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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Landasan Hukum 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, dalam rangka pelaksanaan 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Salah satu program kebijakan Merdeka Belajar 

– Kampus Merdeka adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar tiga 

semester di Luar Program Studi. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pencapaian 

visi nasional tahun 2045 “Indonesia Emas” dengan pilar pertama  pembangunan 

sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan Iptek, yang dilaksanakan melalui 

kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha/industri untuk menyiapkan SDM 

pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, inovatif dan menguasai Iptek  serta 

memiliki talenta global. 

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester 

di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi 

Nomor. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi 

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat 

Desa. 
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10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repyblik Indonesia Nomor. 

754/P/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri 

dan lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

11. Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktoral Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. 

12. Buku Panduan Program Asian Internastional Mobility for Students (AIMS). 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2019. 

13. Surat Keputusan Rektor  Universitas Ivet Nomor 1346/UNI-IVET.H/Q/XI/2020 

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum “Merdeka Belajar” Kampus Merdeka 

(MBKM) di Universitas Ivet. 

14. Pedoman Akademik Universitas Ivet tahun 2019/2020 

B. Latar Belakang 

                  Perkembangan teknologi dewasa ini menuntut keterampilan yang kritis, 

analitis agar sumber daya manusia mempunyai kemampuan memecahkan masalah 

yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkungan kerja. 

Dunia kerja yang semakin kompetitif menjadikan perguruan tinggi harus mampu 

mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bersaing dan beradaptasi dengan 

perubahan zaman. Perguruan tinggi sebagai salah satu penyelenggara pendidikan 

nasional dituntut untuk memberikan pembelajaran yang inovatif agar capaian 

pembelajaran mahasiswa yang menyangkut aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dapat diraih secara optimal.  

                Era Revolusi 4.0 menuntut adanya peningkan keterampilan pada semua 

lini khususnya pada bidang penguasaan teknologi dan informasi, sehingga Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab semua tuntutan tersebut. 

Merdeka Belajar sebagai wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga 

tercipta budaya belajar mengajar yang inovatif dan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan mahasiswa. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan kesempatan 

mahasiswa dapat berkembang melalui program pemberian hak belajar tiga semester 

di luar program studi dengan skema 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah 

di luar program studi didalam perguruan tinggi dan 2 semester melaksanakan 

aktivitas belajar di luar perguruan tinggi. 
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           Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu 

perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered 

learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan 

tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan 

seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, 

manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program 

merdeka belajar kampus merdeka yang dirancang dan diimplementasikan dengan 

baik maka hard skill dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program 

merdeka belajar kampus merdeka  diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan 

tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, 

kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia isdustri dan dinamika  masyarakat. 

              Universitas Ivet sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 

mengimplementasikan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka menyusun berbagai 

bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang 

praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian 

kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran 

mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat 

studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan 

tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka 

diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan 

meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja untuk  menciptakan 

lapangan kerja baru. 

           Pelaksanaan MBKM di Universitas Ivet dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan mahasiswa menggali pengalaman, mengembangkan potensi, inovasi, 

kreatifitas, kapasitas, kepribadian serta mengembangkan kemandirian dalam mencari 

dan menemukan pengetahuan factual untuk menghadapi tantangan dan perubahan 

dunia usaha, dunia kerja dan perkembangan teknologi, dengan berinteraksi dan 

berkolaborasi secara langsung  dengan dunia usaha dan dalam kehidupan 

masyarakat. Program MBKM Univeritas Ivet memberikan sejumlah penguatan hard 

skill dan soft skill mahasiswa, yang diakui secara formal akademik melalui berbagai 

aktivitas belajar di luar kampus. 
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Sebagai perwujudan perguruan tinggi yang otonom, fleksibel dan adaptif 

dalam melaksanakan MBKM, Universitas Ivet menyusun buku panduan  

pelaksanaan MBKM, agar pelaksanaan MBKM lebih terarah dengan tujuan untuk 

menciptakan kultur belajar yang inovatif dan mandiri serta menciptakan link and 

match dengan dunia industry / usaha (IDUKA) dan kehidupan masyarakat 

C. Tujuan 

         Pelaksanaan Merdeka Belajar kampus Merdeka Universitas Ivet dalam bentuk 

kegiatan belajar di luar program studi dan di luar perguruan tinggi selama tiga 

semester, untuk mencapai tujuan:  

1. Pembelajaran menjadi lebih inovatif karena tidak terbatas pada ruangan kelas 

tetapi  berada pada lingkungan magang, lingkungan masyarakat dan industri, 

dunia kerja dan dunia usaha, yang menjadi tempat belajar yang menarik bagi 

mahasiswa 

2. Memberi kesempatan mahasiswa memperdalam, meningkatkan wawasan dan 

kompetensi, soft skill (ketrampilan non teknis) maupun hard skill (teknis) sesuai 

dengan minat dan bakatnya, serta mengembangkan dan 

mengimplementasikannya sejak dini pada berbagai kegiatan di luar program studi 

3. Mempersiapkan mahasiswa atau calon lulusan  yang tangguh, adaptif dengan 

perkembangan teknologi serta memiliki  pemikiran analitis, yang mampu bersaing 

dalam dunia kerja maupun untuk diimplementasikan pada lingkungan masyarakat 

4. Menyiapkan lulusan yang unggul, berkepribadian, trampil dan kompeten serta 

menguasai teknologi untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan  dunia usaha 

serta memiliki daya saing di tingkat global 
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BAB II 

MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA “HAK BELAJAR TIGA SEMESTER 

DI LUAR PROGRAM STUDI” 

 

A. Persyaratan Umum  

             Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak 

belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum 

yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, 

sebagai berikut:  

1. Mahasiswa terdaftar pada Program Studi di Universitas Ivet.  

2. Mahasiswa aktif yang tidak sedang cuti dan terdaftar pada PDDikti. 

            Perguruan tinggi diharapkan mengembangkan dan memfasilitasi 

pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. 

Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama 

antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa 

program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang 

disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi. 

B. Pelaksanaan  

1. Peran Pihak-Pihak Terkait   

a.  Perguruan Tinggi  

1) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil 

atau tidak) untuk: a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling 

lama 2 semester atau setara maksimal 40 SKS. b) Dapat mengambil SKS di 

program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama selama 1 

semester atau setara dengan maksimal 20 SKS.  

2) Menyusun kebijakan dan panduan MBKM untuk memfasilitasi kegiatan  

pembelajaran di luar prodi.  

3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra. dan pihak terkait 

yang relevan dengan kegiatan MBKM 

4) Menetapkan surat penugasan bagi dosen yang ditunjuk sebagai dosen 

pembimbing 
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5) Lembaga Penjamin Mutu (LPM) menetapkan kebijakan penjaminan mutu, 

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBKM. 

6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) dan 

Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) menyusun petunjuk teknis 

pelaksanaan MBKM yang terkait dengan bidang tugasnya.  

b. Fakultas  

1) Memfasilitasi mata kuliah tingkat fakultas yang dapat  diambil mahasiswa 

lintas prodi.  

2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK atau LOA)  dengan mitra  dan 

pihak-pihak terkait yang relevan.  

c. Program Studi  

1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum untuk mengimplementasikan 

program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.  

2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti  program Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka  

3) Menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari  luar prodi 

dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.  

4) Memperhitungkan ekuivalensi mata kuliah program studidengan kegiatan 

pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.  

5) Mengusulkan dosen pembimbing bagi mahasiswa program studi yang 

mengikuti program MBKM. 

d. Mahasiswa  

1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program 

mata kuliah/program MBKM yang akan diambil di luar prodi. 

2) Mendaftar program kegiatan MBKM di luar prodi.  

3) Melengkapi persyaratan kegiatan MBKM di luar prodi, termasuk mengikuti 

seleksi bila ada.  

4) Mengikuti program kegiatan di luar prodi sesuai panduan MBKM yang 

berlaku. 
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e. Mitra  

1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK atau LOA) bersama perguruan 

tinggi/fakultas/ program studi.  

2) Melaksanakan program MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

dokumen kerja sama.  

3) Menunjuk pembimbing dari pihak mitra untuk mendampingi mahasiswa  

melaksanakan kegiatan MBKM 

4) Memberi penilaian dan sertifikat bagi mahasiswa yang telah melaksanakan 

MBKM 

 

C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran   

a. Pertukaran Mahasiswa 

1) Latar Belakang 

Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal 

sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.Sinergi perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan 

tinggi adalah sangat strategis dan tidak sekedar membuka akses pendidikan 

tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk 

menyelenggarakan pendidikan. 

Peran strategis perguruan tinggi dilaksanakan dengan sejumlah 

tantangan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. 

Tantangan internal terutama berasal dari tata kelola perguruan tinggi yang 

belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (good 

university governance) sebagaimana standar nasional pendidikan tinggi 

pada umumnya. 

Setiap perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan program 

pertukaran mahasiswa secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan 

kapasitas dari perguruan tinggi. Untuk itu Universitas Ivet mengembangkan 

program pertukaran mahasiswa secara mandiri dalam rangka mendukung 

program MBKM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

Universitas Ivet sebagai lembaga perguruan tinggi berkomitmen 

menerapkan program MBKM untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia, dengan melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas dan berkarakter sesuai 

kebutuhan ketenagakerjaan ditingkat global. 

 

2) Tujuan Program Pertukaran Mahasiswa 

a) Tujuan Umum 

1)   Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan 

kemampuan kepemimpinan mahasiswa yang memiliki karakter 

Pancasila, sekaligus sebagai wadah perekat kebangsaan antar 

mahasiswa se-Indonesia. 

2)   Meningkatkan pengetahuan, kompetensi, kemampuan teknis dan 

penguasaan teknologi yang mendukung pencapaian keunggulan 

komparatif lulusan. 

b) Tujuan Khusus 

(1)   Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi 

lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan 

mengikuti kuliah, baik matakuliah didalam, maupun diluar program 

studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar. 

(2)   Meningkatkan jejaring Universitas Ivet dengan perguruan tinggi 

lain di dalam dan di luar negeri 

(3)   Meningkatkan mutu Universitas Ivet melalui penguatan 

keunggulan komparatif (academic exellent) masing-masing 

perguruan tinggi. 

(4)   Menerapkan salah satu programpendidikan jarak jauh (PJJ) 

kepada mahasiswa diseluruh tanah air untuk meningkatkan akses 

dan mutu pembelajaran berbasis IoT (internet of things). 

(5)   Mendukung Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, 

dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan 

Universitas Ivet. 
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3) Persyaratan Mahasiswa Sebagai Peserta Pertukaran Mahasiswa  

Untuk mengikuti program Pertukaran Mahasiswa, persyaratan yang 

harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

a) Mahasiswa terdaftar pada program studi di Universitas Ivet   

b) Mahasiswa  aktif, terdaftar di PPdikti,  tidak sedang mengambil cuti 

kuliah, dan berada pada semester 3-8 

c) Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi 

minimal 36 SKS 

d) Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam MBKM. 

e) Memiliki IPK sesuai persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing 

prodi dan Perguruan tinggi yang dituju. 

f) Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik 

dan ketua program studi; 

g) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik; 

h) Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan pada kegiatan 

yang disepakati oleh Universitas Ivet dan perguruan tinggi tujuan. 

 

4) Bentuk Kegiatan Dan Bobot SKS 

a) Bentuk Kegiatan 

(1) Program Perkuliahan pada Program Studi berbeda dalam 

Universitas Ivet 

Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman 

kepada mahasiswa untuk memperkaya dan memperluas 

kompetensi utama sesuai dengan profil dan capaian pembelajaran 

lulusan pada program studi asal.Setiap program studi menyiapkan 

sejumlah mata kuliah maksimal 20 SKS untuk ditawarkan kepada 

mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Ivet. 

Persyaratan umum untuk mengikuti program ini : 

(a). Mahasiswa terdaftar pada program studi di Universitas Ivet 

(b) Mahasiswa aktif yang tidak sedang cuti dan terdaftar pada 

PDDikti. 
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(2) Perkuliahan pada Program Studi Sama dengan Perguruan 

Tinggi Berbeda di Dalam Negeri 

Program ini dilakukan melalui program pertukaran pelajar 

(student exchange programs), yaitu kegiatan yang dapat dilakukan 

melalui tiga cara, (1) program perkuliahandengan hadir di 

perguruan tinggi yang dituju (site visit); (2) kegiatan melalui sistem 

pembelajaran jarak jauh melalui daring dengan menggunakan 

Learning Management System (LMS), atau (3) menggunakan 

gabungan tatap muka dan pembelajaran daring (blended learning). 

Persyaratan umum untuk mengikuti program ini : 

(a) Mahasiswa terdaftar pada program studi  yang terakreditasi 

minimal B di Universitas Ivet 

(b) Mahasiswa aktif yang tidak sedang cuti dan terdaftar pada 

PDDikti. 

 

(3) Perkuliahan Pada Program Studi Berbeda Dengan Perguruan 

Tinggi Berbeda 

Program ini dilakukan dimana mahasiswa dari program studi 

di UNIVERSITAS IVET mengambil mata kuliah pada program 

studi berbeda di perguruan tinggi lain di seluruh Indonesiaatau 

sebaliknya. Program ini memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk memperoleh pengalaman baru mengikuti 

perkuliahan yang berbeda dari keilmuan program 

studinya.Pelaksanaan program ini perlu memperhatian capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan prodi. 

Persyaratan umum untuk mengikuti program ini : 

(a) Mahasiswa terdaftar pada program studi  yang terakreditasi 

minimal B di Universitas Ivet 

(b) Mahasiswa aktif yang tidak sedang cuti dan terdaftar pada 

PDDikti. 
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(4) Perkuliahan Pada Program Studi Sama atau Berbeda di
Perguruan Tinggi di Luar Negeri

Perkuliahan di perguruan tinggi di luar negeri baik di

program studi yang sama maupun berbeda dapat dilakukan

melaluiempat cara, yaitu melalui (1) program perkuliahan dengan

hadir di perguruan tinggi yang dituju (site visit); (2) kegiatan

melalui sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring dengan

menggunakan learning management system (lms); (3)

menggunakan gabungan tatap muka dan pembelajaran daring

(blended learning); (4) menggunakan pola block mode.

Persyaratan umum untuk mengikuti program ini :

(a) Mahasiswa terdaftar pada program studi  yang terakreditasi

minimal B di Universitas Ivet

(b) Mahasiswa aktif yang tidak sedang cuti dan terdaftar pada

PDDikti.

b) Beban satuan kredit semester (SKS)
Ketentuan beban SKS dalam kegiatan ini maksimal 20 SKS atau

setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Adapun perhitungan

SKS untuk program pertukaran mahasiswa seperti dalam tabel 1 :

Tabel 1

Dasar Perhitungan Beban Satuan Kredit Semester (SKS)
Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

No Jenis Mata Kuliah
Bobot

Kegiatan
(%)

Bobot SKS
Kesetaraan
& Penilaian

Durasi
Kegiatan

(menit)

1. MK. Universitas 10-20 2 - 4 340-680

2. MK. Fakultas 30-40 6 - 8 1.020-1.360

3. MK. Prodi 40-60 8-12 1.360-2040
Total 100 Maksimal 20 Maksimal 3400

*Ket : 1 SKS = 50 menit Tatap Muka + 60 menit Tugas Tersruktur + 60
menit Belajar Mandiri = 170 menit
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5)  Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa 

Universitas Ivet memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mendaftar dan mengikuti seleksi hingga evaluasi program pertukaran 

mahasiswa.Dalam pelaksanaan kegiatan, mahasiswa didampingi dosen 

pembimbing yang mewakili program studi sesuai prodi asal mahasiswa.Pada 

akhir kegiatan mahasiswa.Penilaian terhadap capaian pembelajaran berdasarkan 

hasil studi pada KHS (Kartu Hasil Studi). Adapun mekanisme pelaksanaan 

kegiatan pertukaran mahasiswa, sebagai berikut : 

a) Universitas Ivet 

(1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) 

dengan Universitas lain. 

(2) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi 

program pertukaran mahasiswa. 

(3) Menugaskan dosen pembimbing yang relevan untuk melakukan 

pembimbingan dan pengawasan. 

(4) Melaporkan hasil kegiatan pertukaran mahasiswa ke Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

b) Fakultas 

(1) Memfasilitasi kerjasama antar prodi/fakultas yang akan mengirimkan 

mahasiswa ke fakultas/prodi lain. 

(2) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoA atau 

LoA) dengan fakultas lain. 

(3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan dan 

pengawasan. 

c) Program studi 

(1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (IoA = 

Implementation of agreement) dengan prodi lain. 

(2) Memberi rekomendasi tertulis pada mahasiswa yang memenuhi 

persyaratan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa. 

(3) Mengajukan dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan dan 

pengawasan. 

(4) Membuat konversi satuan kredit semester dan ekuivalensi dengan mata 

kuliah yang setara, maksimal 20 SKS dalam satu semester. 
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d) Mahasiswa 

(1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik dan ketua program 

studi mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program pertukaran 

mahasiswa. 

(2) Melengkapi persyaratan kegiatan pertukaran mahasiswa, termasuk 

mengikuti seleksi bila ada.  

(3) Melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan matakuliah yang 

diambil. 

e) Dosen Pembimbing Akademik 

(1) Dosen pembimbing akademik menyetujui pengambilan mata kuliah pada 

prodi lain di Universitas Ivet , atau pada prodi yang sama/berbeda di 

perguruan tinggi lain di luar Univesitas Ivet 

(2) Dosen pembimbing akademik bertanggung jawab membimbing dan 

mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan pertukaran 

mahasiswa. 

f) Mitra 

(1) Membuat dokumen kerja sama(MoU, LoA, IoA) bersama Universitas 

Ivet/Fakultas/Program Studi.  

(2) Menjamin terselenggaranya kegiatan pertukaran mahasiswa di lembaga 

mitra sesuai dengan kesepakatan.  

(3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing akademikmelakukan 

evaluasi terhadap kegiatan pertukaran mahasiswa. 

(4) Dosen pengampu matakuliah, memberikan penilaian tingkat 

keberhasilan mahasiswa setelah selesai mengikuti perkuliahan. 

 

      Adapun proses kegiatan pertukaran mahasiswa disajikan dalam gambar 1. 

 

6) Hasil yang Diharapkan 

a) Menghasilkan lulusan Universitas Ivet yang profesional dan memiliki 

keunggulan kompetitif dalam persaingan ketenagakerjaan di tingkat 

global. 

b) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan 

aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya di Industri, dunia 
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usaha dan dunia kerja (IDUKA). 

c) Membentuk karakter mandiri, kreatif, unggul dan memiliki pola pikir 

kritis dalam menyikapi perbedaan, perubahan, perkembangan, dan 

tuntutan serta permasalahan masyarakat dan dunia kerja. 

d) Mahasiswa mendapatkan nilai yang memuaskan sebagai bukti 

keberhasilan dalam pembelajaran dan sertifikat sebagai bukti 

keterlibatannya dalam program pertukaran mahasiswa. 

 

Gambar 1.  

Proses kegiatan Pertukaran Mahasiswa 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Dikti, Kemendikbud, 2020 

 

b. Magang/Praktik Kerja 

1. Pengertian Kuliah Magang/Praktik Kerja 

Saat ini dunia usaha membutuhkan tenaga kerja profesional yang mampu 

menjawab tantangan di era yang semakin kompetitif. Untuk menjawab 

tantangantersebut salah satu program MBKM adalah diberlakukan program 

magang/praktek kerja bagi mahasiswa sebelum menyelesaikan pendidikannya, 

agar mereka mampu menghadapi persaingan di dunia industry, duniausahadan 

dunia kerja (IDUKA).Kegiatan magang memberikan manfaat bagi mahasiswa 

sebab merupakan pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan 

dan penerapannya di dunia kerja. Melalui kegiatan magang ini diharapkan adanya 

link and match antara materi yang telah dipelajari mahasiswa dengan pelaksanaan 

Mahasiwa memeperoleh 
rekomendasi dari 

Pembimbing dan Kaprodi. 

Mahasiwa Mendaftar & 
memenuhi persyaratan 

kegiatan pertukaran 
mahasiswa. 
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Mahasiswa 
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perkuliahan 

Mahasiswa 
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laporan perkuliahan 

 

Mahasiswa 
menerima 

KHS 

 

Laporan ke PDDIKTI 
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(pertukaran 
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kegiatan kerja di IDUKA 

Magang/praktik kerja merupakan kegiatan magang di sebuah 

perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, 

maupun perusahaan rintisan (startup). Kegiatan magang/praktik kerja ini 

wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Magang merupakan 

praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata dilapangan dengan mitra (industri, 

instansi pemerintah/ swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan 

usaha, dan organisasi lain) dalam kerangka Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 

untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam 

periode waktu satu semester, sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa 

sesuai dengan disiplin ilmunya. 

 

2. Tujuan dan manfaat Kuliah Magang/Praktik Kerja 

1) Tujuan umum 

Pelaksanaan kegiatan magang/ praktik kerja di harapkan dapat: 

a) Menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan siap guna. Untuk 

menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi memadai, tidak 

hanya belajar di dalam kelas dan belajar teori saja tetapi dapat 

melakukan praktik langsung di lapangan, hal ini membuat teori dan 

praktik kerja menjadi hal yang seimbang dan memberikan pengalaman 

kerja nyata bagi mahasiswa.  

b) Menjalin jejaring antara Universitas Ivet dengan perusahaan/institusi  

yang memiliki bidang terkait dalam mewujudkan Sumber Daya manusia 

(SDM) berkualitas. Dengan harapan agar mahasiswa yang 

melaksanakan magang/praktik kerja memiliki pengalaman kerja dan 

dapat mempraktekkan secara langsung teori-teori yang telah di dapat 

selama di bangku kuliah. 

c) Kegiatan magang dalam MBKM ini sekaligus membuka wawasan 

mahasiswa terhadap lingkungan kerja di IDUKA 

2) Tujuan khusus 

(1) Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

(2) Mampu berkomunikasi dan mampu mengaktualisasi diri untuk membangun 
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teamwork. 

(3) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

3). Manfaat bagi mahasiswa 

(1)  Memberikan pengalaman dunia kerja di IDUKA 

(2) mMhasiswa dapat mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku 

perkuliahan dan dapat menerapkannya di dalam dunia kerja. 

(3) Menambah pengetahuan dan meningkatkan kreativitas dalam menghadapi 

globalisasipersaingan dunia kerja  

(4) Membuka peluang kerja bagi mahasiswa untuk bekerja pada IDUKA  
 

4). Manfaat magang/praktik kerja bagi Universitas Ivet  

(1) Memberikan ide-ide yang digunakan untuk pengembangan kurikulum dan 

praktek pembelajaran di Universitas IVET 

(2) Memberikan informasi kebutuhan pasar kerja dan jenjang karier di IDUKA 

(3) Memperluas dan meningkatkan kualitas jejaring Universitas IVET dengan 

IDUKA 

 

5). Manfaat bagi Mitra (instansi pemerintah, BUMN dan perusahaan/lembaga  

swasta) antara lain: 

(1) Sarana pertukaran informasi antara Universitas Ivet, instansi pemerintah, 

dan IDUKA  

(2) Membantu penyelesaian kegiatan kerja dan memberikan masukan kepada 

instansi atau IDUKA terkait 

 

3. Bobot SKS dan Kompetensi 

        Fokus program merdeka belajar adalah pada capaian 

pembelajaran (learning outcomes). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada 

dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan 

rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk 

menghasilkan suatu learning outcomes (capaian pembelajaran). Secara 
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umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat 

dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk 

terstruktur (structured form). 

a) Bentuk Bebas(Free Form) 

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan (satu semester) disetarakan dengan 

mata kuliahmaksimal  20SKS. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam 

bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program 

tersebut, baik dalam kompetensi teknis (hard skills) maupun kompetensi non 

teknis (soft skills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. 

Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-

kompetensi tersebut, seperti contoh dalam tabel 2 .  

Tabel 2 

Bobot SKS Kompetensi  dari Capaian Pembelajaran  

Kegiatan Magang/Praktek Kerja 

 

Hard Skills: 

N

o 

CPMK  Bobot SKS 
maksimal 

1 Merumuskan permasalahan sesuai bidang keilmuan 2 

2 Menyusun program penyelesaian permasalahan 2 

3 Mensintesa dalam bentuk desain 3 

4 Menyelesaikan pekerjaan/tugas dan tanggung jawab 3 

 

Soft Skills: 

No CPMK  Bobot SKS 
maksimal 

1 Kemampuan berkomunikasi 2 

2 Kemampuan bekerjasama 2 

3 Kerja keras 2 

4 Kepemimpinan 2 

5 Kreativitas 

 

2 
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b) Bentuk Terstruktur (Structured Form) 

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum 

yang ditempuh oleh mahasiswa.Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam 

bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan dengan kompetensi 

sesuai  kegiatan magang/praktik kerja, seperti ditampilkan dalam tabel 3 

 

Tabel 3 

Ekuivalensi Kegiatan Magang/Praktek kerja 

dengan SKS Mata Kuliah 

No Bentuk kegiatan Mata Kuliah* SKS 

1 Observasi lapangan 1.   

2 Pelaksanaan kegiatan   

3 ………………   

dst.. Menyusun laporan   

Jumlah  Maks 20 

Keterangan : 
Mata kuliah * = ditentukan oleh prodi sesuai ekulivalensi yang telah ditetapkan 
 

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang 

diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk 

portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah 

 

4. Mekanisme Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja 

a) Universitas Ivet (Universitas Ivet) 

(1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) 

dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit 

semester dan penilaian. 

(2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari 

program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta 

hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang. 

(3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa 

selama magang. 

(4) Dosen pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk 

monitoring dan evaluasi. 
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(5) Dosen pembimbing melakukan penilaian capaian mahasiswa selama 

magang. 

b) Mitra Magang 

(1) Bersama Universitas Ivet, menyusun dan menyepakati program 

magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. 

(2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja 

sama (MoU / LOA). 

(3) Menyediakan supervisor yang mendampingi dan 

membimbingmahasiswa selama magang. 

(4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan. 

(5) Supervisor dan dosen pembimbing menilai kinerja mahasiswa selama 

magang. 

 

c) Fakultas 

(1) Menyiapkan fasilitas kegiatan magang/praktik kerja yang diambil 

mahasiswa. 

(2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra yang relevan. 

 

d) Program Studi 

(1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (LoA) 

dengan mitra IDUKA 

(2) Memberi rekomendasi tertulis pada mahasiswa yang memenuhi 

persyaratan mengikuti kegiatan magang. 

(3) Mengajukan dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, 

pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lapangan 

(4) Membuat konversi satuan kredit semester dan ekuivalensi kegiatan 

magang dengan mata kuliah yang setara, maksimal 20 SKS dalam satu 

semester  

 

e) Mahasiswa 

(1) Konsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk mendapatkan 

persetujuan/rekomendasi untuk mengikuti kegiatan magang/praktek 

kerja 
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(2) Mendaftar ke Ketua Program Studi untuk mengikuti program magang 

untuk selanjutnya mengikuti seleksi di tempat magang yang dituju 

(3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen 

pembimbing. 

(4) Mengisi buku kegiatan magang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

(5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada 

supervisor dan dosen pembimbing. 

 

f) Dosen Pembimbing dan Supervisor 

(1) Melakukan kunjungan di tempat magang untuk melaksanakan 

monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa 

(2) Supervisor memberikan pembekalan berupa arahan dan tugas-tugas 

mahasiswa selama proses magang, serta menjadi mentor untuk 

membimbing, menilai dan melakukan evaluasi mahasiswa selama 

proses magang. 

(3) Dosen pembimbing melakukan penilaian capaian hasil belajar 

mahasiswa selama magang 

 

Mekanisme pelaksanaan magang/praktek kerja dalam program Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka yaitu sebagai berikut: 

a) Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan sosialisasi mengenai Magang/Praktik Kerja 

yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing.Sosialisasi meliputi prosedur, jadwal 

dan tempat perusahaan (instansi) untuk pelaksanaan Magang/Praktik 

Kerja.Pengajuan proposal Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan pada tahap 

ini untuk menentukan tempat magang/praktik kerja. 

 

b) Tahap Pendaftaran 

Adapun rincian pengajuan Magang/Praktik Kerja adalah sebagai berikut 

(1) Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti). 

(2) Sudah menempuh dan lulus mata kuliah minimal 110SKS. 

(3) Mendapat rekomendasi dari  dosen pembimbing akademik 

(4) Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja yang dilengkapi dengan 
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proposal magang.untuk mendaftar ke Ketua program studi  

(5) Ketua program studi membuat rekomendasi ke Dekan/ Universitas untuk 

menerbitkan surat pengantar magang bagi mahasiswa. 

(6) Ketua program studi mengusulkan kepada Dekan, nama dosen 

pembimbing bagi mahasiswa magang.  

(7) Sebelum berangkat Magang/Praktik Kerja, mahasiswa harus menyiapkan 

berkas-berkas yang harus dibawa yaitu:Surat Pengantar, Daftar Hadir 

Harian, Form Laporan Mingguan, Form Penilaian Industri. 

 

c) Tahap Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja 

1. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh peraturan di Institusi atau IDUKA 

tempat magang. Mahasiswa yang dikeluarkan dari tempat Magang Industri 

karena melanggar peraturan Institusi atau IDUKA etmpat magang, 

dianggap tidak lulussejumlah mata kuliah yang diekuivalensikan dengan 

kegiatan magang.  

2. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijindi 

Institusi atau IDUKA tempat magang dan Ketua Program Studi. 

 

d) Tahap Bimbingan dan Penyusunan Laporan 

Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Supervisor dan Dosen 

Pembimbing. 

 

e) Tahap Penilaian 

(1) Penilaian dari supervisor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada 

saat magang. 

(2) Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui asistensi dan 

ketepatan dalam mengumpulkan laporan hasil magang/praktik kerja. 

(3) Pengajuan ujian magang/praktik kerja dilakukan oleh mahasiswa yang 

telah menyelesaikan magang/praktik kerja dan telah selesai membuat 

laporan magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dosen 

Pembimbing dan supervisor, dibuktikan dengan makalah yang sudah 

ditandatangani Dosen Pembimbingdan supervisor. 
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(4) Pengujian hasil magang dilaksanakan oleh Pembimbing dan menjadi salah 

satu komponen penilaian magang/praktik kerja 

 

f) Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap 

pelaksanaan magang/praktik kerja dan dari hasil monev dilakukan upaya-

upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang/praktik 

kerja. 

 

5. Penyusunan RPSprogram magang/praktik kerja 

RPS didesain oleh program studi / Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) 

agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, menjalankan, 

serta membuat laporan magang/praktik kerja dengan benar dan tepat waktu. 

 

6. Sistematika Penyusunan Proposal dan Laporan Magang/Praktik Kerja 

LPP menyiapkan sistematika penyusunan proposal dan Laporan 

magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di Universitas Ivet. 

Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja 

yang disusun oleh mahasiswa. Penyusunan laporan harus mengikuti format 

laporan yang berlaku di Universitas Ivet. 

 

7. Evaluasi Penilaian Magang/Praktik Kerja 

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas 

keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan magang.Komponen evaluasi 

ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama 

mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (hard skills), maupun 

kompetensi halus (soft skills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Komponen nilai mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a) Pengetahuan 

(1) Penguasaan/pemahaman bidang kerja 

(2) Kemampuan memecahkan masalah 

b) Keterampilan 

(1) Keterampilan Teknis 
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(2) Kualitas/mutu hasil kerja 

c) Sikap Kerja 

(1) Kedisiplinan 

(2) TanggungJawab 

(3) Motivasi 

(4) Inisiatif 

(5) Kerjasama (team work) 

(6) Interaksi sosial (kemampuan beradaptasi) 

 

Penilaian dari dosen pembimbing didasarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Laporan magang/praktik kerja 

b) Penguasaan materi (ujian hasil magang/praktik kerja) 

c) Sikap dan kemampuan presentasi 

d) Capaian magang/praktik kerja 

 

8. Capaian/Hasil yang Diharapkan dari Magang/Praktik  

. Capaian/hasil yang diharapkan dari magang/praktik kerja yaitu sebagai 

berikut: 

a) Lulusan yang memiliki kompetensi aktual sesuai kebutuhan IDUKA 

b) Lulusan yang memiliki karakter disiplin, kerja keras, tangguh dan kreatif 

dengan ide-ide baru dalam pelaksanan pekerjaan 

c) lulusan yang memiliki pola pikir kritis untuk menyelesaikan masalah yag terjadi 

di lapangan 

d) Menjadi input bagi pengembangan kurikulum untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan IDUKA dan proses pembelajaran di Universitas IVET 

 

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan   

1) Latar Belakang 

Merdeka belajar dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran dalam Kampus 

Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, 

kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan 
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melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, 

permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, 

target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan 

diimplementasikan dengan baik, maka hard skills dan soft skills mahasiswa akan 

terbentuk dengan kuat. 

Kegiatan mengajar di sekolah dalam merdeka belajar-kampus merdeka 

adalah kegiatan mengajar disekolah dasar, menengah, maupun atas selama 

beberapa bulan. Sekolah dapat berada dilokasi kota maupun daerah terpencil. 

Kegiatan ini wajib dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. (Dirjen Dikti, 

Kemendikbud, 2020). Program perkuliahan melalui asistensi mengajar yang 

diterapkan Universitas Ivet, merupakan experiential learning bagi mahasiswa yang 

sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk personal value dari lulusan suatu 

program studi. 

Asistensi mengajar merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan 

nyata di lapangan dengan sekolah mitra (SMA, SMK, PAUD) dalam kerangka 

Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, untuk memperoleh pengalaman keterampilan 

yang dilaksanakan dalam periode waktu satu (1) semester, dalam rangka 

meningkatkan profesionalitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya. 

 

2) Tujuan Kegiatan Asistensi Mengajar  

a) Tujuan umum: 

(1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam 

bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam 

ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.  

(2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi 

pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan 

perkembangan zaman. 

b) Tujuan khusus: 

(1) Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengenal lebih mendalam 

kompleksitas ruang lingkup manajemen pembelajaran dan sekolah 

(2) Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengiplementasikan ketrampilan 

mengajar secara terpadu di sekolah latihan 



      25 

 

(3) memperluas dan memperkuat net working antara Universitas Ivet dengan 

Sekolah-sekolah latihan 

(4) Menghasilkan lulusan yang potensial sebagai tenaga pendidik yang 

professional. 

 

3) Persyaratan 

a) Mahasiswa peserta asistensi mengajar mengajar harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

(1) Telah lulus mata kuliah paling sedikit 110 SKS  

(2) Telah lulus Mata Kuliah prasyarat bagi peserta Assistensi mengajar, yang 

ditetapkan oleh Program studi 

 

b) Dosen Pembimbing asistensi mengajar harus memenuhi persyaratan: 

(1) Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian 

program studi mahasiswa 

(2) Dosen yang berkualifikasi non kependidikan harus memiliki sertifikat 

pelatihan Pekerti dan atau Applied Approach (AA) 

(3) Memiliki jabatan akademik minimal  Asisten Ahli,  

(4)  Diusulkan oleh program studi yang terkait. 

 

c) Guru Pamong  asistensi mengajar harus memenuhi persyaratan:  

(1) Berstatus  guru  tetap  di  tempat  pelaksanaan  asistensi mengajar 

(2) Berkualifikasi akademik  paling rendah  sarjana atau sarjana terapan 

(3) Bersertifikat pendidik    

(4) Ditunjuk oleh kepala sekolah tempat pelaksanaan asistensi mengajar. 

 

d) Sekolah Mitra harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

(1) Peringkat akreditasi sekolah mitra minimal B (Baik), 

(2) Memiliki guru yang memenuhi persyaratan sebagai Guru Pamong 

 

4) Bentuk Kegiatan dan Bobot SKS 

a) Bentuk kegiatan asistensi mengajar 

Meliputi :  semua tugas guru, baik tugas akademik maupun administrasi, yaitu: 
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(1) Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, 

(2) Menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru, 

(3) Menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru, 

(4) Bersama guru pamong mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan 

ajar, dan perangkat evaluasi, 

(5) Bersama guru pamong memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran, 

(6) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar dengan bimbingan guru 

pamoong dan dosen pembimbing 

(7) Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan 

ekstra kurikuler;dan 

(8) Membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administasi 

guru. 

 

b) Bobot SKS:  

Penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat 

dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk 

terstruktur (structured form). 

(1) Bentuk bebas,  

Bentuk bebas (free form) Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan 

disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah.Duapuluh 

SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh 

mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras 

(hard skills), maupun kompetensi halus (softskills) sesuai dengan capaian 

pembelajaran yang diinginkan. Contoh ekuivalensi kegiatan  asistensi mengajar 

6 bulan dengan bobot SKS seperti dalam tabel 4. 

(2) Bentuk terstruktur 

 Bentuk berstruktur (structured form) Kegiatan merdeka belajar juga dapat 

distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Program 

studi menetapkan bobot maksimal kegiatan asistensi mengajar maksimal  20 

SKS yang dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang 

ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan asistensi mengajar, 

seperti ditunjukkan_dalam_table_5.  
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Tabel 4 

Ekuivalensi Capaian Pembelajaran Kegiatan Asistensi Mengajar dengan 

Bobot SKS 

Hard Skills: 

No CPMK SKS 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  3 

2.       Menyelesaikan masalah teknis di lapangan. `4 

3.      Menyusun laporan kegiatan 3 

 

Soft Skills: 

No. CPMK SKS 

1. Kemampuan berkomunikasi 2 

2. Kedisiplinan 2 

3. Kerja keras. 2 

4. Kepemimpinan 2 

5. Kreativitas 2 

 Soft skill bobotnya 50% = 10 SKS   

 

Tabel  5: 

Konversi SKS dan Ekuivalensi Mata Kuliah dalam Kegiatan Asistensi Mengajar  

No Kegiatan     Ekuivalensi Mata 
Kuliah 

SKS 

1 Observasi lapangan, menyusun program 

kerja asistensi mengajar, menyusun RPP 

PLP 1 *  

2. Mempersiapkan materi, membuat media 

pembelajaran 

PLP2*  

3.    

  dst  

 Jumlah maksimal 20 SKS    

Catatan *: ekuivalensi mata kuliah ditetapkan oleh program studi 
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Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang 

diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk 

portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah). 

 
5) Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Mengajar 

a) Universitas Ivet 

(1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra satuan pendidikan,  

(2) Lembaga Pengembangan Profesi  (LPP) mengurus perijinan  dari Dinas 

Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat.  

(3) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia 

Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan 

program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.  

(4) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, 

monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan 

yang dilakukan oleh mahasiswa.  

(5) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

 

b) Fakultas 

(1)  Memfasilitasi kerjasama prodi dengan LPP untuk menyelenggarakan kegiatan 

asistensi mengajar mahasiswa. 

(2) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan dan monitoring. 

c) Program Studi 

1. Memberi rekomendasi tertulis pada mahasiswa yang memenuhi persyaratan 

mengikuti kegiatan asistensi mengajar. 

2. Mengajukan dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan dan 

monitoring. 

3. Membuat konversi SKS dan ekuivalensi kegiatan asistensi mengajar dengan 

mata kuliah yang setara, maksimal 20 SKS dalam satu semester. 

 

d) Dosen Pembimbing 

1. Dosen pembimbing diajukan oleh program studi. 

2. Dosen pembimbing bertugas membimbing, mendampingi dan monitoring 
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mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar sampai penyusunan laporan. 

3. Memberikan nilai atas pelaksanaan kegiatan asistensi mengajarmahasiswa. 

 

e) Sekolah/Satuan Pendidikan: 

(1) Menjamin kegiatan asisitensi mengajar di satuan pendidikan yang diikuti 

mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam MOU 

(2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan 

asistensi mengajar di satuan pendidikan.  

(3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas 

kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. 

(4) Memberikan nilai atas pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar mahasiswa. 

 

f) Mahasiswa: 

(1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa 

mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar yang diselenggarakan 

program studi 

(2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar pada satuan Pendidikan di bawah 

bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing.  

(3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.  

(4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan 

 

Gambar 2 

Prosedur Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dirjen Dikti, Kemendikbud, 2020       
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6) Hasil yang Diharapkan 

Output yang diharapkan dari kegiatan asistensi mengajar ini adalah : 

a) Terbentuknya karakter guru pada diri mahasiswa. 

b) Menghasilkan lulusan yang unggul,inovatif, kontributif,serta tangguh dan 

mempunyai pola berpikir kritis terhadap penyelesaian berbagai masalah 

Pendidikan. 

c) Menghasilkan lulusan sarjana yang siap menjadi  guru professional 

d) Mahasiswa mendapat nilai dan sertifikat/SKPI sebagai penanda kualitas 

tingkat keberhasilannya dan telah melaksanakan kegiatan asistensi 

mengajar  

 

d. Penelitian/Riset  

1) Latar Belakang 

Universitas Ivet terus berupaya melahirkan peneliti-peneliti muda yang 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan peluang 

kegiatan penelitian/riset bagi mahasiswa.Melalui kegiatan penelitian/riset, 

mahasiswa dapat berlatih mengembangkan keterampilan analitik, manajerial, 

kerja sama tim, dan membangun pola berpikir kritis terhadap penyelesaian 

berbagai masalah, sehingga mahasiswa akan lebih memahami, mendalami, 

dan mampu melakukan penelitian/riset secara profesional.  

             Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam 

bidang riset, kegiatan MBKM penelitian/riset memberi peluang untuk 

melaksanakan penelitian di laboratorium pusat riset, IDUKA, Sekolah dan di 

lingkungan masyarakat.Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program 

Kreativitas Penelitian Mahasiswa dengan mengikuti prosedur dari Direktorat 

Belmawa. 

              Pelaksanaan penelitian/riset di laboratorium pusat riset, dapat 

memberikan kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa.Laboratorium/Lembaga 

riset acapkali membutuhkan asisten peneliti pada saat ada kegiatan 

penelitian/riset yang berjangka pendek yaitu satu atau dua semester. 
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2) Tujuan Program Kegiatan Penelitian/Riset 

a) Tujuan Umum 

(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa  

(2) Mahasiswa mendapatkan pengalaman penelitian di laboratorium, 

IDUKA, sekolah dan masyarakat dengan bimbingan dari dosen 

pembimbing 

(3) Pelaksanaan penelitian/riset dilaboratorium pusat  riset akan 

mendapatkan pembimbingan secara langsung oleh peneliti di 

lembaga riset/pusat studi. 

(4) Meningkatkan jejaring dan mendapatkan akses dengan lembaga 

riset dan peneliti lainnya. 

 

b) Tujuan Khusus  

(1) Memberi kesempatan mahasiswa mengimplementasikan 

potensinya secara kongkrit dalam kegiatan penelitian/riset 

(2) Memberi kesemptan pada mahasiswa untuk mengembangkan 

ketrampilan analistik, manajerial, kerja sama tim, dan membangun 

pola berpikir kritis terhadap penyelesaian berbagai masalah 

(3) Menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaaat 

bagi IDUKA, sekolah dan masyarakat 

(4) Melahirkan lulusan yang potensial sebagai peneliti muda yang 

profesional dan mampu membangun jejaring dengan lembaga 

riset/pusat studi dan peneliti lainnya. 

 

3) Persyaratan Mahasiswa Sebaga Peserta Kegiatan Penelitian/Riset 

a) Mahasiswa terdaftar pada program studi di Universitas Ivet,  masih aktif 

dan tidak sedang mengambil cuti kuliah 

b) Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program 

studi, minimal sebanyak 70% atau setara dengan 110 SKS.  

c) Mendapat rekomendasi tertulis dari Dosen pembimbing akademik dan 

ketua Program Studi  
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4) Bentuk Kegiatan Dan Bobot SKS 

b) Bentuk Kegiatan 

         Universitas Ivet memfasilitasi mahasiswa untuk untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian/riset di laboratoriun, IDUKA, sekolah 

dan masyarakat atau Program Kreativitas Penelitian Mahasiswa dengan 

mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa, dibawah bimbingan dosen 

yang ditunjuk, untuk itu mahasiswa harus mendaftar dan mengikuti 

seleksi  

           Mahasiswa yang akan melakasanakan kegiatan penelitian risert 

di laboratorium pusat riset, harus mendaftar dan mengikuti seleksi 

sampai evaluasi dalam kegiatan penelitian/riset di lembaga / 

laboratorium riset yang dituju. Lembaga riset/laboratorium riset 

merupakan lembaga yang sudah terakreditasi dan memiliki kesepakatan 

dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) dengan Universitas Ivet.  

 

c) Beban satuan kredit semester (SKS) 

             Beban SKS dalam kegiatan penelitian/riset ini maksimal 20 SKS 

atau setara satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan SKS 

untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh 

puluh) menit per minggu per semester, sehingga 1 (satu) SKS setara 

dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan 

mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 SKS setara dengan 54.400 

(lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam 

kegiatan, seperti ditunjukkan dalam tabel 6.  

 

5) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Riset 

                Pelaksanaan penelitian/riset dapat dilakukan laboratorium, IDUKA, 

sekolah dan masyarakat atau Program Kreativitas Penelitian Mahasiswa 

dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa, selama satu semester 

dengan bobot setara maksimal 20 SKS, yangdapat diekuivalesi dengan 

beberapa mata kuliah yang relevan dengan kegiatan penelitian/riset dan 

kompetensi lulusan.  
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       Tabel 6 : 

Bobot Kegiatan dan SKS Penelitian/Riset Mahasiswa Selama 1 semester 

No Kegiatan 
Bobot 

Kegiatan 
(%) 

Waktu 
Kegiatan 

(jam) 

Bobot SKS 
Kesetaraan & 
Penilaiannya 

1. Proposal penelitian 10 90,6 2 

2. Hard skill : 

1. Pelaksanaan penelitian  
2. Laporan penelitian  
3. Luaran akhir riset: 
    artikel Submited 

70 634,2 14 

3. Soft skill : 

Program pendukung  
(displin, kejujuran, 
kerjasama, komitmen, 
integritas,……….) 

20 181,2 4 

 Total 100 906,0 20 

 

          Sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian/riset, mahasiswa menyusun 

proposal/rancangan kegiatan yang sesuai dengan bidang keahlian, dan jenis 

penelitian serta tingkat kesulitan penelitian harus sesuai tingkat kualifikasi 

sarjana strata satu. Dalam pelaksanaan kegiatan, mahasiswa didampingi 

dosen pembimbing lapangan yang ditunjuk ketua Program studi atau 

pengampu mata kuliah yang di ekuivalensi dalam kegiatan 

penelitian/riset.Pada akhir kegiatan Mahasiswa menyusun laporan penelitian 

dan menulis artikel yang diunggah di jurnal nasiona/internasional. Penilaian 

terhadap capaian pembelajaran berdasarkan keterlibatan dalam persiapan, 

penyusunan proposal, pelaksanaan, pembuatan laporan dan ujian hasil 

penelitian serta artikel yang akan diunggah di Jurnal Nasional/internasional.  

 

a) Universitas Ivet 

(1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) 

dengan mitra dan atau lembaga riset/laboratorium riset 

(2) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi 

program riset di lembaga/laboratorium riset yang dituju.  
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(3) Menugaskan dosen pembimbing yang relevan untuk melakukan 

pembimbingan, pengawasan dan memberikan nilai . 

(4) Melaporkan hasil kegiatan penelitian/riset ke Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

 

b) Fakultas 

(1) Memfasilitasi kerjasama antar prodi/fakultas yang akan mengirimkan 

mahasiswa ke satu IDUKA, sekolah yang menjadi tujuan/obyek 

penelitian yang sama. 

(2) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasanma (LoA) 

dengan IDUKA, sekolah atau lembaga riset/laboratorium 

(3) Menunjuk dosen pembimbing untuk pembimbingan, pendampingan dan 

pengawasan bersama peneliti yang ditunjuk oleh lembaga/laboratorium 

riset  

c) Program studi 

(1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (IoA) 

dengan IDUKA, sekolah dan atau lembaga riset/laboratorium riset.  

(2) Memberi rekomendasi tertulis dan menyeleksi mahasiswa yang 

memenuhi persyaratan mengikuti kegiatan penelitian/riset. 

(3) Mengajukan dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, 

pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di 

lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai. 

(4) Membuat konversi satuan kredit semester dan ekuivalensi dengan 

mata kuliah yang setara, maksimal 20 SKS dalam satu semester, 

seperti ditunjukkan dalam tabel 7. 

 

d) Mahasiswa 

(1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa 

mendaftarkan diri untuk mengikuti program penelitian/riset. 

(2) Melengkapi persyaratan kegiatan penelitian/riset, termasuk 

mengikuti seleksi bila ada.  

(3) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan pembimbing 

dan atau peneliti dari Lembaga riset/pusat studi tempat 
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melakukan riset.  

(4) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.  

(5) Menyusun laporan hasil penelitian dan menulis artikel dalam 

publikasi ilmiah di jurnal Nasional / Internasional. 

 

Tabel 7  

Konversi SKS dan Ekuivalensi Mata Kuliah dalam Kegiatan 

Penelitian/Riset 

No Kegiatan Penelitian/riset Ekuivalensi Mata 

Kuliah 

SKS 

1. Proposal penelitian Metode penelitian* 2 

2.  Hard skill : 

1. Pelaksanaan penelitian  

2. Laporan penelitian  

3. Luaran akhir riset: 

    artikel Submited 

Skripsi* 

Mata Kuliah…..* 

Mata Kuliah…..* 

Mata Kuliah…..* 

Mata Kuliah…..* 

14 

3. Soft skill : 

Program pendukung  

(displin, kejujuran, kerjasama, 

komitmen, integritas,……….) 

Mata Kuliah……* 

Seminar* 

4 

 Jumlah (maksimal) = 20 SKS/semester  

Catatan: Sesuai ekuivalensi di Prodi* 

 

e) Dosen Pembimbing 

(5) Penelitian di IDUKA, sekolah dan masyarakat, dibimbing oleh 2 

dosen pembimbing yang relevan yang diajukan oleh program studi. 

(6) Penelitian di laboratorium riset dibimbing oleh satu dosen 

pembimbing dan satu pembimbing/pendamping yang berasal dari 

peneliti lembaga penelitian/riset. 

(7) Pembimbing bertugas membimbing dan mendampingi mahasiswa 

selama kegiatan penelitian/riset, menyusun laporan kegiatan dan 

memberikan penilaian. 
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f) Mitra IDUKA, sekolah dan lembaga penelitian/riset 

(5) Membuat dokumen kerja sama (MoU/LoA/IoA) bersama Universitas 

Ivet/Fakultas/Program Studi.  

(6) Menunjuk peneliti pembimbing/pendamping untuk mahasiswa dalam 

menjalankan riset.  

(7) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga 

mitra sesuai dengan kesepakatan.  

(8) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan 

penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa. 

(9) Memberikan sertifikat dan penilaian penanda mahasiswa sudah 

melaksanakan tugas dan sekaligus prestasi mahasiswa 

 

Prosedur  kegiatan penelitian/riset  disajikan dalam Gambar. 5   

 

Gambar 3. 

 Prosedur  Kegiatan Penelitian/Riset 

 

 

Sumber: Dirjen Dikti, Kemendikbud, 2020 
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3. Hasil Yang Diharapkan 

(1) Membentuk watak dan pola pikir kritis, analistis dalam menyikapi 

perkembangan, tuntutan masyarakat dan dunia kerja, sehingga mereka 

mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk masadepannya; 

(2) Menghasilkan lulusan yang potensial sebagai peneliti muda professional 

yang mampu bekerjasama membangun kekaring dengan lembaga 

riset/pusat studi dan peneliti lainnya 

(3) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan menguasai teknologi 

yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya di IDUKA 

(4) Mahasiswa mendapat nilai dan sertifikat / SKPI dan nilai sebagai penanda 

prestasi dan telah melaksanakan kegiatan penelitian/ riset 

 

e. Kegiatan Wirausaha. 

1) Latar Belakang 

             Pengembangan  sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas dalam 

setiap pembangunan suatu negara, karena SDM pemegang kendali 

pembangunan pada seluruh bidang pembangunan, termasuk bidang ekonomi. 

Dalam lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Tahun 2005-2025, visi pembangunan nasional tahun 2005-

2025 adalah “ Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. yang dibagi 

dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tiap 5 tahun, dan 

saat ini telah memasuki tahapan RPJM 4 (2020-2025) yaitu:  “Mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui 

percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian 

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”. 

              Struktur perekonomian yang kokoh membutuhkan landasan 

perekonomian yang berakar pada kemandirian ekonomi rakyat , agar 

perekonomian nasional tidak tergantung pada negara lain, gerakan 

pemberdayaan dan pembudayaan kewirausahaan  harus menjadi point 

penting dalam pemberdayaan SDM. Syarat untuk menjadi negara maju adalah 

jika jumlah wirausaha lebih dari 14% dari ratio penduduknya. Menurut Badan 

Pusat Statistik tahun 2019 di Indonesia  jumlah pelaku usaha baru mencapai 
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3,1%. Keberadaaan wirausaha akan dapat menciptakan lapangan kerja, 

mengurangi pengangguran,  mengkombinasikan faktor-faktor produksi dan 

pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat.  

Salah satu program pemberdayaan SDM sekaligus kemandirian ekonomi 

kerakyatan adalah program pendidikan kewirausahaan yang diberikan pada 

peserta didik, pada semua jenis pendidikan, dari jenjang pendidikan SMP 

sampai perguruan tinggi, diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha-

wirausaha muda yang mampu mengelola seluruh sumber daya dalam negeri, 

dan menjadi keunggulan kompetitif dalam perekonomian internasional.  

                Dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pendidikan 

tinggi, melalui program Kewirausahaan diberikan kesempatan  kepada 

mahasiswa untuk secara langsung (praktek) mengelola usaha secara mandiri, 

di bawah koordinasi dan bimbingan masing-masing perguruan tinggi dan mitra 

wirausaha yang bertugas sebagai mentor dalam kegiatan tersebut.  

 

2) Kegiatan wirausaha dalam merdeka belajar-kurikulum merdeka 

              Adalah mahasiswa  mengembangkan kegiatan wirausaha secara 

mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan 

bukti transaksi konsumen, atau slip gaji karyawan.  Kegiatan ini wajib 

dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. (Dirjen Dikti, Kemendikbud, 2020) 

 

3) Tujuan Program Kegiatan Kewirausahaan 

a) Tujuan Umum 

1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat untuk mengembangkan 

usahanya lebih dini dan terbimbing 

2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan 

pengangguran intelektual dari kalangan sarjana (Dirjen Dikti, 

Kemendikbud, 2020) 

 

b) Tujuan Khusus  

1) Memberi kesempatan mahasiswa yang mengimplementasikan minat 

dan potensi berwirausaha secara kongkrit dalam kegiatan wirausaha 

2) Membentuk mahasiswa wirausaha terdidik, berkarakter dan memiliki 
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konsep bisnis yang jelas 

3) Melahirkan lulusan yang mandiri dan mampu menjadi wirausaha dan 

membangun jejaring bisnis dengan pelaku usaha lainnya. 

4) Melahirkan wirausahawan yang menciptakan lapangan kerja baru dan 

menjadi mitra Universitas Ivet dalam penyelenggaraan pendidikan 

kewirausahaan bagi mahasiswa  Universitas Ivet. 

 

4) Persyaratan Mahasiswa Sebagai Peserta Kegiatan Wirausaha 

a) Mahasiswa terdaftar pada program studi di Universitas Ivet,  masih aktif 

dan tidak sedang mengambil cuti kuliah. 

b) Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi, 

minimal sebanyak 70% atau setara dengan 110 SKS. 

c) Mendapat rekomendasi tertulis dari Dosen pembimbing akademik dan 

ketua Program Studi  

 

Tabel 8 

Dasar Perhitungan Beban Satuan Kredit Semester 

Kegiatan Wirausaha Mahasiswa 

 

 
Bobot 

 
Kegiatan Belajar/Minggu 

Ekuivalensi 
Kegiatan 
Belajar di 

Luar Kampus 

Ekuivalensi 
Kegiatan Belajar di 

Luar Kampus 
Selama Satu 
Semester (16 

minggu ) 

1 SKS 1. Tatap muka selama 50 
menit 

2. Penugasan testruktur 60 
menit 

3. Belajar mandiri 60 menit 

170 
menit/minggu 

2.720 menit 
(45,3 jam) 

Maksimal 
20 SKS 

1. Tatap muka = 1.000 menit 
2. Penugasan testruktur = 

1.200 menit 
3. Belajar mandiri = 1.200 

menit 

3400 
menit/minggu 

54.400 menit  
( 906 jam) 

Sumber: Dirjen Dikti, Kemendikbud, 2020 
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5) Bentuk Kegiatan Dan Bobot SKS 

a) Bentuk kegiatan : mengembangkan/menyelenggarakan kegiatan wirausaha 

secara mandiri, dengan terlibat langsung dalam usaha kecil menengah, 

baik secara perorangan maupun kelompok. 

b) Beban satuan kredit semester (SKS) dalam kegiatan kewirausahaan ini 

maksimal 20 SKS atau setara dengan satu semester kegiatan 

pembelajaran di kampus, dengan perhitungan alokasi waktu seperti 

disajikan dalam tabel 8 .  

c) Perhitungan 20 SKS diterapkan pada masing-masing prodi dengan 

mengkonversi mata kuliah terkait dalam prodi yang relevan dengan 

kompetensi lulusan. seperti dalam tabel  9. 

Tabel 9 : 

Konversi SKS dan Ekuivalensi Mata Kuliah dalam Kegiatan Wirausaha 

Mahasiswa 

No Kegiatan Kewirausahaan Ekuivalensi Mata Kuliah SKS 

1. Proposal kewirausahaan Mata kuliah …..* 2* 

2.  Hard skill : 

1. Pelaksanaan wirausaha 
2. Laporan perkembangan   
usaha  
3. Laporan keuangan 
4. Laporan kegiatan wirausaha 

 

Mata Kuliah…..* 
Mata Kuliah…..* 
 
Mata Kuliah…..* 
Mata Kuliah…..* 

14* 

3. Soft skill : 

Program pendukung  
(disiplin, kejujuran, kerjasama, 
komitmen, integritas,……….) 

Mata Kuliah……* 

 

4* 

 Jumlah (maksimal) = 20 SKS/semester  

Catatan*: ekuivalensi mata kuliah ditetapkan oleh Program studi 

 

6) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha. 

a) Universitas 

1) Menjalin kerjasama dalam bentuk MOU dengan mitra pelaku usaha 

yang bersedia memberikan pembelajaran kewirausahaan terpadu 

dalam bentuk praktik langsung, dengan menyediakan fasilitas 

praktik usaha, pendampingan dan bimbingan, dan menjadi mentor 

mahasiswa. 
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2) Memberi kesempatan dan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti 

seleksi, melaksanakan praktik usaha kewirausahaan sampai 

evaluasinya, baik di perusahaan mitra ataupun dalam kegiatan 

wirausaha mandiri, di luar Universitas Ivet.  

3) Lembaga Pengembangan Profesi menyusun pedoman teknis 

kegiatan wirausaha mahasiswa. 

4) Menetapkan  dosen pembimbing berdasarkan usulan dari Ketua 

Program studi dan mentor yang berasal dari wirausahawan/mitra 

usaha. 

 

b) Fakultas 

1) Mengkoordinasikan program/kegiatan kewirausahaan dari masing-

masing program studi  

2) Menjalin kerjasama dengan mitra wirausaha dalam bentuk nota 

kesepakatan (LoA) 

3) Memfasilitasi kerjasama program studi dengan mitra usaha 

 

c) Program studi 

1) Menjalin kerjasama dengan mitra wirausaha dalam bentuk LoA. 

2) Menyelenggarakan seleksi dan mberikan rekomendasi tertulis  dan 

pada mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengikuti kegiatan 

wirausaha 

3) Membuat konversi satuan kredit semester dan ekuivalensi dengan 

mata kuliah yang setara, maksimal 20 SKS dalam satu semester  

 

d) Mahasiswa 

1) Mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan kewirausahaan 

mahasiswa , dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik 

2) Menyusun proposal kegiatan wirausaha, dengan bimbingan dosen 

pembimbing wirausaha dan atau mentor wirausaha 

3) Melaksanakan kegiatan wirausaha dibawah bimbingan dosen 

pembimbing wirausaha dan atau mentor wirausaha 

4) Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha secara mandiri atau 
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kelompok maksimal tiga mahasiswa. 

5) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan wirausaha yang 

diselenggarakan Ditjen Belmawa atau institusi lain di luar 

Universitas Ivet yang dapat dipertanggungjawabkan bentuk dan 

kegiatan usahanya.  

6) Menyusun logbook sesuai dengan aktifitas yang dilakukan 

7) Membuat  laporan kegiatan yang berisi laporan : kegiatan usaha, 

perkembangan usaha dan keuangan usaha.  

 

e) Dosen Pembimbing 

1) Dosen pembimbing wirausaha  merupakan dosen tetap yang 

mengampu mata kuliah yang terkait dengan kegiatan wirausaha 

2) Pembimbing terdiri dari satu dosen yang ditunjuk oleh program 

studi, dan ditetapkan berdasarkan surat tugas Rektor. 

3) Bertugas membimbing dan mendampingi mahasiswa selama 

kegiatan wirausaha, menyusun laporan kegiatan dan memberikan 

penilaian atas kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan 

mahasiswa.  

 

f) Mitra Usaha 

1) Mitra adalah pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya 

minimal selama 3 tahun secara terus menerus.  

2) Mitra menjadi/menunjuk mentor sebagai pendamping/pembimbing 

dan konsultan  mahasiswa dalam kegiatan wirausaha. 

3) Mengeluarkan sertifikat untuk mahasiswa peserta kegiatan 

kewirausahaan yang telah selesai melaksanakan kegiatan dan 

telah mendapatkan nilai hasil kegiatannya. 

 

7) Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha 

               Alur pelaksanaan kegiatan  kewirausahaan dalam program merdeka 

belajar-kampus merdeka berdasarkan Panduan MBKM (Dirjen Dikti, 

Kemendikbud, 2020), disajikan dalam gambar 4 
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Gambar 4 

Alur Pelaksanaan Kegiatan Kewirausahaan Dalam Program MBKM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dirjen Dikti, Kemendikbud, 2020 

 

a) Mahasiswa berkonsultasi kepada dosen pembimbing akademik dan Ka. 

Prodi untuk mendapatkan persetujuan mengikuti  kegiatan wirausaha 

mahasiswa daam program MBKM. 

b) Mahasiswa mendaftar Kegiatan wirausaha dengan membawa rekomendasi 

dari DPA dan Ka. Prodi 

c) Mahasiswa menyusun proposal wirausaha secara mandiri atau kelompok 

d) Prodi melaksanakan penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah dan 

satuan kredit semester (SKS) 

e) Prodi menunjuk dosen pembimbing dan mitra kegiatan wirausaha.  

f) Mahasiswa secara mandiri/kelompok menjalankan usaha dalam waktu 

satu semester. 

g) Dosen pembimbing dan mentor melaksanakan pembimbingan dan 

pendampingan selama kegiatan wirausaha berlangsung 

h) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan wirausaha. 

1. Mahasiswa 
mendaftar 
program 

Kewirausahaan 

2. Menyusun 
proposal (individu/ 

kelompok 

3. Penilaian mata 
kuliah dan rekognisi 
mata kuliah (mitra 

dan prodi) 

 

 

4. Prodi menunjuk 
Dosen Pembimbing 
dan Mitra menunjuk 

Mentor 

5. Mahasiswa 

menjalankan usaha 

6. Menyusun 
laporan 

Wirausaha 

7. Penilaian 
8. Konversi nilai dan 

pengakuan sks 
9. Lapor PPdikti 
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i) Dosen pembimbing dan mentor melaksanakan penilaian 

j) Prodi mengkonversi nilai dan pengakuan SKS 

k) Universitas melaporkan hasil penilaian ke PD. Dikti. 

l) Mahasiswa mendapatkan sertifikat sebagai peserta kegiatan 

kewirausahaan dari Mitra Usaha. 

 

8) Hasil Yang Diharapkan 

Output  yang diharapkan dari kegiatan wirausaha mahasiswa ini adalah :  

a) Terbentuknya karakter wirausaha pada diri mahasiswa yang memiliki 

keunggulan kompetitif dalam persaingan global. 

b) Menghasilkan lulusan sarjana yang menjadi  wirausahawan terdidik dan 

berpengalaman.  

c) Menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan muda yang berasal dari  

lulusan sarjana  Universitas Ivet yang mampu menciptakan lapangan kerja 

baru.  

 

f. Kegiatan KKN Tematik / Membangun Desa 

1. Latar Belakang 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang 

sangatesensial.PembelajarandalamKampusMerdekamemberikantantangandan 

kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti 

persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, 

manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Salah satu bentuk 

kegiatan MBKM di luar kampus adalah KKN Tematik atau membangun desa.KKN 

Tematik membangun desa merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian 

pada masyarakat untuk mengakomodir telaah penelitian, pengajaran, 

penyebarluasan IPTEKS dan praktek ketrampilan mahasiswa dalam 

masyarakat.Kegiatan KKN dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan 

dengan menempatkan penduduk dan keluarga sebagai titik sentrum 

pemberdayaan masyarakat. KKN mengarahkan masyarakat yang mandiri dalam 
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rangkat terciptanya keluarga dan masyarakat yang sejahtera 

KKN Tematik Universitas Ivet merupakan salah satu wadah untuk 

menyumbangkan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat secara 

melembaga sekaligus mengembangkan kemampuan interaksi sosial serta 

kemampuan mahasiswa untuk mengatasi permasalahan riil yang ada di 

desa.Sebagai kegiatan kelompok mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, KKN 

Tematik diharapkan mampu dilaksanakan secara interdisipliner. Kemajemukan 

disiplin ilmu yang dimiliki dan dikembangkan Universitas Ivet Semarang sangat 

memungkinkan perguruan tinggi ini akan mengakar di tengah masyarakat. Hal ini 

dapat diaplikasikan jika pengembangan misi Tri Darma perguruan tinggi 

dilaksanakan secara profesional dengan memposisikan diri mahasiswa sebagai 

agen pembaharu. 

Peran mahasiswa sebagai agen pembaharu harus mampu menyesuaikan 

diri ditengah-tengah masyarakat selama mengikuti kegiatan KKN, selain itu 

mahasiswa dituntut berperan mengaplikasikan ilmunya secara faktual dan 

menjadimotivator, dinamisator dan fasilitator pembangunan di tengah masyarakat. 

Untuk itu peran yang harus diemban oleh mahasiswa adalah : 

a. Pemberi informasi; sebagai orang terpelajar, mahasiswa lebih menguasai 

teknologi dan media informasi dan komunikasi sehingga memiliki lebih banyak 

informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat, berupa ide-ide baru 

bernuansa pemberdayaan. 

b. Pemberi motivasi, mahasiswa memiliki posisi yang jauh lebih menguntungkan 

untuk memperoleh kepercayaan masyarakat agar mau melaksanakan suatu 

program atau kegiatan. Mahasiswa tinggal bersama-sama masyarakat 

sehingga dapat mengetahui berbagai aspek kehidupan masyarakat, kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat sehingga mudah untuk digerakkan. 

c. Pelancar proses difusi inovasi 

d. Penghubung antar sistem, mahasiswa berperan sebagai penghubng berbagai 

program pemerintah untuk dilaskanakan oleh masyarakat 
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2. Tujuan dan Manfaat KKN Universitas Ivet 

a. Tujuan 

KKN Tematik membangun desa Universitas Ivet merupakan bagian dari 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan yaitu : 

1) Membangun jejaring dan wadah kerjasama yang terintegrasi antar 

Universitas Ivet , pemerintah, pemerintah desa, pihak swasta dan 

masyarakat untuk membangun desa 

2) Menumbuhkan sikap dan karakter toleransi dan kerjasama serta 

kepedulian mahasiswa untuk menyelesaikan masayalah yang ada 

dalam masyarakat 

3) Menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya 

program-program pemerintah 

4) Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk terjun langsung 

dalam masyarakat, agar memahami dan menghayati permasalahan 

kompleks yang dihadapi masyarakat, dan mampu memberikan solusi 

untuk mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat 

5) Membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu membantu 

menyelesaikan permasalahan masyarakat secara monodisipliner, 

interdisipliner dan pragmatis 

6) Mendekatkan program-program Universitas Ivet dengan masyarakat, 

dalam rangka penyesuaian program Tri darma perguruan tinggi dan 

kurikulum dengan tuntutan pemberdayaan, pembangunan dan 

kebutuhan masyarakat 

 

b. Manfaat KKN 

Manfaat KKN Universitas Ivet Semarang mengacu pada konsep Tri 

Gatra KKN yakni, personal development (pengembangan mahasiswa), 

institusional development (pengembangan perguruan tinggi) dan, community 

development (pemberdayaan masyarakat)  

1) Bagi Mahasiswa 

a. Pembentukan pola pikir kritis dan analistis dalam pemecahan masalah 

masyarakat, dengan mengimplementasikan ilmu dan teknologi yang 

diperoleh dari bangku kuliah. 
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b. Membentuk karakter mahasiswa sebagai agen pembaharuan, motivator, 

problem solver dalam usaha pemberdayaan masyarakat serta membantu 

pemerintah melaksanakan program pembangunan.  

 

2)  Universitas Ivet 

a. Mendapatkan umpan balik untuk pengembangan kurikulum dan program tri 

darma perguruan tinggi  

b. Memperluas jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas program pendidikan. 

 

3) Masyarakat  

a. Memperoleh bantuan tenaga pemikir yang profesional untuk 

merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan 

b. Menjadi sarana pemberdayaan  keluarga dan masyarakat untuk 

mengembangkan SDM, perekonomian desa, peningkatan kualitas hidup 

dan kesehatan masyarakat  serta pengentasan kemiskinan 

c. Tersusunnya rencana, program dan kegiatan pembangunan yang kreatif 

dan inovatif dengan pendampingan para mahasiswa 

4) Persyaratan 

Mahasiswa pesertaKKN tematik/membangun desa harus memenuhi 

persyaratan: 

a) Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program 

studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 SKS; 

b) Mahasiswa mengontrak mata kuliah yang dijadwalkan program studi; 

c) Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik 

dan ketua program studi; 

d) Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan pada kegiatan 

KKN tematik/membangun desa 

 

5) Bentuk Kegiatan Dan Bobot SKS 

a). Bentuk Kegiatan 

  Mahasiswa tinggal di desa selama masa waktu KKN tematik/membangun desa  

, untuk melaksanakan program kerja KKN yang telah disusun, dalam rangka 
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memberdayakan masyarakat dan memperlacar program-program pembangunan 

pemerintah. Pelaksanaan program kerja melibatkan kerjasama mahasiswa  

dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, ormas dan masyarakat setempat.  

 

b). Bobot SKS 

   KKN tematik memiliki bobot akademik maksimal 20 Satuan Kredit 

Semester (SKS). Bobot tersebut  diperoleh berdasarkan perhitungan kegiatan 

yang dilakukan oleh mahasiswa dengan rincian seperti pada tabel 10. 

 

Tabel 10 

Ekuivalensi bobot kegiatan KKN tematik dan SKS Pembelajaran: 

 

tahap 

 

Kegiatan 

Bobot 

Kegiata

n (%) 

Waktu 

Kegiatan (jam) 

Bobot 

SKS 

(Kesetara

an) 

1 Pembuatan dan Pengajuan 

proposal KKN 

10 90,6 2 SKS 

2 Pelaksanaan program KKN 90 815,4 18 SKS 

 TOTAL 100 906 20 SKS 

 

Tabel diatas dapat di deskripsikan untuk pelaksanaan KKN dengan 

total 20 SKS dibagi menjadi 2 tahap yang pertama adalah pengajuan proposal 

dengan bobot 2SKS dan kedua adalah pelaksanaan KKN dengan bobot 18 

SKS. Perhitungan 20 SKS diterapkan pada masing-masing prodi dengan 

mengkonversi mata kuliah terkait dalam prodi yang relevan dengan 

kompetensi lulusan. seperti dalam tabel  11. 

 

6). Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan KKN Tematik /Membangun Desa 

a). Universitas Ivet. 

(1). Menjalin kerjasama dalam bentuk MOU dengan pemerintah 

daerah/desa yang menjadi tujuan KKN. 

(2) Memberi kesempatan dan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti 

program KKN tematik/membangun desa 
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(3). LP3M menyusun pedoman teknis kegiatan KKN 

Tematik/membangun desa program MBKM  

 (4). Menetapkan  dosen pembimbing berdasarkan usulan dari Ketua 

Program studi. 

 

Tabel 11 

Konversi SKS dan Ekuivalensi Mata Kuliah dalam Kegiatan KKN 

Tematik/Membangun desa 

No Kegiatan KKN Tematik Ekuivalensi Mata Kuliah SKS 

1. Survey lapangan dan menyusun 
program kerja 

Mata kuliah …..* 2 

2.  Hard skill : 
1. Pelaksanaan KKN tematik 
2. Laporan kegiatan secara 
periodic (loog book)  

3. Laporan KKN tematik 

 
Mata Kuliah…..* 
Mata Kuliah…..* 
 
Mata Kuliah…..* 

14 

3. Soft skill : 

Program pendukung  
(disiplin, kejujuran, kerjasama, 
komitmen, integritas,……….) 

Mata Kuliah……* 
 

4 

 Jumlah (maksimal) = 20 SKS/semester  

*Catatan: ekuivalensi mata kuliah ditetapkan oleh Program studi 

b) Fakultas 

(1) Memfasilitasi pelaksanaan KKN tematik/membangun desa 

(2) Menunjuk pembimbing lapangan sesuai usulan Program studi 

c) Program studi 

(1) Mengusulkan pembimbing lapangan kepada fakultas 

(2) Mmebuat konversi bobot  kegiatan KKN tematik/membangun desa 

dengan SKS dan ekulivalensi mata kuliah setara maksimal 20 SKS 

dalam satu semester 

 

d) Dosen Pembimbing Lapangan  

(1). Melakukan kunjungan ke desa untuk melaksanakan monitoring, 

membimbing  dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa 

(2). Memberikan penilaian pada mahasiswa atas capaian kegiatan KKN 

Tematik/membangun desa  
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e) Mahasiswa 

(1) Konsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk 

mendapatkan persetujuan/rekomendasi untuk mengikuti kegiatan 

KKN tematik/membangun desa 

(2) Mendaftar ke Ketua program studi untuk mengikuti kegiatan KKN 

tematik/membangun desa 

(3) Melaksanakan kegiatan KKN Tematik/membangun desa sesuai 

arahan Kepala Desa dan  dosen pembimbing. 

(4) Mengisi buku kegiatan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan 

mahasiswa di desa. 

(5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada 

Kepala Desa, LP3M dan DPL 

 

7) Pelaksanaan Kegiatan 

a) Tahap pembekalan 

mahasiswa mengikuti kegiatan pembekalan yang dilaksnakan oleh LP3M 

sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan 

b) Tahap observasi 

(a) Melaksanakan observasi ke desa untuk mendapatkan informasi dan 

ide-ide program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

(b) Mengidentifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan dan 

permasalahan yang memerlukan penanganan untuk  penyelesaian. 

(c) Mengidentifikasi program-program pemerintah yang memerlukan 

percepatan pelaksanaannya 

c) Tahap rancangan program 

Menyusun program kerja KKN sesuai dengan kebutuhan, program 

pembangunan  dan ide-ide pembaharuan dari mahasiswa dan masyarakat. 

d) Tahap pelaksanaan program  

(1) Menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat, instansi terkait dan 

organisasi masyarakat lainnya.  

(2) Melaksanakan program secara individu dan program kerja 

kelompok/bersama dengan masyarakat 

(3) Menyusun log book  
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e) Tahap pelaporan 

Menyusun laporan akhir kegiatan KKN tematik/membangun desa.  

 

8).  Hasil yang diharapkan 

a) Terbentuknya karakter  dan pola pikir kritis, analistis dan sikap toleran serta 

kepedulian dalam menyikapi permasalahan masyarakat. 

b) Menghasilkan lulusan yang potensial sebagai agen pembaharuan, yang 

mampu memberdayakan masyarakat. 

c) Mahasiswa mendapat nilai dan sertifikat/SKPIsebagai penanda prestasi dan 

telah melaksanakan kegiatan KKN tematik/membangun desa. 

 

g. Studi/Proyek Independent 

1. Latar Belakang 

           Penyiapan SDM yang unggul menjadi visi prioritas pemerintah, salah satu 

program pendidikan untuk mewujudkan visi tersebut adalah program MBKM dalam 

bentuk Studi proyek/independen,yaitu : kegiatan belajar dimana mahasiswa dapat  

mengembangkan sebuah proyek  berdasarkan topic social khusus dan dapat 

dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain (Dirjen Dikti, Kemendikbud, 

2020).  

          Kegiatan belajar dalam proyek/studi independen  ini dimaksudkan untuk 

mewadahi potensi dan passion mahasiswa yang memiliki ide dan karya inovatif 

menjadi sebuah karya yang dapat dilombakan di tingkat nasional atau 

internasional dapat  diimplementasikan kemanfaatannya bagi masyarakat.  

 

2. Tujuan  

a) Mewujudkan ide/gagasan mahasiswa membuat karya inovatif 

b) Mengembangkan penelitian berbasis R & D 

c) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam kompetisi di tingkat nasional/ 

internasional. 

d) Memberi kesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa  

mengembangkan potensinya dengan menghasilkan produk/karya inovatif 
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3. Persyaratan 

Kegiatan studi/proyek independen yang dilaksanakan harus sesuai dengan 

bidang ilmu dan capaian pembelajaran  

a) mahasiswa aktif yang telah menempuh dan menyelesaikan 100 sks 

b) memiliki IPK minimal 2,5 

c) disetujui oleh dosen pembimbing akademik 

d) lolos  seleksi  kelayakan proposal studi/proyek independen 

 

4. Bentuk Kegiatan dan Bobot SKS 

a) Kegiatan studi/proyek independen dapat menghasilkan produk/karya 

inovatif dalam bidang: Sains dan teknologi Sosial dan Humaniora 

b) Dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok, maksimal 

beranggotakan 3 mahasiswa, dari program studi yang sama atau 

berbeda 

c) Sumber pendanaan, dapat berasal dari: 

1) Kementrian dan atau pemerintah 

2) Instansi lain yang tidak mengikat 

3) Universitas Ivet 

4) Mandiri dari mahasiswa 

d) Masa belajar untuk studi/proyek independent maksimal  1 semester 

setara dengan  beban belajar maksimal 20 sks 

e) Penyetaraan bobot kegiatan studi/proyek independen dapat 

dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (free form) dan 

bentuk terstruktur (structured form). 

 

(a). Bentuk bebas (Free form) 

Bentuk bebas (free form) Kegiatan studi/proyek independen selama 6 

bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata 

kuliah.Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi 

yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, 

baik dalam kompetensi teknis (hard skills), maupun kompetensi non 

teknis (softskills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang 
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ditetapkan.Contoh mahasiswa yang melaksanakan studi/proyek 

independen selama 6 bulan seperti ditunjukkan dalam tabel 12 

 

Tabel 12 

Ekuivalensi Kompetensi CPMK dan Bobot SKS 

dalam Kegiatan Studi/Proyek Independen 

 

Hard Skills: 

No CPMK SKS 

1. Menyusun proposal karya inovatif 3 

2. Menyelesaikan karya inovatif `4 

3. Diikutsertakan dalam lomba nasional/ internasional 3 

3. Luaran produk  

a). diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional  

b). Mendapat Haki 

3 

3.      Menyusun laporan kegiatan 2 

 

Soft Skills: 

No. CPMK SKS 

1. Kemampuan berkomunikasi 1 

2. Kedisiplinan 1 

3. Kerja keras. 1 

4. Kepemimpinan 1 

5. Kreativitas 1 

 

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman dan kompetensi yang 

diperoleh selama kegiatan magang dapat juga diberikan dalam bentuk 

portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). 

(b) Bentuk terstruktur 

Bentuk berstruktur (structured form) Kegiatan merdeka belajar juga dapat 

distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 

Program studi menetapkan bobot maksimal kegiatan studi/proyek Independen 

20 SKS yang dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang 
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ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek

independen

Tabel 13:

Konversi SKS dan Ekuivalensi Mata Kuliah dalam

Kegiatan Studi/Proyek Independen

No Kegiatan Ekuivalensi mata
kuliah*

Sks

1 Menyusun proposal

2 Membuat design karya/produk inovatif

3 Menyelesaiakan karya/produk inovatif

4 Luaran studi/proyek independen

5 Menyusun laporan

Jumlah SKS maksimal 20  SKS

Catatan* : ekuivalensi mata kuliah ditetapkan oleh program studi (Maksimal 20

SKS)

5. Mekanisme pelaksanaan
a. Universitas Ivet

1) Menetapkan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang

diusulkan  tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dan  topik proyek

independen yang diajukan.

2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri

dari mahasiswa lintas disiplin.

3) LP3M/LPP menyusun SOP MBKM kegiatan studi/proyek independent

4) LP3M/LPP menyeleksi/menilai kelayakan studi/proyek independen

yang diajukan tim mahasiswa.

5) LP3M/LPP menyelenggarakan pembekalan dan pelatihan dalam

proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.

6) LP3M/LPP menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek

independen mahasiswa

b. Fakultas
1) Memfasilitasi mahasiswa menyelesaikan proyek/karya independen

2) Menunjuk dosen pembelimbing sesuai yang diusulkan program studi
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c. Program studi
1) Mengusulkan pembimbing lapangan kepada fakultas

2) Membuat konversi satuan kredit semester dan ekuivalensi dengan mata

kuliah yang setara maksimal 20 sks dalam satu semester

d. Mahasiswa
(a) Konsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk mendapatkan

persetujuan dan rekomendasi mendaftar kegiatan studi/proyek

independen

(b) Mendaftar ke program studi

(c) Membuat proposal kegiatan studi/proyek independen  lintas disiplin

ilmu

(d) Mengikuti seleksi  kelayakan proposal yang diselenggrakan Universitas

Ivet

(e) Melaksanakan kegiatan studi/proyek independen

(f) Menghasilkan karya/produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau

internasional

(g) Menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan dalam forum yang

ditetapkan program studi

e. Dosen pembimbing
(a) Melaksanakan bimbingan selama tim/mahasiswa melaksankan

studi/proyek independen.

(b) Memberikan penilaian kepada mahasiswa atas capaian kegiatan

studi/proyek independen

6. Tahapan pelaksanaan
a) Mahasiswa berkonsultasi untuk mendapatkan rekomendasi dari dosem

pembimbing akademik dan mendaftar ke prodi untuk mengikuti

studi/proyek independen

b) Membuat proposal

c) Mengikuti seleksi yang dilaksanakan LP3M/LPP
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d) melaksanakan dan menyelesaikan  studi/proyek independen 

didampingi oleh Dosen pembimbing 

e) Penilaian oleh dosen pembimbing atas dasar produk/karya independen 

yang dihasilkan dan laporan kagitan yang disusun  mahasiswa 

f) Konversi nilai dan pengakuan SKS 

g) Pelaporan PPDikti 

 

Gambar 5 

Prosedur Studi/Proyek independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dirjen Dikti, Kemendikbud, 2020 

 

7. Hasil yang diharapkan 

a) Terbentuk pola pikir mahasiswa yang  kritis analitis, berkarakter kreatif  

dan inovatif yang mampu bekerjasama  untuk menghasilkan ide dan 

gagasan baru  

b) Mahasiswa  yang mampu mewujudkan ide/gagasan menjadi karya 

/produk inovatif 

LULUS 

1.Mahasiswa 
mendaftar dan 

mengisi KRS 
 

2. Mengikuti 
seleksi 

proposal 
 

3. Melaksanakan 
proyek indpenden, 

didampingi & dievaluasi 
dosen pembimbing 

 

TIDAK LULUS 
Mengikuti 

kuliah reguler 
 

4. Penilaian 
akhir 

 

5. Konversi nilai 
& pengakuan 

SKS 
 

6. Laporan ke 
PD Dikti 
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c) Luaran dalam bentuk artikel ilmiah dalam jurnal nasional/internasional 

atau sebagai peserta lomba tingkat nasional/internasional atau HAKI 

atas karya/produk independennya 

d) Lulusan yang kreatif,  memiliki kompetensi dan keunggulan kompetitif 

dalam persaingan global. 

 

h. Proyek Kemanusiaan. 

1) Latar belakang  
             Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, 

erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb.Perguruan tinggi selama ini 

banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan, 

namun pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka 

pendek. Dengan adanya kegiatan proyek kemanusiaan dalam MBKM, perguruan 

tinggi dapat menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, 

serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami 

permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan 

keahliannya masing-masing . 

            Di samping masalah bencana alam, permasalahan sosial masyarakat 

Indonesia juga memerlukan penanganan dan pendampingan khusus untuk 

mengentaskan kelompok masyarakat tertentu dari permasalahan social yang 

dihadapi, seperti : kemiskinan, keterbatasan pendidikan, pengangguran dan 

masalah sosial  lainnya. 

            Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan 

atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Universitas Ivet, baik di dalam 

maupun luar negeri dengan mitra kerja  Yayasan atau Organisasi social ini  

seperti: UNESCO, PMI, Badan SAR nasional/daerah, Dinas Sosial dan lain 

sebagainya, dalam program MBKM proyek kemanusiaan 

              Universitas Ivet menyelenggarakan program MBKM  proyek Kemanusian 

untuk mengakomodasi dan mengembangkan talenta mahasiswa dalam 

penanganan masalah kemanusiaan, agar potensi dan passion mahasiswa dalam 
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kegiatan kemanusiaan terwadahi dalam kegiatan yang melembaga dan 

mendapatkan pengakuan  secara akademik.  

2) Tujuan 

a) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.  

b) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan 

menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai 

dengan minat dan keahliannya masing-masing. 

c) Memberi kesempatan dan pengalaman mahasiswa untuk 

mengimplementasikan pengetahuan, gagasan  dan ketrampilannya dalam 

penanganan masalah kemanusiaan  

 

3) Persyaratan, Bentuk kegiatan dan Bobot SKS 
a) Persyaratan 

(a) Tercatat sebagai mahasiswa aktif  dan tidak sedang cuti dan 

terdaftar di PD Dikti 

(b) Telah menempuh dan menyelesaikan minimal 100 SKS dengan 

IPK ≥ 2,50 

(c) Telah memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana 

Studi (KRS) minimal di semester VI. 

 

b) Bentuk kegiatan  

         Sesuai dengan tujuannya, maka tempat program proyek 

kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri adalah di organisasi 

formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: 

Universitas IVET , diantaranya: UNESCO, WHO, Palang Merah 

Indonesia, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas 

Sosial, dan lain sebagainya menawarkan program-program 

kemanusiaan, seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dsb. 

           Kegiatan Proyek Kemanusiaan dibagi menjadi lima tahap, 

yaitu:  (1) Tahap pra pengajuan proyek kemanusiaan , (2) Tahap 

pengajuan proyek kemanusiaan , (3) Tahap pelaksanan proyek 
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kemanusiaan, (4) Tahap bimbingan laporan proyek kemanusiaan  

dan (5) Tahap seminar proyek kemanusiaan 

(1) Tahap Pra Pengajuan Proyek Kemanusiaan Tahap ini dilakukan 

dalam rangka proses mencari tempat proyek kemanusiaan. 

Mahasiswa  dengan persetujuan Dosen Pembimbing akademik 

mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan 

kemanusiaan pada lembaga Mitra tempat proyek kemanusiaan.  

sebelum memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu 

Rencana Studi (KRS). Jika permohonan disetujuan lembaga 

mitra, mahasiswa mendaftarkan diri pada Prodi untuk mengikuti 

proyek kemanusiaan 

(2) Tahap Pengajuan Proyek Kemanusiaan. Pengajuan proyek 

kemanusiaan dilaksanakan untuk menindaklanjuti tahap pra 

pengajuan proyek yang telah disetujui lembaga mitra, dengan 

membuat proposal proyek kemanusiaan kepada LP3M, untuk 

mendapatkan persetujuan , dan surat tugas melaksanakan proyek 

kemanusiaan  

(3) Tahap Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan. Program proyek 

kemanusiaan dilaksanakan  sesuai tema/topik yang telah 

disepakati antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak 

lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga 

mitra akan dibimbing oleh supervisor/mentor yang ditunjuk oleh 

lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan selama 1 

semester dan mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang berlaku. 

Jika mahasiswa melanggar tata tertib yang telah disepakati maka 

akan dikenakan teguran hingga dikenakan sanksi proyek 

kemanusiaan yang telah dilakukan dianggap gagal, dan harus 

mengulang kembali tahapan proyek kemanusiaan dari awal. 

(4) Tahap Bimbingan Laporan Proyek Kemanusiaan  Selama 

melaksanakan proyek kemanusiaan, mahasiswa diwajibkan 

melakukan bimbingan proyek kemanusiaan ke Supervisor/mentor 

dan Dosen Pembimbing.  
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(5) Tahap Seminar Proyek Kemanusiaan. LP3M  sebagai 

penyelenggara seminar proyek kemanusiaan. Seminar kuliah 

proyek kemanusiaan dipimpin oleh Dosen Pembimbing sekaligus 

sebagai Penguji dan Moderator. 

c) Bobot SKS 

Pelaksanaan proyek kemanusiaan selama 6 bulan disetarakan 

dengan maksimal 20 sks. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam 

bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti 

program tersebut, baik dalam kompetensi teknis  (hard skills) maupun 

kompetensi non teknis (soft skills) sesuai dengan capaian 

pembelajaran yang ditetapkan. Capaian pembelajaran dan 

penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi, seperti 

tabel 14 

Tabel  14 

Konversi Capaian Pembelajaran Dalam Bobot  SKS.  

Dalam Kegiatan Proyek Kemanusiaan 

Hard skills:  

NO CPMK SKS* 

1 Merumuskan permasalahan  

2 Menyusun program kemanusiaan  

3 Melaksanakan program 

kemanusiaan 

 

4 Membuat laporan  

 Jumlah SKS …… 

 

Soft skills 

NO CPMK SKS* 

1 Mampu berkomunikasi dengan 

baik 

 

2 Mampu bekerjasama dalam tim  

3 Mampu bekerja keras  

4 Mampu memimpin  

5 Memiliki kreativitas  

 Jumlah SKS* ….. 

Keterangan* : bobot SKS ditetapkan oleh program studi 
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4) Mekanisme 

a) Universitas Ivet 

(1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) 

dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) 

maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, 

UNOCHA, UNHCR, dll).  

(2) memfasilitasi terbentuknya kelompok mahasiswa 

(3) Menugaskan dosen pembimbing berdasar usulan prodi,  untuk 

melakukan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, penilaian 

dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan 

mahasiswa.  

(4)  LP3M/LPP mengelola pelaksanaan proyek kemanusiaan 

(5) LP3M/LPP melakukan evaluasi akhir sebagai dasar penetapan 

program ini  sebagai program berkesinambungan atau insidental.  

(6) LP3M/LPP menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui 

proyek kemanusiaan.  

(7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

 

b) Fakultas  

(1) Membuat kesepakatan kerjasama dengan mitra dalam bentuk LoA 

(2) Memfasilitasi pelaksanaan  proyek kemanusiaan  

(3) Menunjuk dosen pembimbing dan mengusulkan ke Rektor 

 

c) Program Studi 

(1) Mengadakan IoA dngan mitra proyek kemanusiaan 

(2) Menerima pendaftaran mahasiswa untuk mengikuti kegiatan 

kemanusaan berdasar rekomendasi dari dosen pembimbing 

akademik 

(3) Mengusulkan dosen pembimbing bagi mahasiswa  

(4) Menetapkan penyetaraan/ekuivalensi  kegiatan dalam proyek 

kemanusiaan dengan mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa  
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d) Mahasiswa  

(1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), 

mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.  

(2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah 

bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.  

(3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.  

(4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam 

bentuk publikasi atau presentasi. 

 

e) Dosen Pembimbing Lapangan 

(1) Bersama mentor/supervisor membimbing dan mendampingi 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan dan 

penyusunan laporan kegiatan proyek kemanusiaan  

(2) Dosen bersama lembaga mitra/supervisor.mentor  menyusun form 

logbook. 

(3) Memberikan nilai pada kahir kegiatan berdasarkan prestasi 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan 

 

f) Mitra 

(1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai 

dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). 

(2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama 

mengikuti proyek kemanusiaan.  

(3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti 

oleh mahasiswa.  

(4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas 

kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.  

(5) Memberikan nilai untuk diekuivalensi dengan mata kuliah dan SKS 

yang ditempuh mahasiswa dan menerbitkan sertifikat bagi 

mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaaan 
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Gambar  6 

Prosedur  Program Kemanusiaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dirjen Dikti, Kemendikbud, 2020 

 

5) Hasil yang diharapkan 

a) Terbentuknya pola pikir kritis dan analistis mahasiswa untuk membantu 

penyelesaian program kemanusiaan 

b) Mahasiswa yang memiliki gagasan dan kreativitas dalam penanganan 

masalah social/kemanusiaan 

c) Lulusan yang berpengalaman terlibat langsung dalam penanganan 

proyek kemanusiaan 

d) Terbentuknya net work/jejaring Universitas Ivet dengan mitra dalam 

dan luar negeri dalam penanganan proyek kemanusaan secara 

berkelanjutan 

1. Mahasiswa mengajukan 
permohononan mengikuti 
proyek kemanusiaan pada 
organisasi/ institusi resmi yang 
menjadi mitra 

2. Menyusun proposal proyek 
kemanusiaan. 
atau terjun langsung pada 
proyek kemanusiaan tanggap 
darurat 

3. Melaksanakan proyek 
kemanusiaan yang testruktur & 
terukur, didampingi dan dibimbing 
oleh dosen pembimbing dan 
mentor dari Mitra 

4. Evaluasi oleh 
dosen pembimbing & 

mentor 

  

5. Konversi nilai dan 
pengakuan SKS oleh 
prodi 

6. Lapor PD Dikti 
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BAB III 

PENJAMINAN MUTU 

 

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu  

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 

pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh 

Perguruan Tinggi. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas Ivet menyusun 

Kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

untuk diseminasikan dan disosialisasikan pada civitas akademika dan mitra kerja, 

khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing dari mitra dan mahasiswa. 

Kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM) dimaksudkan untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan MBKM Universitas Ivet  secara berencana dan berkelanjutan. 

 

B. Menetapkan Mutu  

Sebagai upaya menjaga  pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar  Kampus 

Merdeka, dapat berjalan dengan mutu yang terjamin,  Lembaga Penjamin Mutu 

Universitas Ivet menetapkan mutu penyelenggaraan MBKM, meliputi: (1) Mutu 

Perencanaan dan persiapan; (2) Mutu kompetensi peserta; (3)  Mutu pelaksanaan; 

(4) Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal; (5) Mutu sarana dan pasarana 

untuk pelaksanaan; (6) Mutu pelaporan dan presentasi hasil; (7) Mutu penilaian. 
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Tabel.  15 

Kriteria Kegiatan di Luar Kampus 

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

(1) (2) (3) 

1. Magang / 

Praktek Kerja 

 Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus 

setara dengan level sarjana  

 Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat 

secara aktif di kegiatan tim. 

 Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja 

setiap 2 bulan. 

 Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada  

pimpinan/perwakilan perusahaan  

2 Asistensi 

Mengajar di 

Satuan 

Pendidikan 

 Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan 

(misalnya: meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) 

dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan. 

3 Penelitian/ 

Riset 

 Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan 

kualifikasi penelitian  tingkat sarjana. 

 Mahasiswa  terlibat langsung dalam persiapan, 

penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian/riset, 

pembuatan laporan akhir dan presentasi hasil penelitian. 

4 Proyek 

Kemanusiaan 

 Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: 

Pemecahan masalah sosial (misalnya: kurangnya tenaga 

kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) atau 

Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban 

korban bencana. 

 Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan 

(misalnya: menjadi tenaga relawan saat terjadi wabah). 

5 Kegiatan 

Wirausaha 

 Memiliki rencana bisnis dan target jangka pendek dan 

panjang. 

 Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target 

rencana bisnis yang ditetapkan di awal. 

 Bertumbuhnya kompetensi mahasiswa di tempat usaha 
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sesuai dengan rencana bisnis. 

6 Studi 

Independen 

 Jenis studi independen  sesuai dengan kualifikasi yang 

setara dengan tingkat sarjana strata satu. 

 Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum 

Universitas Ivet maupun Program studi pada saat ini. 

 Mahasiswa mengembangkan objek studi independen 

beserta dengan desain kurikulum, rencana 

pembelajaran/pelaksanaan, dan hasil akhir  proyek 

independen, yang harus dicapai di akhir studi. 

7 Membangun 

Desa 

 Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus 

Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, 

atau BUM Desa, atau Pemecahan masalah sosial 

(misalnya: sebagai tenaga relawan bidang kesehatan di 

desa, tenaga pendidik, teknologi tepat guna dll). 

 Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan 

(bertambahnya UMKM, meningkatnya koperasi desa dll). 

8 Pertukaran 

Pelajar / 

Mahasiswa 

 Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan Program Studi asal. 

 

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi serta Penilaian  

Monitoring, dan evaluasi serta penilaian merupakan bagian dari rangkaian 

penjaminan mutu penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM) dalam rangka menjamin dan  meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan 

KBKM, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama melaksanakan 

kegiatan MBKM. Monitoring dan evaluasi menjadi tanggung jawab LPM dan Dekan 

atau yang ditunjuk dan penilaian menjadi tanggungjawab dosen pembimbing. 

Monitoring dan evaluasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KBKM) 

dimulai dari kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan, dan selanjutnya data 

yang telah dikumpulkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan,   evaluasi kegiatan yang 

sedang berlangsung serta  untuk perbaikan / pengembangan kegiatan yang akan 

datang; 
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1. Monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

a. Monitoring seluruh kegiatan dikoordinir oleh Pembaga Penjamin Mutu (LPM) 

Universitas Ivet. 

b. Monitoring perkegiatan MBKM dapat didelegasikan dan dilaksanakan oleh  

Dosen yang ditunjuk. Ketua Program Studi mengajukan daftar nama dosen 

kepada Dekan untuk diterbitkan surat tugas untuk melaksanakan monitoring 

kegiatan MBKM dilingkungan Universitas Ivet dan di luar Universitas Ivet dan 

atau di lokasi kegiatan MBKM. 

c. Pelaksanaan monitoring mengacu pada  instrumen monitoring yang 

disusun/ditetapkan LPM. 

d. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan 

monitioringnya kepada para pihak yang dituju. 

e. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan 

beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain. 

f. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkapltulasi untuk 

digunakan dalam kegiatan evaluasi. 

g. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan LPM untuk 

dilaporkan kepada Rektor dan diarsipkan. 

 

2. Evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Evaluasi seluruh kegiatan dikoordinir oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) 

Universitas Ivet. 

b. Ketua Program Studi merekap seluruh data yang berkaitan dengan data 

monitoring dan  hasil penilaian selama kegiatan MBKM, untuk selanjutnya 

digunakan sebagai  dasar  pengakuan nilai mata kuliah yang diekuivalensikan 

dengan kegiatan MBKM  mahasiswa.  

c. Ketua Program Studi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses 

pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada Dekan dan 

diteruskan ke BAAK. 

d. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari Dekan dijadikan dasar 

untuk memasukkan nilai pada BAAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau 

dosen pembimbing program MBKM. 
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e. Dekan dan LPM menyelenggarakan kegiatan evaluasi seluruh kegiatan Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (KBKM) dan dilaporkan kepada Rektor. 

3. Penilaian. 

a. Prinsip penilaian; Penilaian mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu 

edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara 

terintegrasi. 

b. Aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(KBKM) meliputi: a). kehadiran saat; b). kedisiplinan dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas; c). sikap; d). penguasaan materi; e). kemampuan 

menyusun proposal/design/rencana program, f). pelaksanaan kegiatan; g). 

kualitas  laporan kegiatan dan  h). ujian akhir program MBKM.. 

c. Prosedur penilaian kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KBKM) 

dilaksanakan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir 

kegiatan. A. Penilaian dalam proses dilaksanakan dengan cara observasi atas: 

sikap, penguasaan materi dan ketrampilan kerja. B. penilaian hasil 

dilaksanakan pada akhir kegiatan MBKM  berdasarkan laporan yang dibuat 

oleh mahasiswa dan  tingkat ketercapaian target yang telah ditetapkan. 

Penilaian diberikan oleh dosen pembimbing dan guru 

pamong/pendamping/supervisor dari mitra/pihak terkait dengan kegiatan 

MBKM.  

d. Hasil penilaian dari dosen pembimbing dan guru 

pamong/pendamping/supervisor dari mitra/pihak terkait dengan kegiatan 

MBKM, diserahkan kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan 

pengakuan sebagai nilai mata kuliah yang diekuivalensikan/dikonversikan..  

 

 

 

 

 



      69 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

            Demikian buku panduan ini disusun, untuk digunakan sebagai acuan 

pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan harapan 

Universitas Ivet dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, 

profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan 

bangsa. 

            Keberhasilan penyelenggaraan Program MBKM di Universitas Ivet perlu 

dukungan dan partisipasi aktif dari semua fihak yang terkait. Mulai dari persiapan, 

pelaksanaan sampai evaluasi, serta penyempurnaan dan pengembangan harus terus 

dilakukan, di antaranya dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Secara periodik diselenggarakan proses identifikasi kelebihan dan kekurangan 

pelaksanaan masing-masing program MBKM, kelebihan merupakan potensi 

untuk menawarkan Program MBKM kepada pihak internal maupun eksternal 

Universitas Ivet. dan kekurangan yang terjadi menjadi fokus perbaikan pada 

pelaksanaan program MBKM berikutnya. 

2. Menetapkan regulasi, mengembangkan dan menyempurnakan setiap Program 

MKBM berdasarkan hasil monev dan kajian terkait program MBKM 

3. Mengembangkan, meningkatkan dan menindaklanjuti berbagai kerjasama yang 

telah terjalin dan memperluas jaringan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat 

mendukung implementasi program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain, 

instansi pemerintah, satuan pendidikan, lembaga swasta dan IDUKA.  

              Semoga buku panduan ini dapat menjadi rujukan untuk perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan MBKM serta menjadi panduan bagi Fakultas, 

program studi, dosen pembimbing, mitra serta mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan MBKM. 
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