenaga pendidik untuk terus 

meningkatkan budi pekerti yang baik; 

c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan yang sesuai dengan 

perkembangan zaman yang tentunya juga akan mempengaruhi kurikulum 

yang diterapkan baik itu dalam tingkatan nasional maupun lokal serta metode 

belajar yang digunakan; 

d. Memberdayakan lembaga pendidikan dan mitra sebagai pusat penilaian, 

sikap dan kemampuan; 

e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan dalam menerapkan system 

pendidikan nasional yang berprinsip pada desentralisasi, otonomi keilmuan 

serta manajemen; 

f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik untuk menciptakan sistem 

pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi 

perkembangan zaman; 

g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara 

menyeluruh melaui hak dan kewajiban yang dimilki peserta didik; 

h. Meningkatkan penguasaan perkembangan, serta pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi.  
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D.  Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

  Merdeka Belajar Kampus merdeka merupakan inovasi dibidang pendidikan 

yang bergerak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Adapun 

esensi dari kampus merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 

(Student Centeret Learning). Kampus merdeka menawarkan tantangan serta 

kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa menggali potensi diri lebih dalam lagi 

melalui pengembangan inovasi, kreativitas, kepribadian serta mampu 

mengembangkan kemandirian dalam melakukan praktek secara langsung di 

lapangan. Terdapat 4 (empat) pokok kebijakan yang ada di dalam program 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai berikut: 

1. Pembukaan program studi baru  

Kebijakan yang pertama adalah pembukaan program studi baru bagi 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang 

terakreditasi A dan B. Selama ini hanya perguruan tinggi negeri yang Badan 

Hukum (BH) yang bisa membuka program studi baru. Melalui kebijakan 

tersebut, perguruan tinggi diberi kewenangan untuk membuka program studi 

baru jika: 

a. PT Memiliki akreditasi A dan B. 

b. Jika memiliki kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, 

intitusi multilateral atau universitas Top 100 rangking QS.  

c. Bukan program studi pendidikan dan kesehatan 

Melalui kebijakan pokok tersebut maka kemendikbud memberikan arahan 

yaitu adanya kerjasama dengan organisasi terkait penyusunan kurikulum, 



20 

 
 

praktek kerja dan penempatan kerja. Kementrian akan bekerjasama dengan  

dengan PT dan program studi untuk melakukan pengawasan. Arahan untuk 

pembukaan program studi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari 

BAN-PT untuk PT akreditas A dan B.  

2. Sistem akreditasi perguruan tinggi  

Kebijakan pokok yang kedua adalah re-akreditasi perguruan tinggi yang bersifat 

sukarela  bagi PT dan prodi  yang sudah siap naik peringkat akreditasi. 

Berdasarkan kebijakan kampus merdeka untuk akreditasi yang sudah ditetapkan 

oleh BAN-PT akan diperbarui secara otomatis selama 5 (lima) tahun sekali.  

3. Perguruan tinggi berbadan hukum  

Kebijakan pokok yang ketiga adalah memberikan kebebasan bagi PTN Badan 

Layanan Umum (BLU)  dan Satuan Kerja (satker) untuk menjadi PTN Badan 

Hukum (BH). Selama ini hanya PTN akreditasi A yang bisa mengajukan 

permohonan Badan Hukum namun dikebijakan kampus merdeka PTN dapat 

mengajukan permohonan Badan Hukum kapanpun apabila sudah meras siap 

tanpa ada akreditasi minimum. 

4. Hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi 

Kebijakan pokok selanjutnya adalah memberikan hak belajar selama 3 (tiga) 

semester terhadap mahasiswa untuk secara sukarela boleh diambil boleh tidak. 

SKS yang wajib diambil dari program studi asal adalah sebanyak 5 (lima) 

semester dari semester yang telah ditentukan sedangkan untuk semester 

berikutnya boleh diambil di luar program studi dan perguruan tinggi. 

5. Landasan hukum kampus merdeka  
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a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan 

Tinggi 

Merupakan satuan standar yang meliputi standar pendidikan nasional yang 

berkaitan dengan kriteria minimal tentang berbagai aspek dalam pelaksanaan 

sistem pendidikan nasional, standar penelitian yang berkaitan dengan sistem 

penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah NKRI dan 

standar pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku 

di seluruh wilayah NKRI. Standar pendidikan nasional, standar penelitian dan 

standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.  

b. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi 

Negeri 

Agar perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan maka 

diberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi perguruan tinggi negeri untuk 

menjadi perguruan tinggi  negeri badan hukum 

c. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi 

Dalam penentuan akreditasi tentunya membutuhkan tahapan yaitu berupa 

tahapan evaluasi data dan informasi,penetapan peringkat akreditasi serta 

pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Akreditasi program studi 

dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang merupakan 

lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat dalam 

menyelenggarakan akreditasi program studi secara mandiri. Akreditasi 
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pergutuan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengembangkan akreditasi 

erguruan tinggi. 

d. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 

PTN 

Dalam jalur penerimaan mahasiswa baru PTN tentunya harus memuat 

prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) Adil dalam artian pihak perguruan tinggi 

tetap berfokus pada potensi dan  prestasi akademik tanpa memandang agama, 

ras, suku, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial, umur dan tingkat 

kemampuan ekonomi. 2) Akuntabel pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru 

dilaksanakan secara terstruktur dan jelas sesuai dengan prosedur. 3) Fleksibel 

dalam artian pelaksanaannya dapat dilakukan beberapa kali dan setiap calok 

mahasiswa paling banyak menempuh 2 (dua) kali UTBK. 4) efisien melalui 

pemanfaatan teknologi, pelibatan sumber daya manusia dan fleksibelitas 

waktu. 5) Transparan dalam artian penerimaan mahasiswa baru dilakukan 

secara terbuka dan hasil pelaksanaan mudah diakses.  

e. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perguruan Tinggi 

Diterbitkan untuk mengatur tentang pendirian, perubahan, pembubaran 

perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan 

tinggi swasta. 

Adapun tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka selama 3 

semester belajar di luar kampus adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, 

baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan 
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zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul 

dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang 

fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan 

potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.  https://sevima.com/5-payung-

hukum-kebijakan-kampus-merdeka-dan-program-yang-ditawarkan/). 

E. Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan 

tujuan untuk mengetahui  Implementasi kebijakan program Merdeka Belajar 

Implementasi kebijakan MBKM, peneliti menggunakan teori dari  Moulton 

Stephanie and Sandfort Jodi R (2017) yaitu tentang kerangka kerja lapangan 

aksi strategis untuk kebijakan riset implementasi. Di dalam teori tersebut 

terdapat  tiga (3) indikator yaitu skala analisis, intervensi program dan 

perubahan dan stabilitas. 

Adapun alasan peneliti menggunakan teori tersebut karena teori  Moulton 

Stephanie and Sandfort Jodi R (2017) memuat tentang identifikasi aktor, 

peranan, daya dukung, metode koordinasi, proses hingga hasil dari penerapan 

sebuah program kebijakan serta dampak yang diberikan bagi kelompok sasaran 

dalam penerapan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan program 

MBKM yang terbilang masih sangat baru sehingga elemen yang digunakan 

akan berfungsi untuk mengetahui secara detail tentang aktor serta tindakan serta 

dampak yang diberikan dalam penerapan kebijakan program MBKM di 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

https://sevima.com/5-payung-hukum-kebijakan-kampus-merdeka-dan-program-yang-ditawarkan/
https://sevima.com/5-payung-hukum-kebijakan-kampus-merdeka-dan-program-yang-ditawarkan/
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 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka peneliti menyusun 

kerangka pikir sebagaimana yang terlihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

          

Gambar 2. 1 kerangka pikir 

F. Fokus Penelitian 

  Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripiskan implementasi 

kebijkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan di 

Universitas Muhammadiyah Makassar yang akan dijabarkan melalui 3 (dua) 

indikator. Indikator pertama adalah skala analisis yang diukur oleh beberapa 

sub indikator yaitu aktor, daya dukung dan bidang kebijakan. Indikator  kedua  

yaitu intervensi program yang diukur melalui beberapa sub indikator yaitu 

metode koordinasi, perubahan dalam sistem operasi, Indikator ketiga yaitu 

perubahan dan stabilitas yang diukur melalui tingkat pengaruh.  

 

 

 

              Intervensi Program  

 Metode koordinasi  

 Perubahan dalam 

sistem operasi 

(Implementasi 1). 

 

 Kerangka Kerja Lapangan Aksi Strategis Untuk Kebijakan 

Riset Implementasi 

Stephanie Moulton dan Jodi R. Sandfort (2017) 

Skala Analisis  

Aktor 

Daya dukung 

Bidang kebijakan   

 

        Perubahan dan 

Stabilitas  

 Tingkat pengaruh 

 



25 

 
 

G. Deskripsi Fokus  

Adapun sub-sub fokus dalam penelitian strategi penerapan kebijakan 

program  Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka (MBKM)  di Universitas 

Muhammadiyah Makassar yaitu sebagai berikut : 

1. Skala Analisis  

a. Aktor, dalam melakukan implementasi kebijakan tentunya perlu diketahui 

siapa saja aktor beserta peranannya dalam pelaksanaan MBKM di 

Universitas Muhammadiyah Makassar.   

b. Daya dukung, dalam pelaksanaan MBKM harus terdapat daya dukung yang 

memperkuat implementasi kebijakan MBKM di Universitas 

Muhammadiyah Makassar baik itu dari segi sumber daya manusia dan 

sumber daya financial.  

c. Bidang kebijakan, dalam implementasi kurikulum MBKM terdapat 

konversi SKS sehingga prodi perlu menetapkan kebijakan mengenai 

konversi SKS serta prodi diberikan kebebasan untuk melaksanakan BKP 

(Bentuk Kegiatan Pembelajaran) sesuai dengan jurusan. 

2. Intervensi Program  

a. Metode koordinasi, adanya urutan teknis yang digunakan pihak pelaksana 

dalam menyampaikan informasi tentang program-program MBKM di tingkat 

fakultas hingga disosialisasikan kepada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 
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b. Perubahan dalam sistem operasi, adanya penyesuaian kurikulum MBKM 

dengan kurikulum yang ada di fakultas Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

3. Perubahan dan stabilitas 

a. Tingkat pengaruh, dengan terlaksananya program MBKM di Universitas 

Muhamamdiyah Makassar tentunya memberikan pengaruh terhadap 

mahasiswa yang mengikuti program baik itu dari segi soft skill dan hard skill. 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi 

  Waktu yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) 

bulan setelah seminar proposal yaitu pada bulan juni sampai agustus. Lokasi 

penelitian berada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun alasan 

peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena keseluruhan fakultas 

kecuali fakultas kesehatan yang ada Universitas Muhammadyah Makassar telah 

melaksanakan program-program yang ditawarkan oleh kebijakan merdeka 

belajar kampus merdeka.  

B. Jenis Dan Tipe Penelitian 

   Creswell (2016) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan 

pengamatan yang mendalam untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi 

di lingkungan masyarakat, yang dimana proses penelitian melibatkan pertanyaan 

dan prosedur yang muncul.  Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dengan 

menggunakan prosedur berupa pengumpulan dan penyusunan data yang  berupa 

penggambaran tentang perbedaan, persamaan serta perbandingan terhadap suatu 

peristiwa Creswell (2016). 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pertama sumber 

data primer yang dimana data yang diperoleh dikumpulkan langsung oleh 
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peneliti melalui wawancara.  Kedua sumber data sekunder yang berasal dari 

jurnal, buku, undang-undang serta informasi-informasi yang berkaitan dengan 

topik penelitian. 

D. Informan Penelitian 

 Informan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai 

narasumber untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan Strategi 

Penerapan Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas 

Muhammadiyah Makassar yaitu sebagai berikut:  

Tabel 3. 1 Tabel informan dosen 

No Nama Inisial Jabatan 

 

  1. 

 

 

Dr.Nasrun Syahrir 

M.pd 

 

 

NS 

Ketua LP2AI (Ketua LP2AI Lembaga 

Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas 

Instruksional) Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

2. Dr. Nur Wahid, 

S.Sos., M.Si 

   NW Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara 

3. Aliem 

Bahri,S.pd.,M.pd 

 

AB 

Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) 

4. Mira, Se.,M.Ak.Ak     MA Ketua Prodi Akuntansi 

 

                                       Tabel 3. 2 Tabel informan mahasiswa 

No Nama Inisial Jurusan Jenis MBKM Program  

 

1. 

 

 

Busri  

 

 

BI 

 

Ilmu 

Administrasi 

Negara  

MBKM 

Kemendikbud 

Kampus 

Mengajar 

Bantuan Program 

Studi Menerapkan 

Kerja sama 

Kurikulum MBKM 

 

Magang  

 

2. 

 

Asmiati 

 

AI 

Pendidikan 

Guru Sekolah 

Dasar 

MBKM 

Kemendikbud 

Kampus 

mengajar 

3. Lilis Hafid LH Akuntansi MBKM 

Kemendikbud 

Pertukaran 

Mahasiswa 
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4. Wahyu 

Yulyusra 

 

 

 

WY 

 

 

Agribisnis 

Bantuan Program 

Studi Menerapkan 

Kerja sama 

Kurikulum MBKM 

 

KKN 

Tematik 

5. Muh. 

Hariyanto 

MH Akuntansi MBKM Mandiri Magang 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data kemudian diolah menjadi informasi. Adapun menurut  

(Creswell, 2014) ada 3 (tiga) teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

yaitu : 

1. Wawancara  

Wawancara dilaukan untuk menggali informasi terkait dengan topik yang 

diangkat melalui tanya jawab secara langsung dengan menggunakan alat 

bantu seperti alat perekam, kamera, alat tulis dan alat pendukung lainya.   

2. Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dimana sejumlah 

besar fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti 

gambar, video, buku referensi, surat, serta laporan. Dalam penelitian ini 

bentuk dokumentasi yang dilakukan adalah dokumentasi digital yang dimana 

proses dokumentasi yang dilakukan dan diambil melalui sosial media dengan 

cara screnshoot gambar dari artikel  sosialisasi kurikulum MBKM yang 

dilakukan oleh LP2AI. Kedua dokumentasi video yang diakses melalui 

youtube berupa sosialisasi prodi dalam memperkenalkan bentuk kegiatan 

pembelajaran MBKM. Ketiga dokumentasi melalui buku referensi berupa 

buku Pedoman Manajemen LP2AI Pedoman Kebijakan Pengembangan 
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kurikulum MBKM, Pedoman Evaluasi Kurikulum MBKM, Pedoman 

Pengembangan Kurikulum MBKM, Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 

MBKM, Pedoman Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM, 

Prosedur Operasional Baku (POB) Implementasi Bentuk Kegiatan 

Pembelajaran (BKP) MBKM, Buku Saku Magang/Praktik Kerja MBKM 

Ilmu Administrasi Negara, Buku Saku Program Membangun Desa Ilmu 

Administrasi Negara, Buku Saku Riset Terpadu MBKM Ilmu Administrasi 

Negara. Keempat dokumentasi surat keputusan (SK) berupa SK Pedoman 

Kebijakan Pengembangan kurikulum MBKM, SK Pedoman Evaluasi 

Kurikulum MBKM, Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM SK 

Pedoman Pelaksanaan Kurikulum MBKM, SK Pedoman Implementasi 

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM, SK Prosedur Operasional Baku 

(POB) Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM, SK 

Mahasiswa Kampus Mengajar 2021, SK Mahasiswa Kampus Mengajar 

Batch 2, SK Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri 

(PMM-DN) Angkatan 1 2021, SK Program Pertukaran Mahasiswa Tanah 

Air Nusantara-Sistem Alih Kredit Teknologi Informasi (PERMATA-

SAKTI) Tahun 2020, SK Mahasiswa Peserta Program Magang dan Studi 

Independent Bersetifikat (MSIB) MBKM. Keempat dokumentasi mengenai 

dokumen pendukung pelaksanaan MBKM yaitu berupa Lampiran Instrumen 

Evaluasi Kurikulum, Lampiran SPTJM Program Kampus Mengajar 3 

Angkatan 3 Tahun 2022 daru Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. Observasi 
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Observasi merupakan teknik yang dilakukan melalui pengamatan secara 

langsung yang dimana peneliti mengamati langsung di tempat penelitian, 

serta mengumpulkan data mengenai informasi terkait dengan implementasi 

kebijakan MBKM.  

F. Teknik Analisis Data 

Tehnik analisis data yang digunakana dalam penelitian ini merupakan tehnik 

analisis data mengalir (flow chart analysis) sebagimana pendapat Miles dan 

Huberman (1992: 20) yang dikutip oleh (Creswell, 2014) yang menyatakan 

bahwa terdapat tiga komponen yang ada pada data mengalir,  

1. Reduksi data (data reduction) yang merupakan pengelolaan data mentah yang 

telah didapatkan kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian secara 

selektif, tajam, ringkas serta memilah data yang tidak diperlukan. 

2. Penyajian data (data display) yang merupakan menyusun data menjadi 

informasi yang terorganisir untuk mendapatkan penafsiran dari data yang 

telah diperoleh serta dihubungkan dengan fokus penelitian. 

3. Kesimpulan dan verifikasi (conclusion and verification) merupakan hasil dari 

penelitian yaitu kesimpulan baik itu kesimpulan sementara dan terakhir. 

Kesimpulan sementara dapat dibuat ketika penelitian masih berlangsung 

sedangkan kesimpulan akhir dibuat setelah keseluruhan kegiatan penelitian 

berakhir.   
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G. Teknik Pengabsahan Data 

     Tehnik pengabsahan data dilakukan untuk memperoleh kepercayaan data 

(trustworthiness) tentunya diperlukan tehnik untuk menguji hal tersebut melalui 

kriteria tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik kepercayaan 

data melalui keikutsertaan, ketekunan dan  diskusi dengan teman. 

1. Keikutsertaan  

Keikutsertaan menuntut peneliti untuk terjun secara langsung di lokasi agar 

peneliti dapat melihat distorsi yang terjadi dalam penelitian. 

2. Ketekunan Observasi  

Peneliti berusaha untuk meneliti secara detail dan rinci serta melakukan 

identifikasi karakteristik elemen yang relevan dengan permasalahan atau isu 

yang diteliti. 

3. Diskusi dengan teman  

Tehnik ini digunakan untuk membangun keterpercayaan (kredibilitas), 

dimana peneliti menunjukkan hasil penelitiannya terhadap teman-temannya 

kemudian melakukan diskusi analitis dengan tujuan untuk menemukan 

aspek-aspek yang masih implisit.  
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BAB IV 

   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan salah satu perguruan 

tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur yang didalamnya terdapat 

budaya pendidikan yang didalamnya diwariskan sebagai amal usaha 

Muhammadiyah yang dimana nama Muhammadiyah yang terintegrasi oleh 

nama Makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas 

keagamaan. Pada tahun 2003 Universitas Muhammadiyah Makassar mengalami 

masa transisi yaitu perubahan formasi kepemimpinan dimana hal ini merupakan 

bergabungnya generasi muda dan generasi tua. Pada tahun 2003 Unismuh 

Makassar mengalami masa transisi berupa perubahan formasi kepemimpinan 

dengan bergabungnya generasi tua dan generasi muda. Seluruh civitas akedemik  

Universitas Muhammadiyah Makassar terus menjaga capaian pendahalu yang 

kemudian dikembangkan menjadi capaian yang lebih baik serta berkomitmen 

untuk:   

1. Memelihara kepercayaan masyarakat;  

2.   Mencapai keunggulan kompetensi yang semakin ketat;  

3. Mewujudkan kemandirian dan pengelolaan dan pengembangan diri yang 

diharapkan dapat membawa Unismuh Makassar menjadi Universitas 

terkemuka.  
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Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar 

Sumber : unismuh.ac.id/
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1. Struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar 

     A. Rektor 

1) Tugas Rektor  

a) Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan 

dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan 

pengembangan Al Islam Kemuhammadiyahan;  

b) Memimpin pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa serta pembinaan al Islam 

Kemuhammadiyahan; 

c) Bersama BPH mengusahakan sumber-sumber keuangan untuk 

pembiayaan universitas;  

d) Bersama BPH membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tata 

cara rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan. 

2) Dalam menjalankan tugas, rektor dibantu oleh wakil-wakil rektor, 

3) Bilamana rektor berhalangan tidak tetap, wakil rektor bidang akademik 

bertindak sebagai pelaksana harian rektor. 

4) Bilamana rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitive atas usul 

BPH bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.  

B. Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) 

Dalam melaksanakan tugas dibawah koordinasi wakil rektor 1 sebagai 

pelaksana teknis yang mengkoordinasikan tugas mendesain pengembangan 

pendidikan, penyelenggaraan pelatihan terkait pengembangan kurikulum, 
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pembelajaran, sarana pembelajaran dan media pembelajaran serta 

bertanggung jawab kepada rektor atas pelaksanaan tugasnya.  

C. Dekan 

1) Dekan memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam 

KeMuhammadiyahan dan kaderisasi membina tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor. 

2) Dekan diangkat dan diperhentikan oleh Rektor berdasarkan usul senat 

akademik fakultas dan pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

Sulawesi Selatan. 

3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dekan dibantu oleh Wakil-

wakil Dekan Statuta Universi 

D. Program Studi  (Prodi) 

1) Melaksanakan kegiatan Tridarma perguruan tinggi di tingkat program 

studi; 

2) Menyusun rencana dan program kerja program studi pada bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan 

kerja sama internasional di tingkat program studi; 

3) Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai 

bidang keilmuan; 

4) Melaksanakan program di bidang akademik, vokasi dan profesi; 
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5) Melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pada bidang pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan kerja sama 

internasional; 

6) Melaksanakan pemantauan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh 

program studi; 

7) Melaksanakan kualitas dan produktivitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat oleh program studi; 

8) Mengimplementasikan kerja sama internasional; 

9) Mengevaluasi kegiatan bidang pendidikan, penelitian,dan pengabdian 

kepada masyarakat dan pelaksanaan kerja sama internasioanl; 

10) Melaksanakan pengembangan kompetensi dosen dalam melaksanakan 

kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat oleh program studi; 

11) Mengembangkan kapasitas sumber daya pendukung kegiatan Tridarma 

yang dilaksanakan oleh program studi; 

12) Melaksanakan kegiatan pembinaan bakat, kegiatan ilmiah, karir 

mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; 

13) Melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan dan kerja sama dengan 

alumni; 

14) Melaksanakan kegiatan pembinaan kehidupan beragama, sosial budaya, 

dan komunikasi untuk civitas akademika di program studi; 

15) Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi; 
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16) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelompok bidang ilmu 

yang menjadi keunggulan program studi; dan 

17) Melaporkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di program studi kepada fakultas secara berkala. 

E. Dosen 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, serta pengembangan AIK. 

F. Mahasiswa 

1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada tahun akademik 

berjalan dan mengikuti pendidikan di Unismuh Makassar. 

2) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Rektor. 

3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi 

persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah dan 

Persyarikatan Muhammadiyah. 

4) Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur dalam 

peraturan tersendiri. 

2. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar 

Visi terkemuka bagi Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki makna 

sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk: 
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a)  memelihara kepercayaan civitas akademika Universitas Muhammadiyah 

Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah 

Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, 

dan menyebarluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdi dan beribadah 

kepada Allah SWT.  

b)  meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah,  

c)  mewujudkan kemandiriaan dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta 

mampu mensejahterakan seluruh civitas akademika Universitas 

Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Adapun misi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut: 

a) Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan; 

b) Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, 

inovatif, efektif, dan menyenangkan; 

c) Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, 

unggul dan berdaya saing;  

d) Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah; 

e) Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni, dan 

masyarakat.  

       Dalam setiap komitmennya, Universitas Muhammadiyah Makassar selain 

menyediakan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, juga 
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menyediakan berbagai kesempatan  bagi mahasiswa untuk membina keahlian-

keahlian yang nantinya dibutuhkan dalam dunia kerja. Salah satu tujuan Universitas 

Muhammadiyah Makassar adalah mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi 

kehidupan yang sebenarnya, mengingat sekarang berada di zaman “hard skill is 

necessary but it not sufficient” sehingga untuk menghadapi hal tersebut Universitas 

Muhammadiyah Makassar menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat melatih soft 

skill berupa kegiatan ekstrakulikuler yang dijadikan kegiatan pelengkap sesuai 

dengan bidang yang diminati mahasiswa. Adanya kegiatan ekstrakulikuler menjadi 

upaya untuk pemenuhan kebutuhan, hobi, dan juga pembinaan mental agar 

mahasiswa dapat melatih diri serta memiliki berbagai keahlian. 

 Adapun berbagai kegiatan ekstrakulikuler yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang pertama adalah Organisasi kemahasiswaan katan 

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Badan Eksekutif  Mahasiswa (BEM). 

Kedua adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu Kepanduan Hizbul Wathan, 

Seni Bela Diri Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Pemerhati Alam dan 

Lingkungan (PAHALA), Olahraga: Futsal, Volly Ball, Basket, Tenis Meja, Bulu 

Tangkis, Takraw, Catur, Seni Budaya Talas: Teater, Tari, Sastra, Musik, Rupa dan 

Design, photography, Film (Cinema Talas), Korps Sukarela Palang Merah 

Indonesia  (KSR-PMI) Unit 114, Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian 

dan Penalaran (LKIM-PENA), Lembaga Pers Corong, Bahasa dan Bola 

https://unismuh.ac.id/ekstrakurikuler/. 

 

 

https://unismuh.ac.id/ekstrakurikuler/
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3. Profil Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)  

Program MBKM menawarkan lebih banyak bentuk kegiatan pembelajaran, 

sehingga mahasiswa memiliki lebih banyak pilihan  dalam memilih bidang yang 

diminati. Terdapat 3 (tiga) jalur dalam pelaksanaan MBKM yaitu : 

a. Program MBKM yang ditawarkan langsung dari website resmi MBKM, 

Adapun mekanisme pendaftaran MBKM melalui website resmi melalui  

adalah mahasiswa melakukan pendaftaran program di  

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/.  

 

 

 

 

Gambar 4. 1 website pendaftaran merdeka belajar kampus merdeka 

 Melalui laman ini mahasiswa  melakukan pendaftaran serta  mengikuti 

seleksi secara online. Laman ini juga dilengkapi dengan journal/logbook yang 

akan diisi oleh mahasiswa mengenai apa saja yang telah didapatkan selama 

pembelajaran baik itu dalam bentuk harian mingguan hingga laporan akhir 

pembelajaran. 

b. Program bantuan program studi menerapkan kerja sama kurikulum merdeka 

belajar kampus merdeka  

Keberhasilan pelaksanaan MBKM terletak pada bagaimana perguruan 

tinggi menerapkan kebijakan MBKM, yang dimana perguruan tinggi harus 

memiliki keberanian untuk untuk mengubah pola pikir dari pendekatan 

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/
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kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian 

pembelajaran yang adaptif dan fleksibel. Sehingga setiap program studi dituntut 

untuk dapat mengembangkan kurikulum secara adaptif dan fleksibel sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sehingga diharuskan program 

studi untuk dapat bekerjasama dengan mitra untuk memperdalam kajian 

keilmuannya agar dapat mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan 

secara maksimal. Maka dari itu Direktorat Pendidikan Tinggi memberikan 

bantuan agar dapat menyempurnakan kurikulum dan mengimplementasikan 

berbagai bentuk kerja sama dengan mitra yang mendukung pelaksanaan program 

MBKM Wulandari Dewi at al (2021). 

c. MBKM mandiri 

Umumnya program MBKM mandiri sama dengan program MBKM pada 

biasanya namun yang menjadi perbedaan adalah program MBKM yang 

dilaksanakan oleh prodi dilakukan secara mandiri baik itu penentuan program 

yang linear dengan jurusan, penentuan mitra, seleksi mahasiswa serta mahasiswa 

yang mengikuti program wajib menggunakan biaya pribadi.         

Program kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 

melakukan pembelajaran secara luas dalam mengembangkan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Hal ini dituangkan dalam 

bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) berdasarkan  Permendikbud No 3 Tahun 

2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar 

Program Studi meliputi: 
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Gambar 4. 2 Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM 

Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar- Kampus Merdeka 2020 

 

 

a) Pertukaran pelajar  

Pelaksanaan pertukaran pelajar untuk membentuk sikap toleransi serta 

mengharagai berbagai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, pendapat 

serta memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan.  Berikut proses pendaftaran, seleksi hingga penerimaan program 

pertukaran pelajar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 proses program pertukaran mahasiswa 

Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar- Kampus Merdeka 2020 



44 
 

 
 

b) Magang/praktik kerja 

Program magang/praktik kerja tentunya memberikan pengalaman dunia kerja 

kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat mengembangkan hard skill,soft skill, 

problem solving, analitycal skill dan lain-lain yang tentunya didapatkan melalui  

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan mitra antara lain perusahaan, 

yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun 

perusahaan rintisan (startup). Berikut proses pendaftaran, seleksi hingga 

penerimaan program Magang/praktik kerjasebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4  Proses magang/praktik kerja 

Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar- Kampus Merdeka 2020 

 

c) Asistensi mengajar di satuan pendidikan  

Tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa yang berminat 

di dunia belajar-mengajar di instansi pendidikan dengan tujuan untuk 

memperdalam ilmu mahasiswa serta membantu pemerataan kualitas pendidikan. 

Berikut proses pendaftaran, seleksi hingga penerimaan program asistensi 

mengajar di satuan pendidikan kerja sebagai berikut : 
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Gambar 4. 6 Proses program asistensi mengajar di satuan pendidikan 

Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar- Kampus Merdeka 2020 

 

 

d) Penelitian/riset 

Melalui penelitian mahasiwa dapat mengembangkan cara berfikir kritis melalui 

metode riset penelitian yang lebih baik lagi. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset 

Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti 

sejak dini. Berikut proses pendaftaran, seleksi hingga penerimaan program 

penelitin/riset sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 4. 5 Program penelitian/riset 

  Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar- Kampus Merdeka 2020 
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e) Proyek kemanusiaan  

Program proyek kemanusiaan memiliki tujuan agar mahasiwa dapat 

meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan khususnya daerah-daerah yang 

menghadapi atau pasca bencana alam sperti gunung meletus, tsunami, banjir dan 

lain-lain. Berikut proses pendaftaran, seleksi hingga penerimaan program proyek 

kemanusiaan sebagai berikut:  

 

Gambar 4. 6 Proses program proyek kemanusiaan 

Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar- Kampus Merdeka 2020 

 

f) Kegiatan wirausaha 

Kegiatan wirausaha ini bertujuan untuk mewadahi mahasiswa yang berminat di 

bidang wirausaha untuk mengembangkan usaha serta serta mendapatkan 

bimbingan usaha sejak dini untuk mengurangi pengangguran setelah lulus 

kuliah. Berikut proses pendaftaran, seleksi hingga penerimaan program kegiatan 

wirausaha sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Proses perubahan wirausaha 

Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar- Kampus Merdeka 2020 
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g) Studi/proyek independen 

Studi/proyek independen ini merupakan program yang ditujukan kepada 

mahasiswa yang ingin mengembangkan produk inovatif melalui gagasan yang 

dimiliki serta penyelenggaraan program ini berbasis riset dan pengembangan 

(R&D). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Proses studi/proyek independen 

Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar- Kampus Merdeka 2020 

 

 

h) Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT)  

Program membangun desa merupakan program dimana mahasiswa dapat 

terjun langsung ke masyarakat untuk mempelajari lingkungan, kebudayaan 

yang dimiliki. Melalui program ini mahasiswa dituntut untuk dapat 

menganalisa masalah yang dihadapi masyarakat serta memberikan solusi 

terhadap masalah tersebut.  
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Gambar 4. 9 Proses program Membangun desa/kuliah kerja nyata 

Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar- Kampus Merdeka 2020 

 

 

d. Penjaminan Mutu 

Dalam membuat kebijkan dan manual mutu  terdapat 3 (tiga) elemen penting 

yaitu : 

a) Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu  yang terintegrasi 

dalam penjaminan mutu prguruan tinggi untuk program MBKM. 

b) Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu program kampus merdeka 

sebaiknya mengacu pada kebijakan yang telah berlaku di perguruan tinggi. 

c) Kebijakan dan manual mutu program kampus merdeka yang telah ditetapkan 

wajib didiseminasikan dan disosialisasikan untuk para dosen pembimbing, 

pembimbing industri dan peserta yang mengikuti program. 

Agar “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan 

mutu yang terjamin maka diperlukan beberapa mutu diantranya mutu kompetensi 

peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu 
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sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan persentasi hasil dan 

mutu penilaian. Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus 

untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 kriteria kegiatan di luar kampus 

 

No. 
         Kegiatan  Kriteria untuk dapat SKS penuh (20 SKS) 

1. Magang/Praktek 

Kerja 

Mahasiswa terlibat secara aktif dan mendapatkan 

masukan  terkait performa serta memberikan 

presentasi di akhir   magang kepada salah satu 

pimpinan perusahaan 

2. Asistensi mengajar di 

satuan pendidikan 

Menentukan target yang ingin dicapai selama 

kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik 

siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir 

kegiatan.  

3. Penelitian/riset Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai 

dengan tingkat sarjana serta harus terlibat dalam 

pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian 

4. 
Proyek kemanusiaan Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama dengan 

fokus pada pemecahan masalah sosial serta 

menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan  

5. 
Kegiatan wirausaha Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek 

dan panjang). 

6. Studi Independen Topik studi independen tidak ditawarkan di  dalam 

kurikulum PT/prodi pada saat ini 

7. Membangun Desa Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan 

fokus pada Peningkatan kapasitas kewirausahaan 

masyarakat, UMKM, atau BUM Desa serta 

pemecahan masalah sosial  

8. Pertukaran Pelajar Jenis mata pelajaran yang diambil harus 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal 

untuk lulus  

 

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020 

 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi 
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Dalam penjaminan mutu tentunya memiliki mekanisme formal untuk 

mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodek.  Untuk menjamin 

mutu maka pihak pelaksana monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap 

persiapan, pelaksanaan dan penilaian. Evaluasi juga dilakukan agar untuk 

mengetahui kemampuan yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti 

program  

1) Prinsip penilaian dilakukan  melalui “hak belajar 3 (tiga semester) mengacu 

pada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) 

yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan secara terintegrasi. 

2) Aspek-aspek penilain 

a) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan  

b) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas  

c) Sikap 

d) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas 

e) Kemampuan membuat laporan  

3) Prosedur penilaian dapat dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian 

hasil) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). 

Penilaian dapat dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) 

sedangkan untuk penilaian hasil berupa laporan yang dibuat oleh mahasiswa  

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020). 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja aktor atau pihak 

pelaksana serta tindakan yang diambil dalam  implementasi kebijakan program 
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merdeka belajar kampus merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Peneliti menggunakan teori dari Stephanie Moulton dan Jodi R. Sandfort tentang 

kerangka kerja lapangan aksi strategis untuk riset implementasi kebijakan yang 

menekankan pada skala analisis berupa aktor, daya dukung dan bidang kebijakan 

dan intervensi program  metode koordinasi,  perubahan dalam sistem operasi, 

serta tingkat perubahan.  

Berikut diuraikan hasil penelitian dalam indikator kerangka kerja lapangan 

aksi strategis untuk riset implementasi kebijakan dalam implementasi kebijakan 

program merdeka belajar kampus merdeka di Universitas Muhammadiyah 

Makassar.  

1. Skala Analisis 

Skala analisis digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dan 

apa saja yang menjadi peranannya serta daya dukung dalam implementasi 

kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

a. Aktor 

Perguruan tinggi harus mampu melakukan pengembangan dan memberikan 

fasilitas terkait dengan pelaksanaan program MBKM yang termuat dalam buku 

panduan akademik. Pelaksanaan program merdeka belajar harus dibuat 

berdasarkan kesepakatan perguruan tinggi dan mitra baik itu program yang telah 

disiapkan oleh kementrian maupun program yang dibuat oleh perguruan tinggi 

yang telah didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kholik et al 

(2022). 



52 
 

 
 

Dalam implementasi kebijakan program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM) tentunya perlu diketahui aktor-aktor beserta peranannya 

dalam pelaksanaan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar.   

Sebagaimana wawancara mendalam oleh ketua LP2AI Unismuh Makassar 

sebagai berikut : 

“…tentunya aktor-aktor atau pihak pelaksana yang terlibat dalam 

penerapan kebijakan program MBKM di Unismuh Makassar adalah 

pertama pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini adalah rektor yang 

kemudian memberikan kewenangan kepada lembaga LP2AI untuk 

menangani program MBKM sehingga kami pun membentuk divisi khusus 

untuk pelaksanaan MBKM, kemudian fakultas dan prodi. ” (Hasil 

wawancara dengan NS. Kamis 28 Juli 2022).   

 

Berdasarkan uraian wawancara dengan NS dapat diketahui bahwa  aktor 

pertama yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan MBKM adalah rektor 

kemudian pihak LP2AI membuat pedoman terkait mekanisme pelaksanaan 

kebijakan MBKM yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh setiap fakultas hingga 

prodi.  

Sebagaimana yang disebutkan dalam surat keputusan Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang menyatakan bahwa untuk kelancaran 

pelaksanaan implementasi program MBKM, maka dipandang perlu untuk 

menetapkan pedoman implementasi program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM) yang termuat dalam surat keputusan. Adapun surat 

keputusan  yang dikeluarkan oleh rektor adalah Surat Keputusan Rektor Nomor 

280 Tahun 1441 H/2020 M tentang Pedoman Implementasi Program MBKM 

(Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) Universitas Muhammadiyah Makassar, 

Surat Keputusan Rektor Nomor 110 Tahun 1441 H/2020 M tentang Kebijakan 
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Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas 

Muhammadiyah Makassar, Surat Keputusan Rektor Nomor 111 Tahun 1441 H/ 

2020 H tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Surat Keputusan Rektor Nomor 113 Tahun 1441 H/2020 M tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Makassar, Surat 

Keputusan Nomor 112 Tahun 1441 H/2020 M tentang Pedoman Pengembangan 

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Keputusan Rektor Nomor 281 Tahun 1441 H/ 2020 M tentang 

Prosedur Operasional Baku (POB) Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran 

(BKP) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Hal senada juga disampaikan oleh ketua prodi Akuntansi  dari  FEBIS yang 

mengatakan bahwa : 

“…kalau kita berbicara tentang siapa saja yang terlibat dan perananya 

dalam pelaksanaan MBKM yang dicetuskan oleh kemendikbud  di 

Unismuh Makassar, tentunya yang paling memiliki otoritas terkait 

kebijakannya adalah rektor yang kemudian membentuk divisi di lembaga 

LP2AI dalam hal ini yang menangani MBKM berupa kurikulum dan SOP 

dalam pelaksanaan MBKM pada umumnya. Sedangkan yang menjadi 

eksekutor secara teknis atau yang memberlakukan kebijakan adalah ketua 

prodi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pimpinan universitas yang 

akan melakukan kerjasama dengan mitra. “ (Hasil wawancara dengan MA. 

Jumat, 5 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan uraian wawancara yang disampaikan  oleh MA dapat 

diketahui bahwa  otoritas tertinggi dalam penerapan kebijakan MBKM adalah 

rektor yang kemudian melimpahkan tugas ke lembaga LP2AI terkait dengan 

mekanisme pelaksanaanya, terakhir prodi sebagai eksekutor dalam 

pemberlakuan kebijakan MBKM. 



54 
 

 
 

Hal serupa disampaikan oleh ketua prodi Ilmu Administrasi Negara dari 

fakultas FISIP yang menyatakan bahwa: 

“…berbicara mengenai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM 

tentu saja rektor sebagai pemberi keputusan, LP2AI yang berperan dalam 

pembuatan pedoman pelaksanaan MBKM serta mahasiswa itu sendiri 

sebagai sasaran dari kegiatan MBKM.” (Hasil wawancara dengan NW. 

Kamis, 28 Juli 2022). 

Berdasarkan uraian wawancara yang dilakukan oleh NW dapat diketahui 

bahwa, aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan program MBKM adalah 

pimpinan kampus dalam hal ini rektor, LP2AI serta mahasiswa itu sendiri. 

Hal tersebut diperkuat oleh ketua prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

dari fakultas FKIP yang menyatakan bahwa: 

 “… karena kebijakan ini merujuk pada pendidikan tentunya yang menjadi 

aktor dalam penerapan kebijakan MBKM adalah rektor serta ada lembaga 

khusus yang menangani mekanisme pelaksanaan MBKM yaitu LP2AI 

kemudian untuk pelaksanaannya tentunya mengacu pada dekan serta prodi 

yang menjadi aktor utama dalam pelaksanaan MBKM yang dimana pihak 

prodi yang akan mengarahkan mahasiswa secara langsung terkait dengan 

program-program MBKM yang diikuti.” (Hasil wawancara dengan AB. 

Rabu 3 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan uraian wawancara yang dilakukan oleh AB dapat diketahui  

bahwa, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  berfokus pada dunia 

pendidikan tingkat perguruan tinggi  sehingga dalam penerapannya aktor-aktor 

yang terlibat adalah pemimpin universitas itu sendiri yang kemudian 

memberikan kewenangan kepada lembaga LP2AI untuk membuat mekanisme 

pelaksanaan MBKM yang diimplementasikan oleh dekan dan prodi.  

 Sebagaimana tanggapan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara 

dari fakultas FISIP yang  mengatakan bahwa :  
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“… terkait aktor dan perannya tentunya melibatkan beberapa elemen yang 

ada di Unismuh Makassar yang pertama adalah lembaga atau pihak yang 

bertanggung jawab penuh mengenai kegiatan-kegiatan dan aktivitas 

mahasiswa yang tentunya dalam hal ini adalah LP2AI kemudian yang kedua 

adalah ketua prodi dan mahasiswa itu sendiri. Prodi sendiri sebagai pihak 

penyelenggara dimana didalam prodi saya terdapat tim MBKM yang 

memang mengelola kegiatan MBKM.” (Hasil wawancara dengan BI. 4 

Agustus 2022).  

 

Berdasarkan uraian wawancara yang dilakukan  oleh mahasiswa dari prodi 

Ilmu Administrasi Negara dari fakultas FISIP, bahwa aktor atau pihak pelaksana 

tingkat perguruan tinggi  dimulai dari  pimpinan yang paling tinggi kemudian 

pihak pelaksana yang melaksanakan program secara langsung dalam hal ini 

adalah ketua prodi yang ditekankan agar dapat mengelola serta memberikan 

kemudahan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti program. 

Hal senada juga disampaian oleh mahasiswa jurusan Akuntansi dari fakultas 

FEBIS yang menyatakan bahwa : 

“…menurut saya aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM 

adalah pimpinan perguruan tinggi yang akan mengeluarkan kebijakan, 

kemudian ketua prodi yang akan berperan penting dalam menjalankan 

kebijakan program MBKM serta mitra dan mahasiwa yang terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran di lapangan.” (Hasil wawancara 

dengan MH. Selasa 15 September 2022). 

 

Berdasarkan uraian wawancara diatas MH menyebutkan bahwa 

pelaksanaan program MBKM melibatkan pimpinan perguruan tinggi, ketua 

prodi, mitra serta mahasiswa itu sendiri.  

Hal senada juga disampaiakan oleh mahasiswa jurusan Agribisnis fakultas 

Pertanian, yang menyatakan bahwa: 

“…berbicara mengenai aktor yang terlibat selain rektor dan mitra tentunya 

yang menjadi aktor utama adalah ketua prodi dimana ketua prodi harus 

mampu mengkomunikasikan program MBKM terhadap dosen terkait 

konversi SKS serta pemilihan dosen pembimbing lapangan yang benar-
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benar sudah ahli, serta mahasiswa yang merupakan agent of change yang 

tentunya memenuhi kualifikasi untuk diikutkan dalam program MBKM 

ini.” (Hasil wawancara dengan WY. Jumat 23 September 2022). 

 

Berdasarkan uraian wawancara diatas, WY menyebutkan bahwa dalam 

penerapan kebijakan MBKM selain rektor serta pihak mitra yang terlibat 

tentunya ketua prodi juga berperan penting dalam menyampaikan program 

MBKM terhadap dosen serta melakukan seleksi terhadap mahasiswa. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat yang disampaikan oleh mahasiwa jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari fakultas FKIP yang mengatakan bahwa : 

“…aktor yang harus berperan aktif dalam hal ini adalah ketua prodi karena 

ini berkaitan dengan bagaimana mereka mensosialisasikan program-

program MBKM kepada kami serta proses administrasi juga yang harus 

dipenuhi sehingga dibutuhkan dukungan penuh dari prodi ketika kami 

akan mengikuti program MBKM.” (Hasil wawancara dengan AI. Kamis 4 

Agustus 2022).   

  Berdasarkan uraian wawancara diatas, AI menyebutkan bahwa, dalam 

pelaksanaan MBKM  ketua prodi selaku pihak pelaksana harus mampu 

mensosialisasikan program agar informasi mengenai MBKM dapat menyebar 

secara merata dan memberikan kemudahan mengenai proses administrasi.  

Hal serupa juga disampaikan oleh mahasiswi dari prodi Akuntansi fakultas 

FEBIS bahwa : 

“… untuk pelaksanaan MBKM yang menjadi aktor utama bagi kami 

adalah ketua prodi dimana ketua prodi pada saat itu mengajak kami 

mahasiswa untuk mengikuti program-program MBKM selain kami 

mendapatkan pengalaman  pembelajaran baru tentunya juga akan 

memudahkan untuk meningkatkan akreditas kampus.” (Hasil Wawancara 

dengan LH. Kamis  4 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan uraian wawancara diatas, LH menyebutkan bahwa yang 

menjadi aktor utama dalam pelaksanaan MBKM adalah ketua prodi.  
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dalam 

pelaksaan program MBKM di Unismuh Makassar tentunya dibutuhkan aktor-

aktor yang memiliki otoritas dalam mendukung berjalannya program MBKM. 

Di Universitas Muhammadiyah Makassar yang memiliki kewenangan untuk 

menjalankan program MBKM adalah rektor yang kemudian memberikan 

kewenangan ke lembaga aktivitas kemahasiswaan dalam hal ini adalah lembaga 

LP2AI yang berkewajiban dalam pembuatan pedoman-pedoman pelaksanaan 

MBKM. Fakultas dan Prodi juga merupakan aktor utama dalam melaksanakan 

kebijakan, mahasiswa yang menjadi sasaran program MBKM serta mitra yang 

akan menjadi tempat untuk mengembangkan diri  mahasiswa. 

Melalui program MBKM, perguruan tinggi diberikan kebebasan dan 

otonomi untuk menciptakan proses pembelajaran yang fleksibel sehingga dapat 

tercipta bentuk pembelajaran yang inovatif dan kreatif serta sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa. Komitmen dalam  menyediakan fasilitas dalam 

pelaksanaan program MBKM tentunya sangat diharapkan disetiap perguruan 

tinggi sesuai dengan Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 maupun yang 

dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.  

b. Daya dukung 

Dalam pelaksanaan program-program MBKM di perguruan tinggi 

membutuhkan daya dukung dari berbagai elemen baik itu dari kebijakan yang 

dikeluarkan oleh perguruan tinggi maupun fakultas yang kedepannya akan 

menghasilkan tranformasi belajar. Sekalipun memperoleh hasil belajar yang 

bervariasi tetapi perguruan tinggi mampu menciptakan transformasi kompetensi 
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melalui inovasi pembelajaran yang menghubungkan mahasiswa dengan 

beragam sumber belajar dan pengalaman lapangan. Pengalaman belajar akan 

lebih bervariatif dan saling mengisi (interkomplemen) dan mengasah 

(sharpening) antara sumber belajar dan pengalaman sehingga dapat 

mengembangkan minat, gagasan, keterampilan, mind set, dan action set 

mahasiswa. Maka dari itu penerapan kebijakan MBKM di perguruan tinggi perlu 

dimaksimalkan melalui daya dukung seperti sumber daya manusia, financial, 

kurikulum sistem yang diberlakukan Fredrik (2022). 

Seperti uraian hasil wawancara sebelumnya, dalam implementasi kebijakan 

program MBKM  tentunya dibutuhkan daya dukung pihak pelaksana baik itu 

dari segi sumber daya manusia dan  financial pada pelaksanaan program 

MBKM.  

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan 

ketua LP2AI Unismuh Makassar sebagai berikut :  

“…pada tahun 2019 Unismuh Makassar pernah mengadakan program 

pertukaran pelajar namanya Permata Sakti dan di tahun 2020 disalah satu 

BKP MBKM ada program pertukaran mahasiswa yang hampir mirip 

sehingga ini juga menjadi daya dukung kami tentang bagaimana sistemnya 

berjalan karena kami bisa berangkat dari pengalaman sebelumnya. Terkait 

dengan daya dukung financial tentunya kami sangat disupport oleh 

pimpinan dengan memberikan dana pendampingan terkait pelaksanaan 

MBKM. Namun untuk sumber daya manusianya sendiri di Unismuh 

Makassar itu masih sangat kurang. (Hasil wawancara dengan NS. Kamis 

28 Juli 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh ketua LP2AI terkait 

daya dukung dalam pelaksanaan kebijakan program MBKM diperlukan sumber 

daya manusia khusus yang menangani program-program MBKM yang berkaitan 

dengan kuantitas sumber daya manusianya karena sebelumnya Unismuh 
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Makassar sudah melaksanakan salah satu program yang hampir mirip yaitu 

program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan 

Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) sehingga terkait sistem 

pelaksanaanya dapat dijadikan sebagai rujukan untuk program saat ini. 

Pelaksanaan MBKM juga mendapatkan dukungan penuh oleh   pimpinan berupa 

bantuan financial yang digunakan untuk pendampingan pelaksanaan program 

yang dimana ini juga merupakan daya dukung utama dalam pelaksanaan 

MBKM.  

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua prodi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar dari fakultas FKIP sebagai berikut: 

“…Daya dukung dalam pelaksanaan program MBKM adalah para dosen 

yang dimana semuanya cooperative dengan satu prinsip yaitu 

mengedepankan program-program MBKM dengan memberikan konversi 

nilai bagi mata kuliah yang memiliki hubungan dengan program yang 

diikuti dan juga dosen didorong untuk bisa terlibat secara langsung.” 

(Hasil wawancara dengan AB. Rabu 3 Agustus 2022). 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan AB menyatakan bahwa, daya 

dukung dalam pelaksanaan MBKM adalah dosen sebagai pengampuh mata 

kuliah memberikan kemudahan konversi nilai yang berkaitan.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua prodi Akuntansi dari fakultas 

FEBIS sebagai berikut: 

 “…mengenai daya dukung di sistem saya kira sudah jelas karena ada pada 

SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pada tahun 2021 tepatnya di 

bulan November, khusus fakultas ekonomi kami mendapatkan pelatihan 

langsung dari LP2AI terkait dengan pembuatan kurikulum MBKM. terkait 

dengan sumber daya manusia tentunya berasal dari dosen-dosen kemudian 

juga dalam penerapan MBKM Mandiri kami juga membangun rmitra 

dengan praktisi melalui lembaga asosiasi dalam hal ini adalah IAI (Ikatan 

Akuntan Indonesia), maka elemen-elemen inilah yang menjadi daya 
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dukung bagi kami.” (Hasil wawancara dengan MA. Jumat 5 Agustus 

2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA menyatakan bahwa, 

keterlibatan langsung dalam pembuatan kurikulum yang akan disesuaikan 

dengan kurikulum MBKM tentunya akan memberikan kemudahan bagi prodi 

dan dosen dalam melakukan konversi nilai. Daya dukung yang tak kalah 

pentingnya adalah pihak mitra karena melalui mitra, prodi dapat mengetahui 

capaian belajar mahasiswa selama mengikuti program.  

Melihat sasaran utama dalam program MBKM adalah mahasiswa itu 

sendiri maka dukungan juga tidak hanya berasal dari  kebijakan universitas tetapi 

juga dalam pelaksaan program MBKM daya dukung utama juga harus diberikan 

oleh prodi baik itu segi prosedur, aturan, layanan akademik hingga dukungan 

moral.  

Sebagaimana tanggapan yang disampaikan oleh mahasiswa prodi 

Agribisnis dari fakultas Pertanian sebagai berikut : 

“…berbicara mengenai daya dukung prodi difakultas saya sudah cepat dan 

tanggap dalam mensupport serta memberikan solusi dari permasalahan 

yang kami hadapi ketika kami akan memulai kegiatan dan setelah berada 

dilapangan sehingga kami merasa teraarah baik dari segi konversi SKS 

serta adanya kunjungan rutin selama kami melaksanakan program.” (Hasil 

wawancara dengan WY. 23 September 2022). 

 

           Berdasarkan hasil wawancara dengan WY bahwa yang menjadi daya 

dukung utama dalam pelaksanaan program terletak pada dukungan prodi itu 

sendiri. 

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa dari prodi 

Akuntansi fakultas FEBIS bahwa : 



61 
 

 
 

“... tanggapan saya mengenai daya dukung pelaksanaan program MBKM 

sejauh ini sudah berjalan cukup baik karena prodi yang memberikan 

dukungan penuh terhadap kami serta pihak mitra yang secara rutin 

memberikan evaluasi untuk mengetahui perkembangan serta capaian 

belajar belajar kami yang nantinya akan dilaporkan ke prodi untuk 

konversi nilai” (Hasil wawancara dengan MH. Selasa 15 September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawacara dengan MH bahwa, dengan adanya dukungan 

penuh yang dilakukan oleh ketua prodi serta mitra pelaksanaan program MBKM 

dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi daya dukung berjalannya program 

MBKM. 

Dalam pemenuhan daya dukung tentunya keterlibatan mahasiswa sebagai 

pusat sasaran dari kebijakan program MBKM menjadi sangat penting dalam 

pelaksanaan program-program MBKM, karena mahasiswa yang merasakan 

secara langsung bagaimana kemudahan yang mereka rasakan terkait mekanisme 

pelaksanaan program.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua prodi Ilmu  Administrasi 

Negara dari fakultas FISIP sebagai berikut:  

“…kami menganggap bahwa mahasiswa yang mengikuti program MBKM 

adalah sebuah prestasi dan itu menjadi daya dukung bagi kami karena 

mahasiswa bersempatan mengikuti pembelajaran di luar kampus walaupun 

terkadang melalui pembelajaran lintas jurusan tetapi mereka mendapat 

pengalaman belajar di lingkungan baru dan di lapangan secara langsung. 

Sedangkan kami dosen hanya sebagai pelaksana tehnis.” (Hasil 

wawancara dengan NW. Kamis 28 Juli 2022).  

 

Berdasarkan hasil wawacara dengan NW bahwa,  Program-program yang 

ditawarkan MBKM berpusat pada mahasiswa (student centered learning) agar 

melalui program-program yang diikuti dapat memberikan pegalaman lapangan  

sehingga dalam hal ini, mahasiswa juga termasuk kedalam daya dukung dalam 

penerapan kebijakan program MBKM. 
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Pembelajaran dalam kampus merdeka tentunya memberikan kesempatan 

bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian, menambah wawasan, 

intraksi sosial dan kolaborasi, namun hal tersebut bergantung pada daya dukung 

ketika mahasiswa akan mengikuti program. 

Sebagaimana tanggapan yang disampaikan oleh mahasiswa prodi Ilmu 

Administrasi Negara dari fakultas FISIP  

“…terkait mengenai daya dukung tentunya saya fikir LP2AI sudah bagus 

dalam memberikan support untuk penerapan program yang dimana  

sebelum pendaftaran ada sosialisasi atau workshop terkait program 

MBKM dan sharing session terkait apa saja yang telah kami dapatkan 

setelah mengikuti program. Adapun sistemnya tentunya merujuk pada 

pemanfaatan teknologi dimana kita melakukan pelaporan dan bukti 

kegiatan yang dikirim secara rutin via online sehingga  sangat efisien 

dalam penggunaan waktu dan terkait dengan kurikulum MBKM 

khususnya MBKM yang dilaksanakan oleh prodi melalui bantuan 

kemendikbud, saya rasa kesiapan prodi sudah matang dimana sudah ada 

kurikulum,  saku, hingga petunjuk teknis kegiatan.” (Hasil wawancara 

dengan BI. Kamis 4 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan BI menyatakan bahwa, tentunya 

sebelum mengikuti kegiatan dibutuhkan sosialisasi mengenai program-program 

yang ditawarkan kemudian setelah program berakhir ada sharing session yang 

berguna untuk mengetahui capaian belajar mahasiswa itu sendiri. Adapun 

mengenai sistemnya sudah menanfaatkan teknologi dimana mahasiwa dapat 

melakukan pelaporan dimana saja. Terkait dengan MBKM melalui program 

Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka, tentunya mahasiswa merasa terbantu dengan adanya buku 

saku yang telah disiapkan oleh prodi. 

Di dalam mekanisme penerapan kebijakan program belajar kampus 

merdeka (MBKM) daya dukung yang akan mengembangkan pembelajaran di 
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lapangan secara langsung adalah pihak mitra yang merupakan organisasi atau 

industri baik itu yang terdaftar pada program kampus merdeka maupun mitra 

yang terjalin melalui kerjasama yang dilakukan oleh prodi melalui program 

bantuan program studi menerapkan kerjasama kurikulum MBKM.  

Sebagaimana tanggapan yang disampaikan oleh mahasiswa prodi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari fakultas FKIP sebagai berikut : 

“… salah satu daya dukung yang saya rasakan adalah ketua prodi 

memberikan kesempatan kepada saya untuk mengkomunikasikan 

mengenai program yang saya akan ikuti, tentunya dalam pertemuan kami 

membahas tentang mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi dan mata 

kuliah yang tetap wajib saya ikuti di kampus.  Adapun daya dukung yang 

kedua adalah saya sangat apresiasi terhadap panitia MBKM, dimana 

mereka menyiapkan ruang untuk berdiskusi melalui group via telegram 

yang didalamnya terdapat beberapa panitia yang menghandle program 

yang saya ikuti. Sehingga saya merasa sangat terbantu baik itu dari segi 

sks dan juga pelaksanaan program.” (Hasil wawancara dengan AI. Kamis 

4 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas maka, terlepas dari pihak 

pelaksana peguruan tinggi tentunya daya dukung yang akan memberikan 

pengalaman secara langsung dilapangan untuk melatih hard skill dan soft skill 

mahasiswa adalah pihak mitra yang bertugas untuk meningkatkan kompetensi 

mahasiswa untuk siap kerja atau menyiapkan lapangan kerja baru.  

Selain memberikan pengalaman belajar diluar kampus tentunya 

Kemendikbud juga memberikan  bantuan biaya kepada mahasiswa yang 

mengikuti program MBKM baik bantuan biaya UKT, bantuan biaya hidup 

selama mengikuti program, bantuan biaya akomodasi, bantuan biaya pulsa, dan 

bantuan biaya transportasi bagi mahasiswa yang mengikuti program di luar 

daerah. 
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Sebagaimana yang disampaikan oleh mahasiswi prodi Akuntansi fakultas 

FEBIS  sebagai berikut: 

“…kalau daya dukung yang saya rasakan khususnya financial, 

Alhamdulillah sudah tercover oleh kemndikbud sehingga tugas saya hanya 

mengikuti program. Adapun dana yang saya peroleh selama mengikuti 

program adalah dana hidup dan dana kuota namun setelah kegiatannya 

berlangsung offline ada dana tranportasi dan asrama. Kemudian daya 

dukung selanjutnya adalah prodi yang benar-benar mengawal saya selama 

mengikuti program baik itu dari segi konversi, solusi mata kuliah wajib 

yang berbenturan dengan jadwal program yang saya ikuti hingga 

keberangkatan saya ke kampus tujuan. (Hasil wawancara dengan LH. 

Kamis 4 Agustus 2022). 

   

Berdasarkan wawancara yang disampaikan LH yang menyatakan bahwa, 

bagi mahasiswa yang lolos mengikuti program selain mendapatkan pengalaman 

belajar di luar perguruan tinggi tentunya juga mendapatkan insentif dari 

kemendikbud bagi yang mengikuti program MBKM langsung dari 

Kemendikbud yang mengcover biaya selama mengikuti program. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa elemen yang menjadi daya dukung dalam penerapan kebijakan MBKM 

di Unismuh Makassar,  yang pertama adalah tentunya financial yang berikan 

oleh pimpinan untuk dana pendampingan penerapan program dan daya dukung 

yang kedua dari segi sumber daya manusia adalah ketua prodi yang 

mensosialisasikan program, monitoring serta melakukan evaluasi terhadap 

mahasiswa yang mengikuti program.  

c. Bidang kebijakan  

Dalam penerapan kebijakan program MBKM selanjutnya adalah untuk 

mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pihak pelaksana 

dalam melakukan adaptasi dengan kebijakan MBKM yang berkaitan yaitu  jenis 
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MBKM yang dijalankan dan konversi SKS. Saat ini Unismuh Makassar sudah 

melaksanakan 3 (tiga) jenis program MBKM yaitu MBKM langsung 

Kemendikbud, MBKM Mandiri serta Program bantuan program studi 

menerapkan kerja sama kurikulum merdeka belajar kampus merdeka.  

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan dengan ketua LP2AI 

sebagai berikut: 

“…selain kami melaksanakan MBKM yang langsung dari Kemendikbud 

serta yang menggunakan dana bantuan kami juga memang mengadakan 

MBKM Mandiri dan sekarang kami masih dalam tahap pendirian sistem 

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP). Terkait dengan MBKM Mandiri 

pelaksanaanya sama dengan MBKM pada umumnya walaupun 

pelaksanaannya masih manual namun kami terus melakukan pembaharuan 

agar dapat menyesuaiakan, dan sekarang dalam tahap pembenahan.” 

(Hasil wawancara dengan NS. Kamis 28 Juli 2022). 

Berdasarkan wawancara yang disampaikan NS yang menyatakan bahwa, 

saat ini Unismuh Makassar sudah melaksanakan 3 jenis MBKM yaitu MBKM 

langsung dari kemendikbud, program bantuan program studi menerapkan kerja 

sama kurikulum merdeka belajar kampus merdeka serta MBKM mandiri yang 

merupakan program dengan keseluruhan pelaksanaannya dilakukan oleh 

program studi , yang dimana program MBKM mandiri yang dilaksanakan linear 

dengan kajian pembelajaran di program studi.  

Sebagaimana uraian wawancara mendalam oleh ketua prodi Akuntansi 

dari fakultas FEBIS yang menyatakan bahwa:  

“… pelaksanaan MBKM Mandiri sudah kami laksanakan sejak tahun 

2022, dimana kami bermitra dengan PT Phintaco Sekuritas, tetapi kami 

tetap merujuk pada 20 SKS yang diakui terkait dengan capaian 

pembelajaran melakukan penyesuaian mata kuliah karena kami juga 

menekankan apa yang telah didapatkan mahasiswa di kelas silahkan 

praktekkan di lapangan, sedangkan untuk ilmu yang mereka dapatkan di 

lapangan kami tetap melakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi 
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kami untuk membuka mata kuliah baru. (Hasil wawancara dengan MA. 

Jumat 5 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan wawancara yang disampaikan MA yang menyatakan bahwa, 

Penerapan MBKM Mandiri di prodi Akuntansi sudah berjalan sejak 2022 yang 

dimana dalam pelaksanaanya disesuaiakan dengan mata kuliah yang ada di prodi 

adapun untuk ilmu baru yang di dapatkan oleh mahasiswa di lapangan akan 

dijadikan acuan oleh prodi untuk membuka mata kuliah baru. 

Adapun  tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa prodi Akuntansi dari 

fakultas FEBIS adalah sebagai berikut: 

“…tanggapan saya mengenai program MBKM Mandiri khususnya 

magang, yaa walaupun kami menggunakan biaya sendiri tapi sebanding 

dengan apa yang telah saya dapatkan yaitu adanya perkembangan soft skill 

dan hard skill yang tentunya akan berdampak kedepannya  khususnya di 

dunia kerja ketika saya akan melamar pekerjaan. Sehingga sejauh ini 

program MBKM Mandiri ini cukup bagus untuk mahasiswa”. (Hasil 

wawancara dengan MH. Selasa 15 September 2022). 

  

Berdasarkan wawancara yang disampaikan MH yang menyatakan bahwa, 

walaupun pelaksanaan MBKM Mandiri menggunakan biaya pribadi tapi 

dampak yang dirasakan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan sehingga MH 

merasa bahwa program MBKM Mandiri ini cukup baik bagi mahasiswa karena 

mendapatkan pengalaman kerja sebelum lulus. 

Kemendikbud juga menganjurkan untuk setiap prodi melakukan 4 (empat) 

tahapan dalam melakukan implementasi MBKM, adapun tahapan tersebut 

adalah a) melakukan identifikasi terhadap kegiatan akademik yang telah 

terlaksana serta mendesain kegiatan baru yang akan dilaksanakan; b) mengakses 

buku panduan MBKM agar dapat mengetahui  panduan pengembangan 

kurikulum; c) mengembangkan kurikulum prodi serta melakukan kerja sama 
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dengan pihak mitra; d) menyusun implementasi MBKM. Setelah program studi 

telah melakukan upaya serta tindakan nyata dalam implementasi MBKM, 

kemendikbud juga memberikan bantuan terhadap program studi untuk 

menyempurnakan kurikulum dan mengimplementasikan berbagai bentuk kerja 

sama dengan mitra untuk mendukung pelaksanaan program MBKM dan 

percepatan pencapaian IKU Sabatini et al (2020). 

 Sebagaimana  tanggapan ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara dari 

fakultas FISIP yang melaksanakan program MBKM melalui dana bantuan 

kemendikbud sebagai berikut :  

“…MBKM itu sebenarnya terdapat beberapa jalur salah satunya adalah 

pelaksanaan MBKM melalui bantuan dari kemendikbud. Jadi untuk  

MBKM itu sendiri prodi diberikan amanah untuk melaksanakan program 

secara mandiri baik itu dari segi pelaksanaan, koordinasi dengan mitra, 

monitoring dan evaluasi sepenuhnya diberikan kewenangannya kepada 

prodi menggunakan dana bantuan. Saat ini kami sudah menjalankan 2 

program yaitu program magang di Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

dan program Membangun Desa di Lembang Uluway Kabupaten Toraja” 

(Hasil wawancara dengan NW. Kamis 28 Juli 2022). 

 

Berdasarkan wawancara yang disampaikan NW yang menyatakan bahwa, 

pelaksanaan MBKM melalui bantuan kemendikbud sudah berjalan di prodi Ilmu 

Administrasi Negara adapun mekanisme pelaksanaannya semua dihandle oleh 

prodi itu sendiri. Saat ini prodi ilmu administrasi Negara sudah menjalankan 2 

program MBKM Mandiri yaitu Magang dan Membangun Desa.  

Sebagaimana uraian wawancara mendalam Hal serupa juga disampaiakan  

oleh ketua prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari fakultas FKIP selaku 

pelaksana MBKM melalui bantuan kemendikbud sebagai berikut : 

“…kami juga mengadakan MBKM yang menggunakan dana 

kemendikbud dan pemilihan programnya sendiri tentunya yang sejalan 
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dengan prodi kami, yaitu program Asistensi Mengajar dimana program ini 

merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara 

kolaboratif dibawah bimbingan dosen pembimbing dan bimbingan 

langsung dari guru di satuan pendidikan. Saat ini kami sudah bermitra 

dengan SD Al Abrar Kota Makassar, SD Pettiwi Kota Makassar, SDN 

Andi Tonto Kota Makassar dan SDN Rappokalling Kota Makassar. (Hasil 

wawancara dengan AB. Rabu 3 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan wawancara dengan AB yang menyatakan bahwa, melalui 

bantuan dana kemendikbud, prodi PGSD melaksanan MBKM yang sejalan 

dengan prodinya yaitu program Asistensi Mengajar yang dimana dalam program 

ini terdapat kolaborasi antara mahasiswa dengan beberapa satuan pendidikan 

yang telah bermitra dengan prodi PGSD.  

Adapun tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa prodi Ilmu 

Administrasi Negara sebagai berikut: 

“…mengenai program MBKM yang dilaksanakan oleh prodi saya dan 

yang saya ikuti sejauh, ini terarah dengan jelas karena sudah ada 

kurikulumnya, buku saku, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, 

monitoring hingga evaluasi sudah berjalan dengan maksimal. Melalui 

MBKM ini juga saya bisa lebih memperdalam kajian keilmuan yaitu 

administrasi Negara hal ini dikarenakan saya tempat saya magang sejalan 

dengan jurusan saya.”  (Hasil wawancara BI. Kamis 4  Agustus 2022). 

 

Berdasarkan wawancara dengan BI yang menyatakan bahwa, pelaksanaan 

MBKM yang dilakukan oleh prodi melalui bantuan kemendikbud sudah terarah 

dengan jelas serta program yang dilakasanakan juga sejalan dengan jurusan yang 

ada di program studi.  

Hal serupa juga disampaikan oleh mahasiwa prodi Akutansi dari fakultas 

FEBIS yang menyatakan bahwa :  

“…untuk program yang dijalankan oleh prodi, saya rasa sudah sangat 

bagus karena ini sejalan dengan kajian keilmuan jurusan sehingga akan 

memperdalam lagi pemahaman mahasiswa mengenai teori serta praktek 



69 
 

 
 

dalam dunia nyata.”  (Hasil wawancara dengan LH. Kamis 4 Agustus 

2022). 

 

Berdasarkan wawancara dengan LH yang menyatakan bahwa, pemilihan 

program MBKM yang sejalan dengan jurusan akan sangat membantu mahasiswa 

dalam memperdalam teori serta praktek nyata dalam pembelajaran.  

Hal serupa juga disampaikan oleh mahasiwa prodi pendidikan guru 

sekolah dasar dari fakultas FKIP yang menyatakan bahwa:  

“…saya rasa dengan adanya program MBKM yang dikelola oleh prodi 

akan sangat membantu kami, karena prodi yang lebih faham mengenai 

kebutuhan mahasiswa khususnya terkait dengan kegiatan yang sesuai 

dengan jurusan serta prodi juga dapat melihat secara langsung bagaimana 

program tersebut berjalan.” (Hasil wawancara dengan AI. Kamis 4 

Agustus 2022).   

 

Berdasarkan wawancara dengan AI yang menyatakan bahwa, pengelolaan 

program MBKM yang dilakukan oleh prodi akan sangat membantu mahasiswa 

karena prodi yang faham mengenai kebutuhan mahasiswanya khususnya 

mengenai program yang sesuai dengan jurusan.  

Rancangan program MBKM adalah untuk menciptakan pembelajaran 

yang  kreatif dan difasilitasi serta tidak membatasi mahasiswa  dalam 

mengembangkan minat dan bakatnya diberbagai bidang keilmuan dan 

keterampilan melalui experiental learning Luh et al. (2021). 

Sebagaimana tanggapan yang diberikan oleh mahasiwa prodi Agribisnis 

dari fakultas pertanian yang menyatakan bahwa:  

“… pelaksanaan program MBKM yang dilakukan oleh prodi khusunya 

untuk program KKN Tematik tentunya ada dampak positif dan negatif. 

Untuk dampak positifnya sendiri kami bisa mengeksplor dan menggali 

kemampuan kami serta merasakan belajar di luar kampus  yang sejalan 

dengan bidang keilmuan kami, sedangkan untuk dampak negatifnya kami 

akan kurang berpartisispasi di organisasi kemahasiswaan yang rasa 



70 
 

 
 

melalui organisasi juga akan melatih kepemimpinan.” (Hasil wawancara 

dengan WY. Jumat 23 September 2022). 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan WY yang menyatakan bahwa 

program MBKM yang dijalankan oleh prodi sudah berjalan sebagaimana 

mestinya yang dimana mahasiswa dapat merasakan pembelajaran diluar kampus 

namun disisi lain akan kurang berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan 

karena harus fokus mengikuti program MBKM.   

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa  

pelaksanaan program MBKM menggunakan dana bantuan dari kemendikbud 

sudah terlaksana dengan baik yang dimana pelaksanaannya sama dengan 

MBKM kemendikbud pada umumnya. Adapun untuk program MBKM yang 

dilaksanakan sejalan dengan kajian keilmuan setiap prodi seperti prodi ilmu 

administrasi negera menjalankan 2 (dua) program yaitu magang di LAN RI dan 

program membangun desa, prodi PGSD menjalankan program asistensi 

mengajar di SD Al Abrar Kota Makassar, SD Pettiwi Kota Makassar, SDN Andi 

Tonto Kota Makassar dan SDN Rappokalling Kota Makassar serta prodi 

akuntantasi yang menjalankan program MBKM Mandiri di PT Phintaco 

Sekuritas. Adapun tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa yang mengikuti 

program sangat terbantu dalam mekanisme pelaksanaan serta pengembangan 

softskill dan hardskill. 

Dalam penerapan kebijakan MBKM khususnya konversi SKS tentunya 

diperlukan aturan atau acuan berupa peraturan, surat keputusan, buku panduan, 

petunjuk pelaksanaan dan lain-lain agar rambu-rambu dalam pelaksanaan 

kebijakan MBKM dapat terlaksana dengan baik Susetyo (2020).  
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Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan dengan ketua LP2AI 

sebagai berikut: 

“… mengenai sistem konversi nilai kami serahkan sepenuhnya ke prodi 

tetapi kami ada buku pedoman yang sudah disahkan oleh rektor sejak 

tahun 2020 yang memuat terkait penerapan MBKM salah satunya memuat 

tentang konversi nilai, terdapat beberapa buku pedoman yang tentunya 

akan menjadi acuan bagi setiap fakultas dan  prodi untuk menindaklanjuti 

pelaksanaan program MBKM.” (Hasil wawancara dengan NS. Kamis 28 

Juli 2022).  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan NS yang menyatakan bahwa, pihak 

LP2AI Unismuh Makassar sudah membuat pedoman terkait dengan penerapan 

kebijakan program MBKM, salah satunya adalah konversi nilai yang telah 

disahkan oleh rektor tetapi tetap memberikan kewenangan terhadap program 

studi mengenai konversi nilai.   

Pelaksanaan program MBKM tetap mengacu pada aturan kemendikbud 

namun terakit konversi 20 SKS belum bisa sepenuhnya dilakukan hal ini 

dikarenakan bobot 20 SKS hanya mengukur beban belajar bukan kompetensi riil 

mahasiswa. Sehingga program studi hingga fakultas mempertimbangkan bahwa 

mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap harus mengikuti mata kuliah 

internal yang tidak bisa disetarakan dengan mata kuliah dengan hasil belajar dari 

program MBKM  karena tidak adanya pencapaian pembelajaran di program 

studi. https://jurnalkampus.ulm.ac.id/2021/09/05/ 

dukungan-prodi-sebagai-strategi-untuk-mahasiswa-di-era-kampus-merdeka  

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh ketua prodi Ilmu 

Administrasi Negara dari fakultas FISIP yang menyatakan bahwa :  

“….Berbicara mengenai konversi SKS tentunya tidak bisa melakukan 

konversi secara full karena karena terdapat mata kuliah wajib yang 

https://jurnalkampus.ulm.ac.id/2021/09/05/dukungan-prodi-sebagai-strategi-untuk-mahasiswa-di-era-kampus-merdeka
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terkadang capaian belajarnya tidak terpenuhi pada program yang diikuti ”  

(Hasili wawancara dengan NW. Kamis 28 Juli 2022).  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan NW yang menyatakan bahwa, 

konversi nilai tidak bisa dilakukan secara keseluruhan hal ini dikarenakan masih 

terdapat mata kuliah wajib yang tidak ada di dalam program yang diikuti oleh 

mahasiswa.  

 

Hal serupa disampaikan oleh ketua prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

dari fakultas FKIP yang menyatakan bahwa:  

“…kemendikbud sudah menetapkan ketika mahasiswa sudah turun 

lapangan maka prodi diarahkan untuk mengkonversi nilai sebanyak 20 

SKS, tetapi mengenai mata kuliah wajib atau mata kuliah yang tidak 

terakomodir selama program tentunya menjadi tantangan bagi kami 

apakah akan dibuatkan mekanisme tersendiri atau perlu perantara 

tambahan. Untuk konversi dalam hal ini kami masih dalam tahap 

penyesuaian sehingga masih melakukan pembenahan, dan diwaktu 

sekarang ini untuk mata kuliah wajib belum ada sistem konversi.” (Hasil 

wawancara dengan AB. Rabu 3 Agustus 2022).  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan AI yang menyatakan bahwa, 

terdapat tantangan tersendiri bagi setiap program studi dalam melakukan 

konversi nilai sehingga kedepannya akan dibuatkan mekanisme tersendiri mata 

kuliah wajib yang tidak mahasiswa dapatkan selama mengikuti program. 

Hal tersebut juga diperkuat melalui wawancara mendalam oleh ketua prodi 

Akuntansi dari fakultas FEBIS yang menyatakan bahwa:  

“…setelah mahasiswa dinyatakan lolos tentunya kami ada sesi diskusi 

mengenai konversi SKS yang dimana dari 20 SKS ini tidak bisa dikonversi 

secara keseluruhan karena ada capaian belajar yang tidak terpenuhi, 

contohnya pada salah satu  mahasiwa saya yang mengikuti program 

pertukaran mahasiswa, yang dimana kami tetap memberikan solusi kepada 

mereka untuk mengambil mata kuliah yang ada di semester berikutnya di 

kampus tujuan begitupun jika sudah ada mata kuliah yang tercover di 
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semester ini tidak perlu lagi mengambil semester depan.” (Hasil 

wawancara dengan MA. Jumat 5 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA yang menyatakan bahwa, 

walaupun walaupun konversi 20 SKS tidak dapat dilakukan secara keseluruhan 

tetapi pihak program studi tetap memberikan solusi kepada mahasiswa yang 

mengkuti program.  

Berdasarkan uraian wawancara diatas mengenai konversi SKS, walaupun 

sudah terdapat pedoman yang membahas tentang konversi SKS tetapi masih ada 

beberapa pertimbangan salah satunya adalah mengenai mata kuliah wajib yang 

tidak bisa dikoversi hal ini karena konversi 20 SKS  yang ada di dalam 

kurikulum MBKM hanya mengukur beban belajar mahasiswa tetapi tidak 

termasuk capaian hasil pembelajaran sehingga untuk mata kuliah wajib atau 

mata kuliah yang tidak ada di program, mahasiswa tetap mengikuti pembelajaran 

di kampus sembari mengikuti program MBKM.  

Setiap program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa tentunya bernilai 

SKS yang dapat dikonversi ke transkip nilai akademik mahasiswa. Namun 

dalam pelaksanaannya kemendikbud memberikan kebebasan ke setiap 

perguruan tinggi untuk melakukan konversi SKS yang dimana kebijakan yang  

keluarkan oleh perguruan tinggi yang tentunya akan menimbulkan yang 

berbeda-beda terkait konversi SKS sehingga menimbulkan permasalahan 

tersendiri bagi mahasiswa ketika akan mengikuti program MBKM karena 

memiliki beban ganda yaitu melaksanakan program MBKM sembari mengikuti 

mata kuliah yang tidak bisa dikonversi oleh program studi Susetyo (2020). 
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Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa 

jurusan Ilmu Administrasi Negara dari fakultas FISIP yang menyatakan bahwa:  

“…di dalam kebijakan kemendikbud terdapat konversi SKS, yang dimana 

menurut saya mekanisme konversi SKS di prodi harus lebih jelas dari awal 

agar mahasiswa tidak dirugikan dengan memberikan beban ganda dan ini 

berdasarkan pengalaman ketika saya mengikuti program kampus mengajar 

saya tetap harus hadir diperkuliahan kampus.” (Hasil wawancara dengan  

BI. Kamis. 4 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan BI  yang menyatakan bahwa, 

mengenai konversi nilai diharapkan agar pihak program studi lebih terarah 

sehingga mahasiswa yang mengikuti program tidak diberatkan dengan beban 

ganda. 

Hal serupa juga disampaikan oleh mahasiswi jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar dari fakultas FKIP yang menyatakan bahwa:  

“…mengenai konversi SKS ada 2 dampak yang saya rasakan yang pertama 

adalah dampak negatifnya yaitu saya merasa kesulitan dalam management 

waktu karena disela-sela saya mengikuti program biasanya ada tugas yang 

mendesak sementara untuk dampak positifnya prodi mengkonversi  

beberapa mata kuliah yang tentunya kami juga merasa tidak dirugikan.” 

(Hasil wawancara dengan AI. Kamis 4 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan AI yang menyatakan bahwa, terkait 

konversi SKS yang tidak bisa dilakukan secara penuh maka mahasiswa akan 

merasa kesulitan dalam mengatur waktu karena tetap harus mengkuti beberapa 

mata kuliah di kampus. 

Hal diatas juga diperkuat melalui wawancara mendalam oleh mahasiswa 

Akuntansi dari fakultas FEBIS yang menyatakan bahwa:  

“…mendengar beberapa keluhan teman-teman saya dari prodi lain yang 

tidak bisa melakukan konversi nilai, saya merasa bahwa kebijakan yang 

diberlakukan oleh ketua prodi saya  sudah efektif dimana kami diberi 

kemudahan apabila mengambil beberapa mata kuliah di kampus tujuan di 
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semester sekarang tetapi untuk mata kuliah yang sama di kampus asal ada 

disemester depan kami tidak perlu lagi melakukan mengambil mata kuliah 

yang tersebut di semester yang akan datang walaupun saya tetap sembari 

mengikuti mata kuliah wajib yang sifatnya paketan di kampus asal.” (Hasil 

wawancara dengan LH. Kamis 4 Agustus 2022). 

 

 Berdasarkan uraian wawancara yang dilakukan oleh LH yang menyatakan 

bahwa, konversi 20 SKS harus bisa disetarakan dengan mata kuliah yang 

berlangsung sehingga kompetensi yang diharapkan dapat sejalan dengan 

program-program MBKM, namun pihak program studi tetap meberikan 

kemudahan yaitu bagi mahasiswa yang nilainya tidak bisa dikonversi di semester 

ini maka mata kuliah tersebut dapat diambil disemester depan. 

Merujuk pada kajian pelaksanaan kegiatan MBKM dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat kesiapan yang berbeda-beda dalam menjalankan 

program ini di  setiap perguruan tinggi khususnya pada level program studi 

terkait mengenai konversi SKS. Di Unismuh Makassar sendiri terdapat 2 (dua) 

program studi yang sudah melakukan konversi nilai secara penuh yaitu prodi 

agribisis dengan jenis MBKM melalui program bantuan kerjasama kurikulum 

dan implementasi merdeka belajar kampus merdeka dengan program KKN 

Tematik dan prodi akuntansi melalui jenis MBKM Mandiri dengan program 

magang.  

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa 

jurusan agribisnis dari fakultas pertanian yang menyatakan bahwa:  

“…terkhusus prodi saya, Alhamdulillah konversi nilai dilakukan secara 

full termasuk mata kuliah wajib. Salah satu contohnya adalah mata kuliah 

kemuhammadiyaan yang dimana terkait mata kuliah ini kami masukkan 

dalam program kerja kami melalui kegiatan keagamaan”. (Hasil 

wawancara dengan WY. Jumat 23 September 2022).  
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Berdasarkan uraian wawancara yang dilakukan oleh LH yang menyatakan 

bahwa, konversi SKS dilakukan secara penuh di program studi agribisnis. 

Hal serupa juga disampaikan oleh mahasiswi jurusan akutansi dari fakultas 

FEBIS  yang menyatakan bahwa:  

“…tanggapan saya mengenai konversi SKS sejauh saya mengikuti 

kegiatan MBKM, pihak program studi benar-benar sudah mengcover 

keseluruhan nilai-nilai saya hal ini dikarenakan program MBKM yang 

dijalankan oleh program studi sangat linear dengan jurusan saya yaitu 

akuntansi.” (Hasil wawancara dengan MH. 15 September 2022). 

 

Berdasarkan uraian wawancara yang dilakukan oleh MH yang menyatakan 

bahwa, program yang dijalankan oleh program studi sudah linear dengan mata 

kuliah yang ada sehingga konversi nilai dapat dilakukan secara penuh.  

Berdasarkan uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 

(sembilan) program studi yang sudah menjalankan program MBKM 

menggunakan dana bantuan dari Kemendikbud serta 1 (satu) program studi 

MBKM Mandiri yang pelaksanaan programnya menggunakan biaya pribadi di 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan tanggapan mahasiswa 

tehadap program yang dijalankan oleh program studi sudah terarah dengan 

cukup bagus yang dimana program yang dijalankan sesuai dengan kajian 

keilmuan yang ada di program studi. Terkait mengenai konversi SKS tedapat 

perbedaan kebijakan di stiap program studi yaitu beberapa program studi 

memberikan konversi SKS secara penuh dan beberapa program studi lainnya 

tetap mengharuskan mahasiswa mengikuti pembelajaran di kelas sambil 

mengikuti program MBKM sehingga mahasiswa yang harus mengikuti 

keduanya merasa memiliki beban ganda.  
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2. Intervensi Program (program intervention) 

Intervensi program merupakan tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak 

pelaksana di Unismuh Makassar dalam strategi penerapan kebijakan program 

MBKM. 

a. Metode koordinasi  

Penerapan kebijakan MBKM di perguruan tinggi membutuhkan dukungan 

serta kolaborasi dengan berbagai pihak yang berasal dari sivitas akademika, 

lembaga serta pihak mitra yang menjalin kerja sama. Sehingga dalam 

penerapannya dibutuhkan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kurikulum 

MBKM.  

Sebagaimana wawancara mendalam oleh ketua LP2AI Unismuh Makassar 

sebagai berikut: 

“…koordinasi awal yang kami lakukan adalah langsung ke pimpinan 

dalam hal ini rektor kemudian kami melaksanakan sosialisasi ke pihak 

fakultas dan mendiskusikan jenis dari program-program MBKM yang 

cocok dengan prodi, apabila sudah cocok silahkan berpartisipasi karena 

kami juga wajib memfasilitasi BKP (Bentuk Kegiatan Pembelajaran). 

Adapun untuk evaluasinya kami melakukan 2 (dua) bentuk koordinasi 

yang pertama, apabila program MBKMnya yang langsung dari 

Kemendikbud tentunya evaluasinya langsung ke pusat sedangkan untuk 

program MBKM Mandiri dilaporkan langsung ke perguruan tinggi dan 

mitra.” (Hasil wawancara dengan NS. Kamis 28 Juli 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh NS dapat diketahui 

bahwa, koordinasi yang dilakukan dimulai dari rektor kemudian melakukan 

sosialiasi ke program studi  mengenai program MBKM serta evaluasi program  

yang dilakukan berdasarkan pada jenis MBKM yang dijalankan. 
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Hal tersebut diperkuat dengan wawancara mendalam yang kemukakan 

oleh ketua prodil Ilmu Administrasi Negara dari fakultas FISIP yang 

menyatakan bahwa: 

“…mengenai mekanisme penerapan kebijakan MBKM tentunya 

dilakukan oleh pihak LP2AI mengenai program-program MBKM, 

koordinasi dilakukan sebelum program berlangsung hingga setelah 

program, yang dimana kami masih dalam tahap adaptasi sehingga tentunya 

dibutuhkan penyesuaian melalui sosialisasi dan mekanisme 

pelaksanaannya.” (Hasil wawancara dengan NW. Kamis 28 Juli 2022). 

Dari uraian wawancara yang disampaikan oleh NW dapat ketahui bahwa, 

penerapan kebijakan MBKM masih dalam tahap adaptasi serta koordinasi 

dilakukan sebelum program berlangsung hingga program selesai.  

Hal yang sama juga dikemukakan oleh prodi Akuntansi dari fakultas 

FEBIS sebagai berikut: 

“…pada tahun 2021 di bulan September memang, LP2AI melakukan 

sosialisasi secara serentak dalam melaksanakan MBKM dalam hal ini 

melalui yaitu program MBKM langsung dari Kemendikbud dan MBKM 

Mandiri. Setelah pengadaan sosialisasi oleh pihak LP2AI, yang menjadi 

tugas saya adalah mengadakan sosialisasi dengan mahasiswa untuk 

memperkenalkan program-program MBKM serta melakukan monitoring 

dan evaluasi.” (Hasil wawancara dengan MA. Jumat 5 Agustus 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh MA dapat diketahui 

bahwa, koordinasi awal yang dilakukan adalah sosialisasi serentak ke semua 

prodi mengenai program MBKM, bentuk kegiatan pembelajaran, kurikulum 

serta jenis MBKM yang akan dijalankan oleh setiap prodi.  

Peranan penting program studi dalam implementasi MBKM dapat dilihat 

melalui 3 (tiga) aspek yaitu 1) aspek pelaksanaan yang dimana prodi berperan 

untuk memberikan fasilitas pelaksaan serta pemenuhan masa dan beban belajar 

mahasiswa; 2) Aspek keterlibatan mahasiswa yang berupa jumlah keterlibatan 
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mahasiswa dalam mengikuti program MBKM; 3) aspek keterlibatan dosen yang 

turut memfasilitasi dan berpartisipasi Halim (2021). 

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh ketua prodi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebagai berikut : 

“…terkait MBKM yang langsung dari Kemendikbud, kami mengarahkan 

untuk  melakukan pengecekan di platform langsung melalui website 

namun kami tetap menawarkan apabila mahasiswa membutuhkan 

sosialisasi tambahan secara berkala agar mendapatkan informasi yang 

lebih jelas, jadi kami sebagai fasilitator selalu menanyakan kendala yang 

dihadapi baik itu proses administrasi ataupun kendala pada saat di 

lapangan.” (Hasil wawancara dengan AB. Rabu 3 Agustus 2022). 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh AB dapat diketahui 

bahwa, mengenai koordinasi yang dilakukan oleh program studi terhadap 

mahasiswa adalah memberikan arahan untuk mengakses website resmi 

kemendikbud terkait dengan program yang ditawarkan. Sebagai fasilitator 

program studi juga akan melakukan sosialisasi tambahan apabila mahasiswa 

membutuhkan. 

Hal yang sama juga kemukakan oleh mahasisiwa Ilmu Administrasi 

Negara dari fakultas FISIP yang menyatakan bahwa : 

“ … sejauh ini koordinasi yang dilakukan sangat memudahkan kami ketika 

ingin mengikuti program, prodi sebagai pihak penyelenggara melakukan 

sosialisasi MBKM. Untuk MBKM dilaksanakan oleh prodi melalui dana 

bantuan didalam sosialisasinya terdapat pengenalan seperti apa profil 

mitra yang akan menjadi tempat kami belajar kemudian ada pelaporan 

setiap minggu dan bulan, dokumentasi kegiatan, dan capaian apa yang 

telah dilakukan. Untuk MBKM yang langsung dari kemendikbud selain 

adanya sosialisasi dari prodi informasi mengenai program baik itu  juga 

bisa diakses melalui instagram dan youtube namun untuk pelaporannya 

dilakukan online melalui webstite resmi kemendikbud.” (Wawancara 

dengan BI. Kamis 4 Agustus 2022). 
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Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh BI dapat diketahui 

bahwa, terdapat peranan ketua prodi dalam memperkenalkan program MBKM 

melalui sosialisasi kepada mahasiswa. Mengenai monitoring kegiatan dilakukan 

melalui pengisian logbook harian, mingguan, dan bulanan yang pelaporannya 

dibagi 2 (dua) tergantung jenis MBKM yang diikuti. 

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara mandalam oleh mahasiswa 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari fakultas FKIP sebagai berikut: 

“… jadi koordinasi prodi dan mahasiswa itu didalamnya terdapat 

pengenalan program, mata kuliah yang bisa dikonversi, ada juga 

monitoring yang dilakukan via online yang membahas tentang kendala-

kendala yang kami hadapi selama di lapangan dan untuk evaluasinya kami 

hanya mengumpulkan laporan sebagai bahan bahwasanya kami ikut 

program dengan baik dan dikumpulkan di prodi.” (Hasil wawancara 

dengan AI. Kamis 4 Agustus 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh AI dapat diketahui 

bahwa, koordinasi awal yang dilakukan oleh program studi terhadap mahasiswa 

adalah pelaksanaan MBKM itu sendiri khususnya konversi nilai serta selama 

mahasiswa mengikuti program terdapat monitoring serta evaluasi dalam bentuk 

laporan kegiatan. 

Hal yang sama juga kemukakan oleh mahasiswa Akuntansi dari fakultas 

FEBIS yang menyatakan bahwa : 

“…setelah kami dinyatakan lolos untuk mengikuti program ada pertemuan 

khusus yang membahas tentang pengambilan SKS untuk penyesuian 

dengan mata kuliah, untuk monitoring juga tetap berjalan untuk 

mengetahu perkembangan kami dan setelah kami mengikuti program ada 

evaluasi dengan prodi mengenai apa saja yang telah kami dapatkan dan 

sistem belajarnya seperti apa.” (Hasil wawancara dengan LH. Kamis 4 

Agustus 2022). 
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Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh AI dapat diketahui 

bahwa, koordinasi yang dilakukan oleh pihak program studi adalah membahas 

tentang pelaksaan program, monitoring yang dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan mahasiswa serta evaluasi di akhir program. 

Salah satu faktor pendukung terlaksananya program MBKM adalah karena 

pihak program studi melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa mengenai 

batasan, syarat serta persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh pihak terkait. 

Melalui sosialisasi yang dilakukan tentunya mahasiswa terbantu memahami 

secara mendalam mengenai program MBKM. Setelah program berlangsung pun 

pihak prodi harus tetap melakukan monitoring terdahap mahasiswa karena dekan 

dan ketua prodi juga merupakan manajer dalam dalam mengelola fakultas dan 

prodinya  Haryanto & Widyaningsih (2022). 

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa prodi 

Agribisnis dari fakultas pertanian sebagai berikut : 

“…berbiacara mengenai koordinasi, selama kegiatan berlangsung bukan 

hanya ketua prodi yang melakukan monitoring tetapi setelah 1 (satu) bulan 

pertama kegiatan berlangsung wakil dekan dan pimpinan-pimpinan 

fakultas juga turut mengunjungi kami di lokasi kegiatan, terkhusus untuk 

prodi koordinasinya dilakukan melalui dosen pembimbing sehingga kami 

sebagai peserta MBKM harus mengkomunikasikan secara berkala 

mengenai logbook harian, laporan mingguan dan laporan bulanan untuk 

mengetahui perkembangan program kerja kami serta kendala yang kami 

hadapi”. (Hasil  wawancara dengan WY. Jumat 23 September 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh WY dapat diketahui 

bahwa,kunjungan terhadap mahasiswa yang mengikuti program MBKM tak 

hanya dilakukan oleh ketua prodi tetapi pimpinan fakultas juga turut melihat 

kegiatan secara di langsung  di lokasi kegiatan. Adapun mengenai logbook serta 
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program kerja yang dijalankan harus dikomunikasikan oleh dosen pembimbing 

lapangan.   

Hal yang sama juga kemukakan oleh mahasiswa akuntansi dari fakultas 

FEBIS yang menyatakan bahwa : 

“…Sejauh ini, saya merasa koordinasi yang dilakukan oleh prodi sudah 

terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala 

misalnya ketika akan melakukan konversi nilai membutuhkan waktu yang 

cukup lama karena saya meruapan angkatan pertama dalam program ini 

sehingga dalam pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan”. (Hasil 

wawancara dengan MH. Selasa 15 September 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh MH dapat diketahui 

bahwa, koordinasi yang dilakukan oleh prodi sudah berjalan dengan baik namun 

dalam pelaksanaannya masih perlu dimaksimalkan kedepannya. 

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas bahwa bentuk koordinasi 

dilakukan secara bertahap dimana koordinasi awal diberikan oleh pimpinan ke 

pihak LP2AI, LP2AI kemudian melakukan sosialisasi ke setiap fakultas dan 

prodi, kemudian prodi melakukan sosialisasi ke mahasiswa. Untuk mahasiswa 

yang dinyatakan lolos mengikuti program ada pertemuan khusus yang 

membahas tentang mata kuliah yang bisa di konversi setelah mahasiswa 

mengikuti program ada monitoring yang dilakukan oleh prodi mengenai kendala 

dan perkembangan mahasiswa dan setelah program berakhir terdapat evaluasi 

mengenai wawasan dan pengetahuan  baik itu dilakukan secara lisan maupun 

bentuk laporan. 

b. Perubahan dalam sistem operasi  

Berada di era masyarakat 5.0 merupakan salah satu alasan yang dilakukan 

oleh kemendikbud untuk mendorong mahasiswa agar dapat menguasai keilmuan 
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yang dibutuhkan serta berguna untuk memasuki dunia kerja atau industri. Di era 

sekarang ini masyarakat memadukan antara perkembangan kemajuan teknologi 

agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan serta apa yang menjadi 

kebutuhan sosial dan individu. Sehingga konsep merdeka belajar sangat cocok 

di era sekarang ini yaitu dalam implementasi kurikulum MBKM selaras dengan 

perkembangan teknologi dengan pendidikan sistem pembelajaran OBE 

(Outcome Based Education) yang dimana fokus pembelajaran yang diberikan 

sejalan dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan disiplin ilmu Kholik et 

al (2022) 

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh ketua LP2AI 

sebagai berikut : 

“… berbicara mengenai kurikulum tentunya kami melakukan 

penyesuaian, kami menggunakan kurikulum KKNI kemudian muncul UU 

tahun 2020 tentang MBKM yang dimana kami melakukan penyesuaian 

dengan merjer BKP (Bentuk Kegiatan Pembelajaran) MBKM berbasis 

OBE (outcome based education) yang didalamnya terdapat pelaksanaan 

MBKM. Penyesuaian kurikulum ini kami sosialisasikan dengan fakultas 

secara keseluruhan, namun kami juga memberikan pendampingan khusus 

ke prodi apabila di butuhkan dalam penyesuaian kurikulum.” (Hasil 

wawancara dengan NS. Kamis 28 Juli 2022). 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh MH dapat diketahui 

bahwa, terdapat penyesuaian kurikulum KKNI terhadap kurikulum MBKM 

yang berbasis OBE (Outcome Based Education). Dalam proses adaptasi 

kurikulum pihak LP2AI juga menyiapkan pendampingan ke prodi-prodi yang 

membutuhkan.  

Hal yang sama juga kemukakan oleh ketua prodi Akuntansi dari fakultas 

FEBIS yang menyatakan bahwa : 
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“… mengenai perbedaan kurikulum tentunya kita diberikan pelatihan 

dalam bentuk seminar dan workshop oleh LP2AI, awalnya kami tetap 

menganut 2 kurikulum yaitu KKNI dan kurikulum MBKM tapi setelah 

Unismuh Makassar juga sebagai pelaksana mandiri program MBKM kami 

menggunakan kurikulum yang baru yaitu  kurikulum yang berbasis OBE 

(outcome based education).” (Hasil wawancara dengan MA. Jumat 5 

Agustus 2022).  

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh MA dapat diketahui 

bahwa, tahap awal penyesuaian kurikulum dilakukan dengan tetap menjalankan 

2 (dua kurikulum) namun setelah Unismuh Makassar mendapatkan dana bantuan 

dari kemendikbud dalam pelaksanaan MBKM di prodi serta melaksanakan 

MBKM mandiri maka kini prodi dalam tahap penyesuaian menggunakan 

kurikulum MBKM yang berbasis OBE (Outcome Based Education). 

Hal yang serupa juga kemukakan oleh ketua prodi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar dari fakultas FKIP yang menyatakan bahwa : 

“…karena masih dalam tahap adaptasi sehingga untuk saat ini aturan di 

prodi kami masih menggunakan 2 (dua) kurikulum, jadi prodi wajib 

memfasilitasi mahasiwa yang mengikuti program tetapi tidak ada unsur 

paksaan didalamnya yang mengharuskan mahasiswa mengikuti program, 

sebagaimana konsep Kampus Merdeka, mahasiswa bebas memilih.” 

(Hasil wawancara dengan AB. Kamis 3 Agustus 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh AB dapat diketahui 

bahwa, karena masih dalam tahap penyesuaian sehingga masih menggunakan 2 

(dua) kurikulum yang berbeda sehingga dalam capaian pembelajaran mahasiswa 

tidak ada paksaan untuk mengikuti program MBKM.  

Hal tersebut juga ditanggapi melalui wawancara mendalam oleh 

mahasiswa Ilmu Administrasi Negara dari fakultas FKIP sebagai berikut: 

“…saya rasa perubahan itu pasti akan dihadapi dan setiap tahun kurikulum 

pasti mengalami perubahan untuk menyesuaiakan dengan perkembangan 
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ilmu pengetahun dan teknologi dan sekarang kurikulum kita dalam proses 

penyesuaian.” (Hasil wawancara dengan BI. Kamis 4 Agustus 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh BI dapat diketahui 

bahwa, penyesuaian kurikulum MBKM di Unismuh Makassar terus dilakukan. 

Dalam proses adaptasi tentunya akan mengalami permasalahan sehingga dalam 

penyesuaiannya harus dilakukan secara bertahap. 

Hal yang sama juga kemukakan oleh mahasiswa prodi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar dari fakultas FKIP yang menyatakan bahwa : 

“…tanggapan saya mengenai kurikulum yang beradaptasi dengan 

kurikulum MBKM sudah mulai berproses hal ini dibuktikan dengan 

dikembangkannya melalui program MBKM Mandiri yang mana pihak 

pelaksananya langsung dari perguruan tinggi Unismuh Makassar.” (Hasil 

wawancara dengan AI. Kamis 4 Agustus 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh AI dapat diketahui 

bahwa, penyesuain kurikulum MBKM di Unismuh Makassar sudah berjalan 

serta mengalami perkembangan dengan dilaksanakannya MBKM mandiri yang 

dimana mekanisme pelaksaannya dilakukan langsung oleh pihak perguruan 

tinggi, fakultas dan prodi.  

Pendampingan workshop penyusunan kurikulum MBKM berbasis 

outcome based education (OBE) dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah 

Makassar agar program studi dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi 

selain sebagai pendampingan tentunya kegiatan ini juga berkaitan evaluasi 

kinerja pimpinan yang berkaitan pada pelaksanaan Baitul Arqam Civitas 

Akademik, mutu SDM dibidang penelitian dan publikasi ilmiah serta 

pengabdian masyarakat. https://news.unismuh.ac.id/2022/02/04/workshop-

https://news.unismuh.ac.id/2022/02/04/workshop-pendampingan-resmi-ditutup-13-perguruan-tinggi-muhammadiyah-siap%20terapkan-kurikulum-berbasis-OBE
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pendampingan-resmi-ditutup-13-perguruan-tinggi-muhammadiyah-siap 

terapkan-kurikulum-berbasis-OBE 

 

 

 

 

       Gambar 4. 10 Pendampingan workshop penyusunan kurikulum berbasis OBE 

 

Penyesuaian kebijakan Merdeka Belajar Kampus merdeka masih terus 

dilakukan oleh setiap perguruan tinggi yang tentunya berbagai tantangan dan 

kendala akan terus dihadapi. Berdasarkan fakta dilapangan dalam implementasi 

awal kurikulum MBKM tidak langsung dapat berjalan dengan lancar, karena 

setiap fakultas harus menentukan cara agar pelaksanaan MBKM  dapat berjalan 

dengan efektif.  

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh ketua prodi Ilmu 

Administrasi Negara sebagai berikut : 

“…di program MBKM kita bisa melakukan lintas jurusan sementara 

orientasi kita harus sesuai dengan kajian keilmuan sehingga didalam 

penyesuaian kurikulum kita masih ada di tahap proses adaptasi. Kita juga 

harus melakukannya dengan pelan-pelan, karena ini adalah program 

pemerintah, seperti yang kita ketahui yang namanya program sewaktu-

waktu bisa berubah beda pemerintahan biasanya beda program lagi.” 

(Hasil wawancara dengan NW. Kamis 28 Juli 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh NW dapat diketahui 

bahwa, penyesuaian kurikulum masih dalam tahap adaptasi dan dilakukan secara 

https://news.unismuh.ac.id/2022/02/04/workshop-pendampingan-resmi-ditutup-13-perguruan-tinggi-muhammadiyah-siap%20terapkan-kurikulum-berbasis-OBE
https://news.unismuh.ac.id/2022/02/04/workshop-pendampingan-resmi-ditutup-13-perguruan-tinggi-muhammadiyah-siap%20terapkan-kurikulum-berbasis-OBE
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perlahan-lahan yang dimana program MBKM ini merupakan program 

pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah tergantung masa 

pemerintahannya.  

Kurikulum yang masih dalam tahap penyesuaian tentunya menuai 

permasalahan seperti pihak program studi mengalami kesulitan dalam penentuan 

sistem konversi SKS agar sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).  

Sebagaimana tanggapan yang kemukakan oleh mahasiswa prodi 

Akuntansi dari fakultas FEBIS yang menyatakan bahwa : 

“…terkait dengan penyesuaian kurikulum, saya rasa belum efisien karena 

masih membutuhkan waktu untuk memilah-milah mata kuliah yang bisa 

dikonversi melalui pertemuan khusus ketika kami dinyatakan lolos.” 

(Hasil wawancara dengan LH. Kamis 4 Agustus 2022) . 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh LH dapat diketahui 

bahwa, kurikulum yang masih dalam proses adaptasi tentunya membutuhkan 

waktu menentukan SKS yang dapat ditranfer menjadi nilai.  

Hal yang sama juga kemukakan oleh mahasiswa akuntansi dari fakultas 

FEBIS yang menyatakan bahwa : 

“… karena masih dalam tahap adaptasi jadi yang saya rasakan belum 

efisien karena membutuhkan waktu yang cukup lama mengenai konversi 

SKS sehingga teman-teman yang lain nilainya sudah ada disistem kami 

yang mengikuti program MBKM harus menunggu dulu”. (Hasil 

wawancara dengan MH. Selasa 15 September 2022).  

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh MH dapat diketahui 

bahwa, adaptasi kurikulum menyebabkan nilai yang keluar disistem akademik 

tidak bersamaan hal ini dikarenakan hasil belajar yang diikuti oleh mahasiswa 

MBKM perlu selaraskan dengan mata kuliah yang sesuai.  
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Hal yang sama juga kemukakan oleh mahasiswa Akuntansi dari fakultas 

FEBIS yang menyatakan bahwa : 

“…Awal penerpaan kurikulum MBKM saya merasa lumayan berat yaitu 

terkait dengan konversi SKS, yang beberapa dosen pengampuh belum 

memahami program MBKM sehingga kesulitan memberikan transfer 

nilai.  Namun setelah melalui koordinasi prodi mengenai MBKM akhirnya 

konversi SKS dapat dilakukan.” (Hasil wawancara dengan WY. 23 

September 2022). 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh WY dapat diketahui 

bahwa, beberapa dosen pengampuh mata kuliah belum mengetahui adaptasi 

kurikulum MBKM sehingga tidak memberikan konversi SKS, namun setelah 

sosialisasi yang dilakukan oleh prodi terhadap dosen maka konversi nilai dapat 

dilakukan.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, proses 

adaptasi kurikulum terus dilakukan yaitu perubahan kurikulum KKNI menuju 

kurikulum MBKM yang berbasis OBE (Oucome Based Education). Adaptasi 

kurikulum MBKM  yang dilakukan tentunya membutuhkan waktu, khususnya 

mengenai konversi SKS sehingga tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa 

mengenai proses penyesuaian kurikulum masih belum efisien.  

3.Perubahan dan stabilitas  

a. Tingkat perubahan 

Melalui program-program yang ditawarkan oleh MBKM tentunya akan 

menarik perhatian mahasiswa untuk dijadikan ajang melatih kemampuan. 

Sehingga peminat program MBKM terus meningkat setiap tahunnya. Dengan 

adanya program MBKM tentunya akan meningkatkan hard skill, soft skill serta 

manfaat lain yang dapat dirasakan oleh mahasiwa adalah dapat membangun serta 
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memperluas networking melalui pengalaman belajar di luar program studi 

maupun kampus, kesempatan belajar langsung dengan praktisi yang ahli 

dibidangnya, menggali lebih dalam pengetahuan dan implementasi kemampuan 

di industri kerja atau lingkungan bermasyarakat melalui kegiatan kerja praktik. 

Sehingga melalui program MBKM sebagai wadah untuk pengembangan diri 

mahasiswa,  diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi mahasiwa.  

https://blog.ecampuz.com/manfaat-merdeka-belajar-kampus-merdeka/amp/    

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh ketua LP2AI 

Unismuh Makassr sebagai berikut:  

“… berbicara mengenai target, kembali lagi ketuntutan jaman, sekarang di 

era 4.0 yang menjadi kebutuhan adalah mahasiswa dapat berfikir secara 

kritis, inovatif, kolaborasi, problem solver dan lain-lain, saya rasa target 

yang kami harapkan sudah tercapai karena ketika mahasiswa mengikuti 

program mereka akan diperhadapkan dengan permasalahan secara 

langsung. Namun untuk target menuju generasi unggul khsususnya untuk 

menuju akreditasi unggul tentunya membutuhkan usaha lebih. (Hasil 

wawancara dengan NS. Kamis 28 Juli 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh NS dapat diketahui 

bahwa, target yang diharapkan bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM 

tentunya sesuai dengan tuntutan jaman seperti keahlian dibidang soft skill yang 

harus inovatif yang dimana hal ini terjawab karena selama mengikuti program 

tentunya mahasiswa diperhadapkan dengan permasalahan yang nyata.  

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara mandalam oleh ketua prodi 

Akuntansi dari fakultas FEBIS sebagai berikut: 

“… ukuran ketercapaian kami dalam pelaksanan MBKM adalah sikap, 

pengetahuan, serta aspek lain yang tertuang dalam indikator MBKM 

karena output kami adalah bagaimana mahasiswa meningkatkan 

pengetahuannya yang terbukti dari mahasiswa MBKM Mandiri yang 

sudah melakukan luaran publikasi dengan membuat bookchapter 
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sementara untuk MBKM yang langsung dari kemendkbud KHS langsung 

via email kepada kami dan saya melihat nilai yang diperoleh cukup 

memuaskan.” (Hasil wawancara dengan MA. Jumat 5 Agustus 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh MA dapat diketahui 

bahwa, dalam pelaksanaan program MBKM tentunya terdapat ukuran 

ketercapaian dari berbagai aspek yang mahasiswa bisa capai selama mengikuti 

program seperti melakukan publikasi.Melalui program MBKM Mandiri prodi 

akuntansi membebaskan penugasan skripsi terhadap mahasiswa yang mengikuti 

program dan diwajibkan untuk melakukan publikasi jurnal minimal sinta 2 dan 

maksimal sinta 4 yang proses pembelajarannya didampingi oleh pendamping 

yang sudah ditunjuk oleh pihak   mitra. Melalui program MBKM Mandiri 

mahasiswa dapat mengembangkan soft skill dan hard skill melalui tantangan-

tantangan yang dihadapi selama melakukan pembelajaran di luar perguruan 

tinggi. https://portalmakassar.com/berkat-program-mbkm-sepuluh-mahasiswa-

akuntansi-unismuh-bebas-ujian-skripsi  

 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 Mahasiswa akuntansi bebas ujian skripsi 

Hal yang sama juga kemukakan oleh ketua prodi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar dari fakultas FKIP yang menyatakan bahwa : 

“…alhamdulillah terutama untuk soft skill yang semakin menonjol karena 

kegiatan yang mahasiswa lakukan diluar kampus sehingga mahasiswa 

https://portalmakassar.com/berkat-program-mbkm-sepuluh-mahasiswa-akuntansi-unismuh-bebas-ujian-skripsi
https://portalmakassar.com/berkat-program-mbkm-sepuluh-mahasiswa-akuntansi-unismuh-bebas-ujian-skripsi
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berinteraksi dengan orang baru, salah satu skilnya yang saya lihat adalah 

kolaborasi, dimana sekarang ini jamannya kolaborasi sehingga itu juga 

bisa mahasiswa kembangkan baik itu didalam maupun di luar kampus.” 

(Hasil wawancara dengan AB. Rabu 3 Agustus 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh AI dapat diketahui 

bahwa, salah satu soft skill yang didaptkan mahasiswa ketika mengikuti program 

MBKM adalah melakukan kolaborasi dengan orang-orang baru yang bisa terus 

dikembangkan baik itu didalam kampus maupun di luar kampus. 

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh ketua prodi Ilmu 

Administrasi Negara dari fakultas FISIP sebagai berikut:  

“…memang dalam capaian belajar yang berdasarkan kurikulum seolah-

oleh dipaksakan misalnya mata kuliah wajib yang istilahnya dicocok-

cocokkan karena seperti yang difahami bahwa orientasi MBKM 

memberikan orientasi lapangan berupa pengalaman di luar keilmuannya 

tetapi disisi lain meninggalkan esensi yang sebenarnya.” (Hasil wawancara 

dengan NW. Kamis 28 Juli 2022).  

  

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh AI dapat diketahui 

bahwa,  kesesuaian target yang diharapkan dengan hasil belajar mahasiswa 

adalah mahasiswa yang mengikuti program tentunya mendapatkan pengalaman 

lapangan namun terkadang meninggalkan esensi dari kajian keilmuannya. 

Proses pembelajaran yang ada di MBKM merupakan manifestasi dari 

Student Centered Learning (SCL) yang dimana pembelajaran berpusat pada 

mahasiswa yang sangat esensial. Dengan adanya MBKM ini memberikan 

tantangan serta peluang bagi mahasiswa dalam pengembangan inovasi, 

kreativitas, kapasitas serta kepribadian. Mengembangjan kemandirian dalam 

menemukan serta mencari pengetahuan dalam dinamika lapangan melalui 

permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, tuntutan kinerja, target serta 
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pencapain. Sehingga melalui program MBKM yang dirancang dan dilaksanakan 

dengan baik akan membentuk hard skill dan soft skill yang kuat bagi mahasiswa. 

https://kampusmerdeka.kemendikbud.go.id/web/about/latar-belakang 

Sebagaimana tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa Akuntansi dari 

fakultas FEBIS yang menyatakan bahwa : 

“…saya mengikuti program ketika lagi awal-awal pandemi covid-19  

sehingga saya tidak memiliki ekspektasi apapun terkait pengalaman secara 

langsung tetapi nyatanya tetap ada pemberangkatan ke pihak mitra yang 

berada di luar Sulawasi sehingga realita yang terjadi saya mendapatkan 

pengalaman secara langsung di lingkungan baru”  (Hasil wawancara 

dengan LH. Kamis 4 Agustus 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh AI dapat diketahui 

bahwa, karena mengikuti kegiatan di era pandemi, maka mahasiswa yang 

mengikuti program MBKM beranggapan bahwa seluruh pelaksanaan MBKM 

akan dilaksanakan secara online. Namun pemberangkatan ke pihak mitra tetap 

dilaksanakan sehingga pengalaman belajar di luar kampus dapat dirasakan 

secara langsung.  

Hal tersebut diperkuat dengan tanggapan oleh mahasiswa prodi Ilmu 

Administrasi Negara dari fakultas FISIP sebagai berikut: 

“…sebelum terjun langsung ke lapangan saya memiliki ekspektasi yang 

tinggi karena melihat profil mitra, dan itu benar adanya realitanya saya 

banyak belajar mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, 

kepemimpinan, networking  dan kewirausahaan di Lembaga Administrasi 

Negara Makassar.” (Hasil wawancara dengan BI.Kamis 4 Agustus 2022). 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh BI dapat diketahui 

bahwa, ekspetasi yang diberikan oleh mahasiswa sejalan dengan realita yang 

diharapkan oleh mahasiswa setelah melihat profil mitra atau tempat mahasiswa 

melakukan pembelajaran. 
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Hal yang sama juga ditanggapi oleh mahasiswa prodi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar dari fakultas FKIP yang menyatakan bahwa : 

“…ekspektasi saya sebelum mengikuti program saya fikir saya akan 

kurang mampu mengatur emosi saya namun realitanya saya dapat 

melakukannya dengan baik bahkan setelah program berakhir, saya 

ditawari untuk melanjutkan karir oleh pihak mitra apabila  study saya 

selesai.” (Hasil wawancara dengan AB. Rabu 3 Agustus 2022). 

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh AI dapat diketahui 

bahwa, salah satu keuntungan yang didapatkan oleh mahasiswa selama 

menjalankan kegiatan dalam bentuk soft skill adalah pengembangan kepribadian 

dalam menata emosional tak hanya itu, mahasiswa yang memiki kinerja yang 

baik selama mengikuti program tentunya akan dipertimbangkan untuk dijadikan 

pegawai tetap oleh pihak mitra.   

Tanggapan yang sama juga diberikan oleh mahasiswa prodi agribisnis dari 

fakultas pertanian sebagai berikut : 

“…Ekspektasi saya sebelum mengikuti program adalah saya akan 

berfokus pada bisnis hasil pertanian yang sesuai dengan jurusan saya 

agribisnis. Namun setalah mengikuti program saya juga belajar mengenai 

agroteknologi yang berkaitan dengan budidaya tanaman pertanian, 

penyakit dan lain-lain yang kadang kami diajarkan oleh petani disana 

juga”. (Hasil wawancara dengan WY. 23 September 2022). 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh WY dapat diketahui 

bahwa, selama mahasiswa mengikuti program tidak hanya akan memperdalam 

pemahaman atau pengalaman yang sesuai dengan bidang keilmuan yang 

ditekuni tetapi juga akan merambat ke bidang keilmuan lainnya sehingga akan 

memperluas wawasan mahasiswa. 

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara mandalam oleh mahasiswa 

akuntansi dari fakultas FEBIS yang menyatakan bahwa:  
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“…Ekspektasi saya selama sebelum mengikuti program sebenarnya tidak 

memiliki ekspektasi apa-apa karena awal mula ketika saya ditawari 

mengikuit program adalah saya dapat bebas skripsi namun setalah 

mengikuti program wawasan saya mengenai pembelajaran saya tentunya 

semakin meningkat”.  (Hasil wawancara dengan MH. Selasa 15 September 

2022).  

 

Berdasakan uraian wawancara yang disampaikan oleh MH dapat diketahui 

bahwa, mahasiswa yang mengikuti program MBKM tentunya akan mengalami 

peningkatan pemahaman serta wawasan baik itu menganai bidang keilmuan 

yang sesuai atau bidang keilmuan lainnya (lintas jurusan). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

perubahan yang dimana sasaran utamanya adalah mahasiswa yang mengikuti 

program-program MBKM baik itu MBKM yang langsung dari kemendikbud 

maupun MBKM mandiri, serta pelaksaaan MBKM dengan menggunakan dana 

bantuan kemendikbud sudah cukup terlaksana melihat target yang diberikan oleh 

prodi sudah mulai tercapai satu persatu dari segi sikap, softskill, dan hardskill 

sebagaimana kesesuaian tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa mengenai 

apa yang menjadi ekspektasi mereka sebelum mengikuti program dan setelah 

program selesai. 

Berikut disajikan  hasil penelitian yang dalam kaitannya dengan indikator 

penelitian yang digunakan yaitu kerangka kerja aksi strategi untuk riset 

implementasi.  

a. Aktor  

Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan MBKM adalah 

rektor yang memberikan surat keputusan mengenai Implementasi kebijakan 
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MBKM di Unismuh Makassar, kemudian LP2A1 menangani mekanisme 

pelaksanaan MBKM dan pembuatan pedoman MBKM, kemudian prodi yang 

mensosialisakan program MBKM,  mitra yang merupakan tempat mahasiswa 

melakukan pembelajaran di luar kampus serta mahasiswa sebagai sasaran dari 

program-program MBKM. 

b. Daya dukung  

Daya dukung dalam implementasi kebijakan MBKM di Unismuh Makassar 

yaitu sumber daya finansial yang diberikan oleh pimpinan Unismuh Makassar 

berupa dana pemdampingan program mengenai sosialsiasi MBKM dan 

penyesuaian kurikulum. Daya dukung sumber daya manusia adalah ketua 

prodi yang melakukan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi bagi mahasiswa 

yang mengikuti program, dosen internal yang memberikan konversi SKS 

serta mitra yang melukan kerjasama. 

c. Bidang kebijakan 

Dalam implementasi kebijakan MBKM terdapat 2 kebijakan yang berbeda 

mengenai konversi SKS ada prodi yang melakukan konversi SKS secara full 

dan ada juga prodi yang melakukan konversi tidak secara full. Setiap prodi 

juga memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan BKP MBKM baik itu 

pelaksanaan dalam bentuk MBKM Mandiri serta MBKM melalui bantuan 

Kemendikbud.  

  Tabel 4. 2 Daftar program MBKM langsung Kemendikbud 

No. Program Batch Jumlah  

 

1. 

  

 

Kampus Mengajar (KM) 

2021/1 57 orang 

2022/2 96 orang 

2022/3 180 orang 
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2. Magang dan Studi 

Independen Bersertifikat 

(MSIB) 

         2021/1 11 orang 

3. Pertukaran Mahasiswa  

Merdeka dalam Negeri 

(PMM-DN) 

 

        2021/1 

 

64 orang 

Sumber : Data diperoleh dari LP2AI Unismuh Makassar 

 

Tabel 4. 3  Daftar program MBKM Mandiri 

No Prodi Program Mitra Batch Jumlah 

1. Akuntansi Magang 

Praktik Kerja 

Phintraco 

Sekuritas 

    2022/1 10 orang 

2. Ilmu 

Pemerintahan 

Pertukaran 

Mahasiswa 

Unismuh 

Malang 
      
2022/2 

20 orang 

 
 

3. 

 
 

Ilmu 

Komunikasi 

 
 

Magang 

/Praktik Kerja 

Berita Kota 

Makassar 

 

 
2022/2 

 

5 orang 

MNC TV 2022/2 4 orang 

RRI 2022/2 4 orang 

TVRI 2022/2 5 orang 

               Sumber : Data diperoleh dari LP2AI Unismuh Makassar 

 

Tabel 4. 4 Daftar MBKM program bantuan kerja sama kurikulum dan 

implementasi MBKM 

No          Prodi Program 

 

Mitra Batch Jumlah 

1. Ilmu 

Administrasi 

Negara 

Membangun 

Desa 

Pemerintahan 

Lembang Uluway 

2021/

1 

14 

orang 

Magang/ 

Praktik kerja 

Puslatbang KMP 

LAN 

2021/

1 

14 

orang 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Hukum 

Ekonomi 

Syariah 

Pertukaran 

Mahasiswa 

Universitas 

Bosowa 

2021/ 

1 

2 orang  

Magang/ 

Praktik kerja 

Advokat Bangsa 

Indonesia 

2021/

1 

4 orang 

    

    Lazizmu 

2021/ 

1 

5 orang  

Kewirausahaan Pt. Surya Pangan 

Indonesia 

2021/

1 

4 orang  
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3. Pendidikan 

Guru Sekolah 

Dasar 

Asistensi 

Mengajar  

SD Al Abrar Kota 

Makassar 

2021/

1 

10 

orang 

2022/

2 

8 orang  

SD Pettiwi Kota  

Makassar 

2021/

1 

10 

orang 

2022/

2 

8 orang  

SDN Andi Tonro 

Kota Makassar 

2021/

1 

10 

orang 

2022/

1 

8 orang 

SDN 

Rappokalling 

Kota Makassar 

2021/

1 

10 

orang 

2022/

2 

8 orang 

4. Teknologi 

Pendidikan 

KKN Tematik Pemerintahan 

Kecamatan 

Kindang  

2021/ 

1 

16 

orang  

 

 

 

 

Pertukaran 

Mahasiswa 

Universitas 

Negeri Makassar 

2021/ 

1 

5 orang  

Unismuh Malang 2021/

1 

3 orang  

Unismuh Jakarta 2021/

1 

3 orang  

Unismuh 

Sukabumi 

2021/

1 

4 orang 

Unismuh Sidrap 2021/

1 

7 orang  

 

Magang/ 

praktik kerja 

Industri LP3TK 

Gowa 

2021/

1 

8 orang 

Rakyatku TV 2021/

1 

3 orang 

5. Agribisnis Magang/ 

praktik kerja  

PT Surya Pangan 

Indonesia  

2021/

1 

22 

orang  

Pertukaran 

mahasiswa 

Unismuh 

Purwokerto 

2021/

1 

3 orang 

Unismuh 

Sukabumi 

2021/

1 

3 orang  

KKN Tematik 

 

 

Desa Bontomanai 2021/

1 

36 

orang  

Desa Galesong 2021/

1 

33 

orang  
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Kewirausahaan  Unismuh 

Makassar  

2021/

1 

3 orang  

 

6. 

 

Pendidikan 

Biologi 

Asistensi 

Mengajar 

SMPN 4 Rumbia 

Jeneponto 

2021 

/1 

20 

orang 

KKN Tematik Kecamatan 

Bontomarannu 

2021/

1 

14 

orang  

 

 

7. 

 

 

 

Ilmu 

Pemerintahan 

 

 

 

Pertukaran 

Mahasiswa 

 

Unismuh Malang 

2021/

1 

10 

orang 

2022/

2 

20 

orang 

Unismuh Jakarta 2021/

1 

1 orang  

Unismuh 

Padjajaran 

2021/

1 

2 orang 

Univ. 17 Agustus 

Jakarta 

2021/

1 

1 orang  

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Ilmu 

Komunikasi 

Magang/ praktik 

kerja 

 

Berita Kota 

Makassar 

2021/

1 

5 orang 

 

        MNC TV 

2021/

1 

5 orang 

  

 

RRI 

2021/

1 

5 orang 

 

TVRI 

2021/

1 

5 orang 

PT Pelindo 2021/

1 

5 orang 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Managemen 

 

 

 

 

Pertukaran 

Mahasiswa 

Unismuh 

 Pare-Pare 

2021/

1 

3 orang 

STIE Maju 

Makassar 

2021/

1 

2 orang  

Prodi Agribisnis 2021/

1 

2 orang 

Prodi Pertanian 2021/

1 

4 orang 

Ekonomi 

Pembangunan 

2021/

1 

2 orang 

Akuntansi  

2021/

1 

 

1 orang 

 

 

Magang  

Kawasan Industri 

Makassar 

(KIMA) 

2021/

1 

17 

orang 

Surya Pangan 

Indonesia 
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Sumber : Data diperoleh dari LP2AI Unismuh Makassar 

d. Metode koordinasi  

Dalam implementasi kebijakan MBKM di Unismuh Makassar koordinasi 

dilakukan secara terstruktur yaitu LP2AI melakukan pelatihan mengenai 

adaptasi kurikulum MBKM kepada  prodi, kemudian prodi melakukan 

sosialisasi terhadap mahasiswa mengenai BKP MBKM, dan untuk MBKM 

mandiri dan MBKM menggunakan bantuan Kemendikbud, prodi juga 

melakukan koordinasi dengan pihak mitra mengenai program BKP MBKM 

yang akan dijalankan. Kemudian prodi melakukan sosialisasi terhadap 

mahasiswa mengenai BKP MBKM. 

e. Perubahan dalam sistem operasi 

Dalam implementasi kebijakan MBKM terdapat perubahan kurikulum yang 

dilakukan yaitu adaptasi kurikulum KKNI ke kurikulum MBKM. 

f. Tingkat pengaruh  

Dampak yang diberikan kebijakan MBKM di Unimsuh Makassar adalah 

adanya keterampilan yang dimiliki oleh kelompok sasaran MBKM yaitu 

mahasiswa berupa peningkatan hard skill dan soft skill. 

C. Pembahasan Penelitian 

Pembahasan dari hasil penelitian implementasi kebijakan program 

merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah 

Makassar, peneliti menggunakan teori dari Stephanie Moulton dan Jodi R. 

Sandfort tentang kerangka kerja lapangan aksi strategis untuk riset implementasi 

kebijakan yang menekankan pada skala analisis berupa aktor, daya dukung dan 
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kebijakan dan intervensi program metode koordinasi perubahan dalam sistem 

operasi perubahan perilaku dan keterampilan sosial  

1. Skala Analisis 

Skala analisis merupakan indentifikasi aktor beserta peranannya, daya 

dukung serta kebijakan yang dikeluarkan dalam penerapan kebijakan program 

MBKM di Unismuh Makassar. 

a. Aktor 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor atau pihak 

pelaksana terkait dalam implementasi kebijakan program merdeka belajar 

kampus merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah pertama 

Rektor selaku pemimpin perguruan tinggi yang mengeluarkan surat 

keputusan mengenai implementasi kebijakan MBKM, kedua LP2AI 

(Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Instruksional) yang didalamnya 

terdapat divisi khusus yang menangani kebijakan program MBKM, pihak 

selanjutnya adalah prodi yang menyiapkan fasilitas bagi mahasiswa yang 

mengikuti program MBKM berupa daftar mata kuliah yang bisa diambil  serta 

menyiapkan dokumen kerja sama terhadap Mitra berupa (MoU/SPK), pihak 

keempat adalah mahasiswa yang menjadi sasaran utama program MBKM 

serta mitra yang melaksanakan program MBKM sesuai dengan ketentuan 

dalam MoU/SPK.  

   Menurut Stover et al (1999) dalam Mulatsih (2016) mengemukakan 

bahwa aktor (pelaku) merupakan elemen penting dalam proses kebijakan 

yang dimana para aktor tersebut memiliki peranan serta tingkat partisipasi 
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yang berbeda. Keterlibatan aktor dalam proses kebijakan terdapat beberapa 

tahapan yaitu, yang pertama adalah implementasi (implementation) yang 

melibatkan keseluruhan aktor karena berkaitan dengan pelaksanaan program. 

Keseluruhan aktor yang ada di Unismuh Makassar tentunya terlibat dalam 

implementasi kebijakan MBKM dan yang menjadi aktor pertama dalam  

pelaksanaan kebijakan MBKM adalah Rektor Unismuh Makassar yang 

berkewenangan memberikan surat keputusan mengenai implementasi 

kebijakan MBKM. kedua adalah penyusunan draft (drafting) yang dilakukan 

oleh aktor yang berwenang dalam penyusunan serta pembuatan draf/naskah 

dalam proses kebijakan baik itu berupa buku panduan/pedoman  dalam 

implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan MBKM di Unismuh 

Makassar terdapat lembaga khusus yang menangani pelaksaan kebijakan 

MBKM yaitu LP2AI (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas 

Instruksional) yang berfungsi sebagai edukator, manager, administrator dan 

supervisor. Ketiga adalah kebutuhan informasi (information needs) dalam 

pelaksanaan kebijakan tentunya kebutuhan informasi berbeda pada setiap 

tahap proses kebijakan yang mendukung keputusan. Hal ini dikarenakan 

kebutuhan informasi yang diperlukan oleh setiap aktor memiliki tingkatan 

yang berbeda-beda. Seperti halnya kebutuhan informasi yang disediakan 

fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap mitra 

yang bekerjasama dalam program MBKM yang akan dijalankan hingga 

akhirnya disosialisasikan kepada mahasiswa.  
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Aktor atau pihak pelaksana kebijakan program MBKM di Unismuh 

Makassar merupakan orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan 

penyesuaian, mengembangan bahkan perubahan agar dapat beradaptasi dengan 

kebijakan program MBKM. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rayou & Zanten  

(2015) dalam Viennet & Pont ( 2017). mengemukakan bahwa kebijakan 

pendidikan merupakan pelaksanaan tugas dari administrator dan professional 

pendidikan dalam mengembangkan nilai-nilai serta ide-ide yang akan 

dikembangkan di sistem pendidikan yang dikembangkan oleh otoritas publik 

kemudian diarahkan ke pelaku pendidikan. Pelaku pendidikan yang dimaksud 

disini adalah para aktor atau pihak pelaksana dalam penerapan kebijakan 

MBKM di Unismuh Makassar. 

 Dari pembahasan diatas dapat simpulkan bahwa aktor-aktor dalam 

strategi penerapan kebijakan program MBKM di Unismuh Makassar adalah 

pemimpin perguruan tinggi, fakultas, prodi, mitra dan mahasiswa yang dimana 

aktor-aktor terlibat sesuai dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

MBKM yang terdapat pada buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

2020. 

b. Daya dukung 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa daya dukung yang digunakan 

oleh pihak pelaksana dalam implementasi kebijakan program MBKM adalah 

yang pertama dari segi finansial yaitu bantuan dana dari pimpinan ke pihak 

pelaksana dalam hal ini yaitu LP2AI, fakultas dan prodi berupa dana 

pendampingan penerapan program. Kedua daya dukung sumber daya manusia 
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adalah ketua prodi yang melakukan sosialisasi mengenai program-program 

MBKM, dosen-dosen internal yang memberikan konversi SKS serta pihak mitra 

yang memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa. Melalui daya 

dukung yang digunakan oleh pihak pelaksana dalam penerapan kebijakan 

program MBKM di Unismuh Makassar tentunya program-program MBKM 

sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masih perlu dimaksimalkan karena 

masih dalam tahap penyesuaian. 

  Menurut Nilsen (2015) dalam Viennet & Pont ( 2017) desain kebijakan 

harus melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang serta menawarkan 

solusi  terhadap permasalahan serta mempertimbangkan kelayakan  kebijakan. 

Sebagaimana desain dari kebijakan program MBKM yaitu mahasiswa memiliki 

hak belajar selama 3 semester di luar perguruan tinggi sehingga dalam hal ini 

Unismuh Makassar membutuhkan daya dukung yang dapat memudahkan 

penerapan kebijakan program MBKM. Salah satu daya dukung dalam penerapan 

kebijakan program adalah finansial sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Hunger dan Wheelen dalam karya Nur (2014) bahwa anggaran biaya merupakan 

pernyataan program menurut perhitungan rupia/dollar serta daftar rinci program 

baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Sebagaimana dalam 

pelaksanaan program MBKM di Unismuh Makassar berupa  daya dukung 

finasial berada di bagian pelaksanaan yaitu adanya bantuan dana yang diberikan 

oleh Kemendikbud terhadap mahasiswa yang mengikuti program MBKM 

langsung dari Kemendikbud. Dana bantuan juga diberikan kepada prodi yang 
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terpilih untuk melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM melalui 

program bantuan kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM.   

Berbeda dengan organisasi bisnis yang core-nya berfokus pada keuntungan 

sedangkan core bisnis dari pendidikan adalah pengajaran sehingga ketersediaan 

sumber daya manusia yang berkompeten dan terampil tentunya dapat ikut 

mendorong pengelolaan institusi yang baik melalui perencanaan pengarahan 

monitoring serta evaluasi untuk mendukung kegiatan utama pembelajaran 

Nasukah (2018). Sebagaimana daya dukung sumber daya manusia dalam 

penerapan kebijakan MBKM di Unismuh Makassar yang dimana pihak prodi 

melakukan sosialisasi mengenai program MBKM terhadap mahasiswa. Kedua 

dosen-dosen internal yang merupakan dosen pengampu mata kuliah memberikan 

konversi SKS bagi mata kuliah yang berkaitan serta beberapa dosen internal juga 

berperan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) agar dapat melakukan 

monitoring serta evaluasi terhadap mahasiswa yang mengikuti program MBKM. 

ketiga pihak mitra yang berperan sebagai tempat menggali potensi bagi 

mahasiswa yang mengikuti program.  

Dalam kamus Webster mengartikan secara pendek bahwa to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryngout 

(menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan program), to give practical effect 

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Sehingga dalam 

melakukan implementasi kebijakan, sarana atau daya dukung menjadi salah satu 

faktor dalam pendukung dalam pelaksanaan program Wahab (2008) dalam Elih 

(2020). Hal yang sama juga dikemukakan dalam teori model George Edwards 
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111 dalam Suprapto (2019) yang menyatakan bahwa dalam implementasi 

kebijakan dibutuhkan staf yang memiliki kesesuain skill dalam melaksanakan 

tugas, informasi, wewenang serta fasilitas. Hal tersebut sejalan dengan sumber 

daya yang mendukung implementasi kebijakan MBKM di Universitas 

Muhammadiyah Makassar baik itu dari segi sumber daya manusia yaitu LP2AI, 

prodi, dosen internal serta mitra.  

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa daya dukung 

berupa sumber daya manusia masih perlu dimaksimalkan lagi. Daya dukung  

finasial sudah terpenuhi dengan baik dalam implementasi kebijakan program 

MBKM di Unismuh Makassar masih walaupun masih dalam tahap penyesuaian.   

c.  Bidang kebijakan  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh 

prodi yang ada di Unismuh Makassar mengenai konversi SKS menunjukkan 

terdapat 2 sistem konversi SKS ada prodi yang mengeluarkan konversi secara 

full khususnya untuk MBKM mandiri dan MBKM yang melalui bantuan 

kemendikbud hal ini dikarenakan program yang dijalankan sesuai dengan 

bidang keilmuan program studi. Kebijakan kedua, beberapa prodi belum bisa 

menerapkan secara full 20 SKS, hal ini dikarenakan capaian belajar untuk mata 

kuliah wajib tidak terpenuhi ketika mahasiswa mengikuti program MBKM 

sehingga dalam kebijakannya mahasiswa tetap mengikuti program MBKM 

sembari mengikuti kelas mata kuliah wajib agar capaian belajar yang 

diharapkan dapat terpenuhi secara keseluruhan.  
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Dalam teori model George Edwards III, terdapat salah satu faktor yang 

mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik yaitu struktur birokrasi 

yang berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokras dengan penyelenggara 

implementasi kebijakan yang dimana hal ini berkaitan dengan adanya prosedur 

operasional standar yang menjadi pedoman bagi setiap implementor untuk 

mengambil tindakan Suprapto (2019). Dalam implementasi kebijakan MBKM 

di Universitas Muhammadiyah Makassar, pihak LP2AI memberikan 

kebebasan bagi setiap prodi mengenai hal konversi SKS sehingga dalam 

kebijakan konversi SKS bagi mahasiswa yang mengikuti program akan 

menghasilkan kebijakan yang berbeda-beda setiap prodi.  

Selain melalui Kemendikbud langsung, pelaksanaan MBKM di Unismuh 

Makassar juga dapat dilaksanakan melalui bantuan program studi menerapkan 

kerja sama kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka serta MBKM Mandiri. 

Setiap prodi memiliki kewenangan untuk melaksanakan BKP MBKM yang 

dimana dalam pelaksanaannya  seperti membangun hubungan dengan mitra, 

membuat buku panduan/pedoman, seleksi mahasiswa, monitoring, evaluasi 

hingga konversi nilai dilakukan secara  mandiri oleh prodi. Melalui 

kewenangan ini tentunya setiap prodi dapat melaksanakan BKP MBKM yang 

linear dengan jurusan, yang dimana kebijakan mengenai program yang 

dijalankan serta mitra yang dipilih tentunya berbeda-beda.  

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang 

dikemukakan oleh Kemendikbud mengenai konversi 20 SKS belum 

sepenuhnya dilakukan secara full sebanyak 20 SKS oleh pihak pelaksana 
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MBKM di Unismuh Makassar hal ini karena mempertimbangkan lingkungan 

kebijakan ekternal yang dimana pencapaian hasil belajar mahasiswa harus 

maksimal yang dimana sebagian capaian belajarnya belum bisa terpenuhi 

melalui program. Setiap prodi juga memiliki kewenagan untuk melaksanakan 

BKP MBKM yang linear dengan jurusannya yang dimana semua mekanisme 

pendaftaran, administrasi, hingga MoU/SPK dengan pihak mitra ditangani 

sendiri oleh prodi yang bersangkutan.  

2. Intervensi program (intervention program) 

Intervensi program merupakan tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak 

pelaksana dalam penerapan kebijakan program MBKM di Unismuh Makassar. 

a. Metode koordinasi  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa metode koordinasi dilakukan 

secara terstruktur yang dimana kebijakan awal diberikan oleh pimpinan ke pihak 

LP2AI, LP2AI kemudian melakukan sosialisasi ke setiap fakultas dan prodi, 

kemudian prodi melakukan sosialisasi ke dosen dan mahasiswa. Untuk 

mahasiswa yang dinyatakan lulus mengikuti program ada pertemuan khusus 

yang membahas tentang mata kuliah yang bisa di konversi, serta selama 

mahasiswa mengikuti program ada monitoring yang dilakukan oleh prodi 

mengenai kendala dan perkembangan mahasiswa dan setelah program berakhir 

terdapat evaluasi mengenai wawasan dan pengetahuan  baik itu dilakukan secara 

lisan maupun bentuk laporan.  

Dalam implementasi kebijakan tentunya tidak hanya berkaitan dengan 

sasaran kelompok tetapi juga berkaitan dengan keterlibatan berbagai pihak yang 



108 
 

 
 

berkaitan dalam hal ini tentunya terdapat koordinasi yang antar berbagai pihak. 

Hal in termuat dalam implementasi kebijakan MBKM di Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang dimana koordinasi yang dilakukan secara 

terstruktur yang dimulai dengan adanya surat keputusan implementasi MBKM 

kemudian LP2AI melakukan sosialisasi penerapan kurikulum MBKM, yang 

selanjutnya melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa yang dimana dalam hal 

ini selaras dengan teori mdel Van Meter dan Van Hon yang menyebutkan bahwa 

dalam implementasi kebijakan tentunya dibutuhkan koselarasan antara 

keputusan politik, pelaksana dn kinerja kebijakan. sehingga dapat menghasilkan 

dampak yang diharapkan  .  

Salah satu metode koordinasi adalah koordinasi melalui kewenangan 

yang dimana melalui koordinasi ini menjamin terlaksananya koordinasi dengan 

baik. Organisasi yang bersifat heterogen atau disebut holding company type atau 

faderal type merupakan organisasi yang didalamnya terdapat berbagai macam 

fungsi dan jenis dalam struktur organisasi. Melalui perbedaan ini maka perlu 

adanya integrasi dari setiap jenis dan fungsi yang merupakan sub sistem dari 

seluruh sistem dalam melaksanakan tugas organisasi secara keseluruhan Mali 

Yoakim Antonius & Nikolaus Uskono (2019). Sebagaimana dalam pelaksanaan 

MBKM di Unismuh Makassar yang dimana koordinasi yang dilakukan melalui 

kewenangan. Koordinasi yang dilakukan tentunya memiliki tingkatan yang 

berbeda-beda seperti halnya yang dilakukan oleh rektor Unismuh Makassar yang 

melakukan koordinasi terhadap LP2AI mengenai penerapan MBKM kemudian 

pihak LP2AI melakukan koordinasi kepada seluruh prodi mengenai mekanisme 
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pelaksanaan MBKM, kemudian pihak prodi melakukan sosialisasi terhadap 

mahasiswa mengenai bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dan dosen 

internal mengenai konversi nilai. Koordinasi yang dilakukan melalui keputusan 

pemimpin, wewenang, hubungan, tata kerja serta prosedur kerja tentunya harus 

dijadikan sebagai petunjuk yang disusun secara manual agar gerak langkah 

menjadi satu kesatuan yang sebut sebagai koordinasi melalui pedoman kerja. 

Sebagaimana halnya dalam penerapan kebijakan MBKM di Unismuh Makassar 

yang termuat dalam Buku Pedoman Operasional Baku (POB). 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

koordinasi yang digunakan sudah terstruktur dengan baik, semua pihak 

pelaksana yang terkait terlibat langsung sehingga tidak ada misunderstanding 

dalam pelaksanaan program kedepannya.  

b. Perubahan dalam sistem operasi  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem operasi 

untuk strategi penerapan kebijakan MBKM di Unismuh Makassar adalah 

perubahan kurikulum yang beradaptasi dengan kurikulum MBKM yang berbasis 

OBE (Outcome Based Education).  

Perkembangan kurikulum tentunya harus terus diperbaharui sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan zaman. Umumnya dalam pembaharuan kurikulum 

tentunya terdapat perubahan beberapa komponen seperti tujuan, isi, metode dan 

sistem penilaiannya Ritonga (2018). Sebagaimana dalam proses penyesuaian 

kurikulum KKNI (Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia) yang berbasis 

kompetensi sehingga mahasiswa kurang leluasa dalam mengembangkan 
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kompetensinya karena sistem pembelajaran masih terbatas yakni hanya mengacu 

pada penyampaian materi yang dilakukan secara teoritis. Sehingga kurikulum 

yang berbasis KKNI kemudian mengalami perkembangan kurikulum berupa 

kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang berbasis OBE 

(Outcome Based Education) yang merupakan kurikulum yang berfokus pada 

capaian pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi aspek pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sesuia keadaan sosial, ekonomi dan budaya akademik. 

Melalui pengembangan kurikulum ini maka terdapat komponen perubahan salah 

satunya adalah mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempelajari sesuatu di 

luar program studi yang ditempuh melalui program magang/praktik kerja, 

penetitian/riset, studi/proyek  independen, kegiatan wirausaha, asisten pengajar 

di satuan pendidikan, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik dan 

pertukaran pelajar.  

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang system pendidikan nasional yaitu tentang melakukan pembaharuan 

ssstem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang tentunya juga 

akan mempengaruhi kurikulum yang diterapkan baik itu dalam tingkatan 

nasional maupun lokal serta metode belajar yang digunakan. Hal ini selaras 

dengan perubahan kurikulum yang diberlakukan di Unismuh Makassar untuk 

menyesuaikan dengan kurikulum MBKM yang berbasis OBE (Outcome Based 

Education). Terkait dengan perkembangan kurikulum saat ini Unismuh 

Makassar masih dalam tahap adaptasi sebagaimana yang disebutkan oleh       

Ritonga (2018) yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum juga disebut 
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sebagai curriculum development yang merupakan aktivitas untuk menyusun 

kurikulum, mengimplementasikan , melakukan evaluasi, serta melakukan 

perbaikan agar mencapai tujuan suatu bentuk kurikulum yang dianggap ideal.   

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak 

pelaksana MBKM di Unismuh Makassar terkait dengan perubahan dalam sistem 

operasi yaitu penyesuaian kurikulum MBKM yang telah dilakukan namun 

karena program MBKM termasuk program baru sehingga penyesuaian 

kurikulum masih dalam tahap adaptasi.  

3. Perubahan dan stabilitas 

a. Keterampilan sosial  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku dan kondisi 

sasaran sudah tercapai yaitu adanya perubahan softskill, dan hardskill 

sebagaimana kesesuaian tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa yang telah 

mengikuti program MBKM baik itu MBKM langsung dari Kemendikbud, 

MBKM melalui bantuan kerja sama kurikulum dan implementasi MBKM 

maupun MBKM Mandiri tentang apa yang menjadi ekspektasi mahasiswa 

sebelum mengikuti program dan setelah program selesai.  

Mahasiswa dilatih agar dapat menguasai IPTEK yang digunakan di dunia 

kerja, menyelesaikan permasalahan yang nyata, melakukan interaksi sosial, 

bekerja sama, dan memanagemen diri sendiri. Apabila mahasiswa mengikuti 

program MBKM dengan baik dari awal sampai akhir tentunya akan memperluas 

serta memperkuat soft skill dan hard skill Giri & Nova (2021) dalam 

Kusumaningrum et al (2022). Hard skill merupakan kemampuan dalam 
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pengetahuan serta teknologi serta keterampilan teknis sesuai dengan bidang 

yang digelutinya. Sedangkan soft skill merupakan hal yang berhubungan dengan 

kecerdasan emosional, kepribadian dan kemampuan bersosial Rahmawanti & 

Nurzaelani (2022) dalam Kusumaningrum et al (2022). Sebagaimana tanggapan yang 

diberikan oleh mahasiswa Unismuh Makassar yang mengikuti program MBKM yang 

merasakan dampak perubahan baik dalam bentuk hard skill dan soft skill yang tentunya 

akan membantu mahasiswa itu sendiri ketika memasuki dunia kerja.  

Dalam kamus Webster, berarti to provide the means for carryngout 

(menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan program), to give practical effect 

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Dalam hal ini yang 

menjadi sasarannya adalah mahasiswa Unismuh Makassar, kemudia prodi 

menyiapkan fasilitas bagi mahasiswa baik melalui sosialisasi MBKM, konversi 

nilai, monitoring dan evaluasi bagi mahasiswa  yang mengikuti program 

MBKM, yang memberikan dampak bagi mahasiswa agar dapat mengembangkan 

kepribadian serta kemampuan.  

 Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Universitas 

Muhammadiyah Makassar memberikan dampak bagi mahasiswa baik itu dalam 

segi hard skill dan soft skill. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar terkait dengan pelaksanaan 

MBKM dengan menggunakan teori dari Stephanie Moulton dan Jodi R. Sandfort 

tentang kerangka kerja lapangan aksi strategis untuk riset implementasi 

kebijakan sudah terlaksana dengan baik. 

1. Skala Analisis  

Skala analisis digunakan untuk mengindentifikasi aktor atau pihak 

pelaksana, peran, daya dukung serta kebijakan yang diterapkan dalam 

implementasi kebijakan MBKM di Unismuh Makassar. 

a. Aktor  

Dalam implementasi kebijakan MBKM di Unismuh Makassar, Aktor-

aktor yang berperan sesuai dengan pihak terkait yang terdapat dalam Buku 

Panduan Merdeka Belajar Kampus Mereka (MBKM).  

b.  Daya dukung 

Daya dukung yang digunakan dalam implementasi kebijakan MBKM 

adalah financial berupa dana pendampingan program dan sumber daya 

manusia yaitu prodi, dosen internal serta mitra.   
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c. Bidang kebijakan  

Terdapat 2 kebijakan yang berbeda yang diberlakukan oleh setiap prodi yang 

berkaitan dengan konversi SKS yaitu kebijakan konversi SKS secara full dan 

serta kebijakan konversi SKS yang tidak dilakukan secara full, hal ini 

dikarenakan terdapat mata kuliah wajib yang tidak dapat dicover selama 

mengikuti program. Kebijakan kedua adalah setiap prodi menerapkan Bentuk 

Kegiatan Pembelajaran MBKM yang sesuai dengan bidang keilmuannya baik 

itu melalui MBKM bantuan Kemendikbud maupun MBKM Mandiri. 

2. Intervensi program  

  Intervensi program digunakan untuk mengidentifikasi proses dan metode 

metode implementasi sebuah program. 

a. Metode koordinasi  

Dalam implementasi kebijakan terdapat koordinasi yang dilakukan 

berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelaksana secara 

terstruktur.  

b. Perubahan dalam sistem operasi  

Dalam implementasi kebijakan MBKM di Unismuh Makassar tedapat 

perubahan berupa kurikulum KKNI yang beradaptasi dengan kurikulum 

MBKM yang kemudian dikembangkan lagi menjadi kurikulum yang berbasis 

OBE (oucame based education) namun masih dalam penyesuaian sehinga 

dilakukan secara bertahap. 
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3. Perubahan dan stabilitas 

Digunakan untuk mengetahui hasil akhir dari implementasi kebijakan terhadap 

kelompok sasaran.  

a.  Tingkat pengaruh  

Implementasi kebijakan MBKM di Unismuh Makassar menghasilkan 

peningkatan keterampilan hard skill dan soft skill bagi mahasiswa 

Mahasiswa yang merupakan sasaran dari kebijakan MBKM.  skill.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti mencoba memberikan 

saran yang kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

Implementasi kebijakan program merdeka belajar kampus merdeka di 

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai berikut:  

1. Dalam penerapan kebijakan program merdeka belajar kampus merdeka, agar 

setiap prodi melakukan sosialisasi secara mendalam terhadap dosen-dosen 

pengampuh mengenai program MBKM di Unismuh Makassar serta 

melakukan diskusi  setiap mata kuliah baik itu untuk mata kuliah yang bisa 

dikonversi mau pun yang tidak bisa dikonversi.  

2. Sosialisasi mengenai program-program MBKM terhadap mahasiswa lebih 

ditingkatkan karena masih banyak mahasiswa yang bahkan tidak mengetahui 

adanya program MBKM. 

3. Dalam pelaksanaan program dana bantuan program studi implementasi 

kebijakan MBKM dan MBKM mandiri di setiap fakultas agar diakhir 

program diadakan persentasi mengenai apa yang telah mahasiswa dapatkan 
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setelah mengikuti program, project apa saja yang pernah dijalankan serta 

kendala yang dihadapi selama program sehingga selain menjadi pembenahan, 

prodi juga dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa selama 

mengikuti program yang sesuai dengan kajian keilmuannya.  
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