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KATA PENGANTAR 

 
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai 
keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.  
Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 
disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program 
sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses 
pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban 
belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk 
memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses 
pembelajaran di luar program studi.  
 
Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 
(satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di 
luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) 
semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada 
program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada 
program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 
pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.  
 
Program studi yang mengikuti FGD yaitu Bimbingan dan Konseling, Pendidikan 
Sejarah, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan 
Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris, Manajemen, Akuntansi, Teknik Mesin, Teknik Sipil, 
Ilmu Komputer, Ilmu Hukum. Serta Panduan rekognisi yang terdiri dari 8 program yaitu 
pertukaran pelajar, magang, asisten mengajar, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, 
kegiatan wirausaha, studi/proyek independen,  membangun desa/kuliah kerja nyata 
tematik. 
 
Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Metro mengadakan kegiatan forum group 
discussion (FGD) kurikulum dan panduan rekognisi pembelajaran merdeka belajar-
kampus merdeka untuk menghasilkan panduan kurikulum dan panduan rekognisi 
Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun 
Kurikulum dan Panduan Rekognisi pembelajaran di luar Perguruan Tinggi, Merdeka 
Belajar - Kampus Merdeka, Universitas Muhammadiyah Metro. 
 

 
Metro, 25 Agustus 2020 
 
Rektor UM Metro 
 
 
 
 
 
 
Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd. 
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A. Pendahuluan  

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia 

kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan 

untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia 

industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. 

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses 

pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran 

mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu 

relevan.  

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas 

tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan 

tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak 

mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.  

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem 

akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN 

berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa 

diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di 

maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi 

dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. 

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 kemanusisaan. 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, atau menciptakan 

lapangan kerja baru.  

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 
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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 yang 

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

akan terbentuk dengan kuat.  

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan 

Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, 

kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika 

masyarakat. 

B. Landasan Hukum 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar 

Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan 

hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan 

pendidikan tinggi. 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 Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.  

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.  

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.  
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A. Landasan Kebijakan 

Kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan yang 

meliputi: 

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

Nasional. 

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

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  

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

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

7. Peraturan Rektor UM Metro Nomor: 584/II.3.AU/F/UMM/2020 tentang 

Panduan Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) 

Universitas Muhammadiyah Metro 

 

B. Deskripsi Kegiatan 

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap 
mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai 
keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan 
memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan. Saat ini pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer 
sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, 
tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di 
dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya.  

 

C. Tujuan kegiatan 

Uraian tujuan kegiatan kegiatan pertukaran pelajar: 

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama 
dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-
Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas 
budaya dan suku akan semakin kuat. 

2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, 
dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan 

kesatuan bangsa. 
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi 

disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun 
kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. 

 
D. Bentuk kegiatan 

Adapun bentuk kegiatan pembelajarannya antara lain: 

1. Pertukaran Pelajar antar Prodi dalam PT 
2. Pertukaran Pelajar dalam Prodi yang sama pada Luar PT dalam 

Negeri 
3. Pertukaran Pelajar antar Prodi berbeda pada PT berbeda dalam 
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Negeri 
4. Pertukaran Pelajar antar Prodi pada PT luar Negeri 
 

E. Kriteria dan Persyaratan 

Persyaratan disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar 

PT, meliputi: 

1. Kriteria (Lembaga Mitra/Tutor) 

a) Mitra terakreditasi 

b) Memiliki LOA  

 

2. Dosen Pembimbing 

a) Dosen memiliki jenjang jabatan minimal Asisten Ahli (AA) 

b) Berpendidikan Magister (S2) 

 

3. Mahasiswa/Peserta 

a) Mahasiswa berasal dari program studi  yang terakreditasi 

b) Mahasiswa aktif PDDikti 

c) Mendapat persetujuan oleh Dosen PA 

d) Mengikuti pedoman akademik  

 

F. Mekanisme Pelaksanaan 

Mengambarkan proses program kegiatan pertukaran pelajar dan 

deskripsi tupoksi unit terkait dalam kegiatan pertukaran pelajar. 

1. Bentuk Kegiatan 

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka 

pertukaran belajar adalah sebagai berikut. 

a) Pertukaran Pelajar antar Program Studi Dalam Perguruan Tinggi 

Deskripsi:  
Perkuliahan yang diambil pada prodi lain untuk menunjang CPL,  baik 
yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum, maupun sebagai 
pengembangan untuk memperkaya CPL, dapat berbentuk matakuliah 

pilihan. (Maksimal 20 sks). Bentuk pembelajaran yang dapat diambil 

mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik 

yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun 
pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran 
lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. 

(1) Mekanisme 

i. Program Studi 

• Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi 
mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi 

lain. 

• Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat 
diambil mahasiswa dari luar prodi. 
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• Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang 
ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program 
Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama. 

• Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain. 

 

ii. Mahasiswa 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik 
(DPA). 

• Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan 
ketentuan pedoman akademik yang ada. 

(2) Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan 
Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam 

jaringan (daring). 

(3) Contoh Kegiatan 

Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada 

Perguruan Tinggi yang sama dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Contoh kegiatan pembelajaran antar prodi dalam PT 

 

Prodi 
Capaian Pembelajran 

Lulusan (CPL) 
Kompetensi Tambahan Prodi 

Desain  
Produk 

1. Mampu merancang 
produk 

2. Mampu mengevaluasi 
obyek desain 

3. Mampu menyusun 
dan menyampaikan 
solusi desain secara 
visual 

Mampu menyusun, 
menganalisis dan 
menginterpretasi rencana 
keuangan 

Akuntansi 

Mampu melaksanakan 
fungsi pemasaran 

Manajemen 

Mampu merancang 
program dalam bidang 
periklanan 

Komunikasi 

 
Penjelasan Tabel 1: 
Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal 
ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi 
tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang 
kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang 
bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi 
akuntansi, manajemen dan komunikasi. 
 

b) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Luar 
PT/PT lain 

Deskripsi : 
Perkuliahan yang diambil pada prodi yang sama di PT lain, untuk 
memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan dari PT lain yang 
memiliki kekhasan dan kesetaraan CPL dengan jumlah SKS 20 - 
40 SKS. 
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(1) Mekanisme 

i. Program Studi 

• Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi 
mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi 
yang sama pada perguruan tinggi lain. 

• Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra  antara  lain 
proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, 
serta skema pembiayaan. 

• Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral,  konsorsium  
(asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi 
(berdasar wilayah). 

• Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang 

ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi 
yang sama pada perguruan tinggi lain. 

• Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program 
studi yang sama pada perguruan tinggi lain. 

• Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 
 

ii. Mahasiswa 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik 
(DPA). 

• Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama 
pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan 

pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi. 

• Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang 
sama pada perguruan tinggi lain. 

(2) Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada 

Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap 
muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan 
secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan 
harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. 

(3) Contoh Kegiatan 

Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama 

pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Prodi  yang sama pada Luar PT 
 

Prodi CPL Prodi MK Prodi PT A MK Prodi PT A 

Kehutanan 1. Mampu 
merancang 
dan mengelola 
suatu 
ekosistem 
hutan 

1. Pengelolaan 
Ekosistem Hutan 

Mangrove 

2. Pengelolaan 
Ekosistem Hutan 

Pegunungan 

1. Pengelolaan 
Ekosistem 

Hutan Dataran 

Rendah 

2. Pengelolaan 

Ekosistem 

Hutan Pantai 
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Penjelasan Tabel 2: 
Prodi Kehutanan pada PT A dan PT B mempunyai salah satu CPL 
yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan. 
Mahasiswa PT A dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan 
oleh PT B atau sebaliknya. 

c) Pertukaran antar Program Studi berbeda pada PT Berbeda 
Deskripsi:  
Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan 
tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian 
pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum 
program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya 
capaian pembelajaran lulusan. 

(1) Mekanisme 

i.  Program Studi 

• Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk 

mengambil mata kuliah (MK) di program studi lain pada 
perguruan tinggi yang berbeda. 

• Menentukan MK yang dapat diambil mahasiswa dari luar 
prodi. 

• Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang 

ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program 
Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda. 

• Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat 

diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. 

• Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra  antara  

lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan 
penilaian, serta skema pembiayaan. 

• Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral,  

konsorsium  (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), 
atau zonasi (berdasar wilayah). 

• Melaporkan kegiatan ke PDDikti 
 

ii. Mahasiswa 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik  

• Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam  program  

studi  lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai 
dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki PT. 

• Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang dituju 

pada PT lain. 

(2) Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan 
Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau 
dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara 
daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus 
mendapat pengakuan dari Kemdikbud.  
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(3) Contoh Kegiatan  

Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada 
Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Contoh Kegiatan Pembelajaran antar Prodi berbeda pada PT Berbeda 
 

Prodi CPL Prodi Kompetensi Tambahan 
MK Prodi Lain PT 

Lain 

Teknik 
Industri 

Mampu 
merancang 
sistem/komponen, 
proses dan 
produk industri 
untuk memenuhi 
kebutuhan dalam 
batasan-batasan 
realistis (misalnya 
ekonomi, 
lingkungan, 
kesehatan) 

Mampu merancang 
produk untuk 
kebutuhan pertanian 

Energi dan Mesin 
Pertanian 

Mampu membangun 
model untuk 
menganalisis sumber 
daya dan lingkungan 

Pemodelan Ekonomi 
Sumber Daya dan 
Lingkungan 

Penjelasan Tabel 3: 

Mahasiswa Teknik Industri pada PT A harus mampu menguasai CPL 
untuk merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk 
memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya 
ekonomi, lingkungan, kesehatan),  namun  memerlukan  kompetensi  
tambahan  yang  dapat   diambil dari prodi lain pada PT berbeda. 
Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil 
mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada prodi Teknologi 

Pertanian PT B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya  
dan  Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi PT C. 

 

d) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada PT Luar Negeri 
Deskripsi:  
Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan 

tinggi yang berbeda di PT Luar Negeri untuk menunjang terpenuhinya 
capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum 
program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya 
capaian pembelajaran lulusan dengan jumlah SKS 20 - 40 SKS. 

 

(1) Mekanisme 

i. Program Studi 

• Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk 
mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan 

tinggi yang berbeda di Luar Negeri. 

• Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa 
dari luar prodi. 

• Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang 

ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program 
Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda di Luar 
Negeri.  
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• Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat 
diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda 
di Luar Negeri. 

• Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra  antara  

lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan 
penilaian, serta skema pembiayaan. 

• Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral,  

konsorsium  (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), 
atau zonasi (berdasar wilayah). 

• Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi. 

 

ii. Mahasiswa 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik 
(DPA). 

• Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam  program  
studi  lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai 
dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki 

perguruan tinggi. 

• Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi 
yang dituju pada perguruan tinggi lain di Luar Negeri. 

(2) Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan 
Tinggi yang berbeda di Luar Negeri dapat dilakukan secara tatap 
muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan 
secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan 
harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.  

(3) Contoh Kegiatan  

Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada 
Perguruan Tinggi yang berbeda di Luar Negeri dapat dilihat pada 
Tabel 4. 

Tabel 4. Contoh Kegiatan Pembelajaran antar Prodi berbeda pada PT Berbeda 

 

Prodi CPL Prodi Kompetensi Tambahan 
MK Prodi Lain PT 

Lain di Luar Negeri 

Teknik 
Industri 

Mampu 
merancang 
sistem/komponen, 
proses dan 
produk industri 
untuk memenuhi 
kebutuhan dalam 
batasan-batasan 
realistis (misalnya 
ekonomi, 
lingkungan, 
kesehatan) 

Mampu merancang 
produk untuk 
kebutuhan pertanian 

Energi dan Mesin 
Pertanian 

Mampu membangun 
model untuk 
menganalisis sumber 
daya dan lingkungan 

Pemodelan Ekonomi 
Sumber Daya dan 
Lingkungan 
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Penjelasan Tabel 4: 

Mahasiswa Teknik Industri pada PT A harus mampu menguasai CPL 
untuk merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk 
memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya 

ekonomi, lingkungan, kesehatan),  namun  memerlukan  kompetensi  
tambahan  yang  dapat   diambil dari prodi lain pada PT berbeda di 
Luar Negeri. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat 
mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada prodi 
Teknologi Pertanian PT B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi 
Sumber Daya  dan  Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi PT C. 

 

2. Proses Pertukaran Pelajar 

Adapun Alur/ Proses Program Pertukaran Pelajar dapat dilihat pada 
gambar 1. 

 
 

 
Gambar 1. Alur dan Proses Program Pertukaran Pelajar 

 

Catatan: 

Pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam 
maupun di luar negeri. 

1. Mahasiswa mendaftar pertukaran pelajar 
2. Seleksi Peserta dengan persyaratan yang telah ditentukan 
3. Pertukaran pelajar sesuai mekanisme yang telah ditentukan 
4. Dosen PA Melakukan Evaluasi dan pemantauan  
5. PT Penerima melakukan Penyetaraan Nilai  
6. Konversi Nilai dan Pengakuan SKS 
7. Perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS (rekognisi pertukaran 

pelajar) 
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Selain itu, untuk pertukaran pelajar antar prodi di dalam lingkup UM 

Metro, mekanismenya mengikuti aturan akademik yang sudah ada, 

sedangkan mekanisme pertukaran pelajar di luar PT UM Metro, maka 

akan mengikuti mekanisme sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Alur Pertukaran pelajar antar prodi di dalam lingkup 
UM Metro 
 

G. Tugas Pokok dan Fungsi Unit yang terlibat 
a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro (Rektor, Wakil Rektor) 

 Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan 
luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk 
penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa. 

 PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound 

maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbal-
balik/resiprokal). 
 

b. Unit Pelaksana 

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 
melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 
 

c. Fakultas 

 Menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi 

asas keadilan bagi mahasiswa. 

 Menunjuk dosen pendamping untuk untuk melakukan pemantauan 
penyelenggaraan pertukaran  mahasiswa. 

  
d. Program Studi 

1). Ketua Program Studi 

 Mengesahkan rekomendasi tertulis bagi mahasiswa untuk 
pertukaran pekajar 

 Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk 

kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa. 
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2). Dosen 

 Membuat rekomendasi tertulis bagi mahasiswa untuk pertukaran 
pekajar 

 Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pemantauan, 

evaluasi serta pembimbingan /membimbing mahasiswa  
 

3). Mahasiswa 

 Mahasiswa mendaftar pertukaran pelajar dengan persetujuan 
Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

 Melaksanakan kegiatan belajar sesuai mata kuliah di program 
studi yang dituju 

 Mentaati ketentuan  pedoman akademik yang dimiliki 

perguruan tinggi yang dituju. 
 

e. Lembaga Mitra 

 Perguruan Tinggi yang dituju memiliki kerjasama dengan UM 

Metro. 

 Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa 
dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak 

perjanjian. 

 Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan 
pertukaran mahasiswa. 

 Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa 

untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya. 
 

H. Panduan kegiatan Pembelajaran 

Berisi tentang panduan kegiatan pembelajaran yang mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan 

Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran merupakan salah kunci dalam 

keberhasilan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran di UM Metro juga sudah terintegrasi dengan 

sistem berbasis web, yaitu SIMPEG, SISTER, SIMPRODI, SIAKAD dan 

sistem e-learning/ sistem pembelajaran daring (SPADA UMMETRO) yang 

diadopsi dari sistem Moodle. 
 

1. Perencanan 

a) Menguraikan secara jelas kegiatan pertukaran pelajar yang akan 

dilakukan.  

b) Memilih dan menguraikan kondisi lokasi tujuan/ mitra untuk 

pertukaran pelajar  

c) Merumuskan tujuan khusus pembelajaran, seperti merumuskan 

materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan CPL. 
 

2. Pelaksanaan 
Proses pembelajaran di UM Metro diatur dalam beberapa prosedur 
dengan tujuan agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan 
akuntabel. Artinya efektif dalam transfer ilmu menuju capaian 



 

Pertukaran Pelajar | 14  
 

pembelajaran. Akuntabel dari sisi manajemen pembelajaran (kehadiran 
dosen, kehadiran mahasiswa, kesesuaian jadwal dan lain-lain). 
Pelaksanaan pembelajaran melibatkan SDM (Dosen, mahasiswa, tenaga 
kependidikan, pimpinan), Bahan Kajian (buku referensi, buku ajar, modul, 
dll.), Sarana/Prasarana (ruang kelas, laboratorium, LCD viewer, hotspot, 
sistem informasi, e-learning/SPADA, dll.), Peraturan (Pedoman 
Kurikulum, SOP, Kalender Akademik, Jadwal Kuliah, dll). 
Siklus proses pembelajaran dilaksanakan secara periodik setiap 
semester, dimana dalam satu semester disediakan waktu pelaksanaan 
perkuliahan sebanyak 16-18 minggu 

 
3. Evaluasi 

Mengevaluasi proses pembelajaran agar dapat meraih capaian 
pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
secara optimal. Evaluasi program pembelajaran merupakan evaluasi 
terhadap keseluruhan komponen program pembelajaran mulai 
perencanaan program pembelajaran termasuk kurikulum dan penilaian 
(asesmen) serta pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan 
kemampuan dosen, manajemen pendidikan, dan reformasi pendidikan 
secara keseluruhan. Evaluasi bertujuan untuk memberi masukan kepada 
pengambil keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas, kinerja, atau 
produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Evaluasi 
merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk mengukur kualitas 
suatu program yang sedang berjalan. Evaluasi akan memberikan kontrol 
kualitas dengan cara menentukan adanya ketimpangan antara apa yang 
terjadi (what happened) dengan apa yang seharusnya terjadi (what 
should have happened). Evaluasi akan memberikan informasi tentang 
komponen mana yang dapat berfungsi dengan baik, mana yang tidak, 
dan bagaimana cara meningkatkan kinerja program tersebut, serta 
persyaratan apa yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. 

 
 

I. Pengakuan bobot sks (bobot Sks, Kesetaraan, dan Penilaiannya) 

Pengakuan beban sks berdasarkan kesesuaian CP dan substansinya. Selain 

dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh 

selama kegiatan dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI 

(surat keterangan pendamping ijazah).  

 

Bentuk kegiatan tersebut juga perlu diuraikan ekuivalensi waktu kegiatan 

terhadap bobot sks. Dapat dicontohkan ekuivalensi rekognisi bentuk 

kegiatan, sks dan waktu kegiatan dalam 1 semester sebagaimana Tabel 

berikut: 

Bentuk 
Kegiatan di 

Luar PT 
Uraian Kegiatan 

Kesetaraan 
SKS 

Magang/Praktik 
Industri 

1. Observasi dan mempelajari Manajemen 
Perusahaan/Industri (15 hari x 6 jam = 
90 jam) 

2 

2. Administrasi kantor/Perusahaan (15 hari 
x 6 jam = 90 jam ≈ 2 sks) 

2 
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3.  Perencanaan Usaha (15 hari x 6 jam = 
90 jam ≈ 2 sks) 

2 

4.Membangun Sistem Komputerisasi 
(perangkat lunak dan jaringan komputer)  
(30 hari x 6 jam = 180 jam ≈ 4 sks) 

4 

5.  KKN (Terlibat dalam kegiatan Proses 
produksi) (30 hari x 6 jam = 180 jam = 4 
sks) 

4 

6. Mempelajari tentang promosi dan 
pemasaran (15 hari x 6 jam = 90 jam ≈ 2 
sks) 

2 

7. Membuat karya tulis hasil kegiatan 
Magang/Praktik Industri sebagai Skripsi 

4 

Jumlah sks 20 sks 

   Catatan: Ekuivalensi Rekognisi jam kegiatan terhadap beban sks dapat diubah 

dan disesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

Secara umum 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 (free form) 

Pengakuan bobot SKS maksimal 20 SKS 
 

2. Bentuk terstruktur (structured form) 

Pengakuan bobot SKS maksimal 20 SKS 
 

3. Hybrid (Gabungan dari 2 bentuk di atas) 

Pengakuan bobot SKS maksimal 20 SKS 

 

J. Pembiayaan 

Berisi informasi tentang sumber pembiayaan untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan kesepakatan pembiayaan 

dituangkan dalam bentuk MOU 

a) Sumber Pendanaan 

(1) Perguruan Tinggi 

(2) Mitra 

(3) Sumber lain yang tidak mengikat 

(4) Mahasiswa. 

 

b) Komponen Penggunaan Dana 

(1) Transportasi. 

(2) Biaya Hidup. 

(3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan. 

(4) Biaya Program. 

(5) Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan 

pelaksanaan program di lapangan. 
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(6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai 

ketentuan Perguruan Tinggi pelaksana 

 

K. Penutup 

Alhamdulillah dengan izin Allah kami dapat menyelesaikan Panduan 

Rekognisi Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 

(MB-KM) dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran Pertukaran Pelaja,kami 

ucapkan banyak terimaksih atas kepercayaan dan kerjasama team yang 

telah berjibaku dalam membuat panduan ini.  
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PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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A.  Landasan Kebijakan 

Kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan yang 

meliputi : 

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

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.  
5. Undang-undang No. 3 Tahun 2015 Tentang Perindustrian. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan 

Kerja Nasional. 

7. Permenaker Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelatihan Berbasis Kompetensi 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

9. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2020.  

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.  

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 
Pendampingan Masyarakat Desa 

15. Peraturan PP Muhammadiyah . 

16. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro  No: 

584/II.3.AU/F/UMM/2020 

B. Deskripsi Kegiatan 

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia 

profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang 

berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk 

memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. 

Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu 

sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.  

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra 
antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi 
pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 
(sumber : Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka halaman 11) 

Pembelajaran di luar PT adalah proses pembelajaran pada Program Studi 

yang sama atau Program Studi berbeda di luar UM Metro, baik di Perguruan 
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Tinggi ataupun pada lembaga non Perguruan Tinggi (sumber : Peraturan 

Rektor UM Metro No: 584/II.3.AU/F/UMM/2020) 

 

C.  Tujuan kegiatan 

Tujuan program magang antara lain:  

1.  Permendikbud  

Tujuan magang  berkaitan dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 
2020, yaitu agar mahasiswa : 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi; 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi; 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data; 

6. Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya; 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; dan 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

 
2.  Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup 
kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential 
learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills 
(keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun 
soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi,kerjasama, dsb.). Sementara 
industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-
recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi. 
Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih 
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mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, 
permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-
update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di 
perguruan tinggi akan makin relevan.  
(sumber : Buku PanduanMerdeka Belajar Kampus Merdeka halaman 11) 

 

D.  Kriteria dan Persyaratan 

Persyaratan disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT, 

meliputi: 

 

1. Kriteria (Lembaga Mitra/Tutor) 

Perusahaan yang dipilih harus memenuhi kriteria minimal yang 
ditetapkan Program Studi ditinjau dari sisi jumlah staf pada divisi/bagian 
yang akan ditempatkan, nilai aset, serta komitmennya pada pelaksanaan 
program magang. 

 
Pemilihan perusahaan tempat magang dapat dilakukan dengan dua cara 
yaitu: 

 
a.  Mahasiswa mencari tempat magang sendiri kemudian diajukan 

kepada Program Studi dilingkungan Universitas Muhammadiyah Metro 
untuk mendapat persetujuan. 

b.  Mahasiswa melakukan magang di perusahaan yang telah menjalin 
kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Metro / Fakultas / 
Program Studi dilingkungan Universitas Muhammadiyah Metro. 

 
Dalam  hal  perusahaan  tempat  magang   telah menjalin kerjasama 
magang dengan Universitas / Fakultas / Program Studi  dilingkungan 
Universitas Muhammadiyah Metro, jumlah dan kriteria mahasiswa yang 
akan ditempatkan untuk magang dapat ditetapkan bersama antara 
perusahaan dengan program studi. Perusahaan tempat magang berhak 
melakukan seleksi atas mahasiswa yang akan melakukan magang. 

 
Seluruh Mitra / Perusahaan tempat magang yang telah menjalin kerjasama 
dalam bentuk MOU dengan Prodi/Fakultas WAJIB di informasikan dan 
dilampirkan salinan MOU kepada LPM Universitas Muhammadiyah Metro. 
 
Khusus bagi perusahaan yang belum menjalin kerjasama magang dengan 
Program Studi  dilingkungan Universitas Muhammadiyah Metro, prosedur 
penetapan perusahaan tempat magang ditetapkan sebagai berikut: 

 
a. Sebelum ditetapkan sebagai perusahaan tempat magang, mahasiswa 

memberikan informasi (company profile) tentang perusahaan yang dituju 
paling lambat satu  bulan  sebelum  hari pertama pelaksanaan 
magang. Pimpinan/staf Prodi akan mengumpulkan bukti  apakah 
perusahaan tempat magang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 
Program Studi (dari sisi jumlah staf pada divisi/bagian yang akan 
ditempatkan, nilai aset, serta komitmennya pada pelaksanaan program 
magang). 
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b. Jika telah disetujui oleh Program Studi, maka mahasiswa peserta magang 
harus menyerahkan Formulir Kesediaan Perusahaan atau surat keterangan 
sejenis dari perusahaan yang telah diisi lengkap dan telah ditandatangani 
oleh pejabat perusahaan yang berwenang. 

c. Pengumuman penempatan tempat magang untuk mahasiswa yang 
ditempatkan oleh Program paling lambat satu minggu sebelum 
kegiatan magang dimulai, kecuali terdapat perubahan terkait dengan 
keputusan perusahaan tempat magang. 

 
2. Dosen Pembimbing 

Pada bagian ini akan dijelaskan ketentuan tentang dosen pembimbing 
magang serta rincian tugas dari dosen pembimbing magang dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian magang, dan ketentuan 
pembimbingan. 

 
Dalam penunjukan dosen pembimbing magang, Program Studi di 
lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro berpedoman pada kriteria-
kriteria sebagai berikut: 

a. Dosen yang telah mengajar pada Program Studi  dilingkungan 
Universitas Muhammadiyah Metro minimal selama 4 (empat) semester 
berturut-turut dan satu bidang studi dengan bidang studi mahasiswa 
peserta magang.. 

b. Memperoleh Surat Penunjukan Pembimbing Magang dari Fakultas 
dilingkungan Universitas Muhammadiyah Metro (FORM 11) berupa 
Surat Keputusan Dekan (SK Dekan). 

 
3. Mahasiswa/Peserta 

 Pada bagian ini akan dijelaskan persyaratan  yang  harus  dipenuhi calon  
mahasiswa  peserta  magang  

 
 Syarat Peserta Magang 

Bagian ini menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 

Program Studi dilingkungan Universitas Muhammadiyah Metro  sebelum 

dapat mengikuti program magang. 

   
a. Telah lulus minimal 75 persen SKS yang disyaratkan oleh Program Studi  

masing masing. 
b. Jika bersamaan dengan mengambil mata kuliah, maka jumlah maksimal 

mata kuliah yang bersamaan dengan magang adalah 1 (satu) mata kuliah 
(kecuali magang dilakukan dalam masa libur semester). 

c. Matakuliah   magang   telah   didaftarkan   dalam   Formulir Rencana  
Studi pada  semester  yang bersangkutan (atau semester berikutnya 
apabila magang dilakukan dalam masa libur semester).  

 
E. Mekanisme Pelaksanaan 

Mengambarkan alur/proses program kegiatan dan deskripsi tupoksi unit 

terkait sesuai masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran luar PT, meliputi: 
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1.  Alur / Proses Program Kegiatan 
 
2.  Tugas Pokok dan Fungsi Unit yang terlibat 

a).  Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro (Rektor, Wakil Rektor) 

Pimpinan Perguruan Tinggi dalam hal ini Pimpinan Universitas 

Muhammadiyah (Rektor/Wakil Rektor) wajib memfasilitasi hak bagi 

mahasiswa  (dapat diambil atau tidak) untuk : 

 Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling  lama 2 

semester atau setara dengan 40 SKS.  

 Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di  

perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau  setara 

dengan 20 SKS.  

 Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi  

kegiatan pembelajaran selama MAGANG 

 Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra  

b).  Unit pelaksana (LPPM, Inkubator Bisnis, LSP, UPT PPL, dll) 
Melakukan upaya aktif sebagai Supporting untuk membantu 

pelaksanaan program magang sesuai dengan kapasitasnya masing 

masing. 

c).  Fakultas 

 Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas  yang bisa diambil 

mahasiswa yang di setarakan dengan pekerjaan selama magang. 

 Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK)  dengan mitra / 

perusahaan tempat magang yang relevan. 

 Membuat Surat Tugas bagi Dosen Pembimbing Magang   

d).  Program Studi 
Ketua Program Studi 

• Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan  model 

implementasi kampus merdeka bersama dengan Mitra/ 

perusahaan tempat magang. 

• Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil Mata kuliah yang 

disetarakan dengan program magang 

• Menawarkan mata kuliah yang disetarakan dengan program 

magang yang bisa diambil oleh  mahasiswa peserta magang 

beserta persyaratannya 

• Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan  kegiatan 

pembelajaran yang disetarakan pada program magang. 

• Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi  dari kegiatan 

pembelajaran yang disetarakan pada program magang, disiapkan 

alternatif mata  kuliah daring. 

• Memfasilitasi Ujian Presentasi Laporan Magang (di hadirkan satu 

orang dosen penguji, satu orang dosen pembimbing magang, satu 

orang dosen pembimbing akademik, dapat  menghadirkan wakil 

mitra/perusahaan tempat magang) Hasil ujian presentasi laporan 

magang dibuat dalam (FORM 17) 
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• Berkoordinasi dengan dosen mata kuliah yang belum disetarakan 

dengan program magang untuk menginventarisir nilai mahasiswa. 

 

e).  Dosen 
1.  Dosen Pembimbing Akademik 

• Melakukan bimbingan terhadap mahasiswa sejak dini untuk 

menyiapkan diri mengikuti program Magang 

• Melakukan pemeriksaan pemenuhan beban SKS sebagai 

syarat minimal untuk mengikuti program Magang 

• Memberikan rekomendasi kepada Ka Prodi tentang layak atau 

tidak layak mahasiswa dalam bimbingan akademiknya untuk 

mengikuti program magang (FORM 1a) 

• Membantu dan berkoordinasi dengan Kaprodi dalam hal : 

• Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil Mata kuliah 

yang disetarakan dengan program magang 

• Menawarkan mata kuliah yang disetarakan dengan program 

magang yang bisa diambil oleh  mahasiswa peserta magang 

beserta persyaratannya 

• Mengkoordinasikan mata kuliah daring dengan dosen mata 

kuliah Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi  dari 

kegiatan pembelajaran yang belum disetarakan pada program 

magang. 

 

2. Dosen Pembimbing Magang 

• Menyatakan bersedia atau tidak bersedia menerima mahasiswa 

dalam bimbingannya 

• Membimbing mahasiswa dalam mengikuti seleksi Magang 

• Membimbing Mahasiswa dalam bimbingan nya selama program 

magang berlangsung 

• Dapat menghantar, melakukan kunjungan dalam rangka 

monitoring dan evaluasi selama waktu magang mahasiswa 

dalam bimbingannnya, melakukan penjemputan mahasiswa 

magang dalam bimbingannya bila program magang telah 

selesai. 

• Wajib memberikan pendapat terhadap mitra/perusahaan tempat 

magang (Form 1d) 

 
a. Rincian Tugas Dosen Pembimbing Magang 

1. Dosen pembimbing harus dapat memberikan masukan 

dan pengarahan tentang pelaksanaan magang dan 

penulisan Laporan Magang. Pemberian masukan dan 

arahan tersebut diantaranya mencakup, namun tidak 

terbatas pada hal-hal berikut: 

a. Memberikan masukan, arahan, dan mendiskusikan 
rumusan permasalahan dan tujuan atau topik Laporan 
Magang. 
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b. Membuat rencana bimbingan bersama mahasiswa. 
c. Mengarahkan mahasiswa dalam hal metode penulisan 

ilmiah dan metode analisis dalam Laporan Magang 
sesuai dengan pedoman penulisan Laporan Magang 
yang telah disepakati. 

d. Mendiskusikan acuan materi keilmuan yang relevan 
dengan topik Laporan Magang. 

e. Memberikan persetujuan untuk Ujian presentasi 
proposal karya magang , ujian hasil karya magang, 
laporan karya magang. 

f. Hadir dalam Sidang Ujian presentasi laporan karya 
magang dan memberikan penilaian akhir bagi Laporan 
karya Magang yang diujikan 

g. Memberikan arahan dalam penyelesaian revisi 
Laporan karya Magang. 

2.  Dosen pembimbing harus memastikan bahwa Laporan 

Karya Magang bebas dari plagiarisme dengan memeriksa 

bukti bebas plagiat dari Universitas. 

3.  Memberikan pembekalan sebelum mahasiswa melakukan 

program magang, pembekalan ini meliputi uraian singkat 

tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Nilai Nilai Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan, Gambaran Kondisi Mitra, 

Pemberian FORM  Logbook, Pemberian  FORM 

Bimbingan dosen pembimbing, Pemberian FORM  

Bimbingan Supervisor, Pemberian FORM  Data kontak 

pribadi keluarga mahasiswa dan data kontak person mitra 

yang telah di isi lengkap untuk dipegang dosen 

pembimbing. Bukti pemberian pembekalan ditulis dalam 

(FORM 1b). 

4.  Menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk 

berkonsultasi minimal enam kali (minimal satu bulan satu 

kali) pada program magang satu semester  ; atau minimal 

duabelas kali (minimal satu kali dalam satu bulan) pada 

program magang dua semester, dibuktikan dengan tanda 

tangan (FORM 12), atau bukti screenshoot apabila 

bimbingan dilaksanakan secara daring. 

5.  Memberikan persetujuan atas Laporan Karya Magang 

sebelum dipresentasikan (FORM 10). 

6.  Memberikan nilai untuk laporan  karya magang (FORM 

13). 

7.  Memberikan nilai pada ujian presentasi laporan karya 

magang (FORM 14) dari mahasiswa peserta magang 

8.  Bukti konsultasi magang pada (form 12) merupakan 

prasyarat untuk mengajukan Presentasi Laporan Karya 

Magang 

b.  Penggantian Dosen Pembimbing Magang 

1). Penggantian dosen pembimbing magang harus 

didasarkan pada alasan yang dapat 
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dipertanggungjawabkan. 

2). Pengajuan permohonan penggantian dosen pembimbing 

magang dapat dilakukan selambat- lambatnya 2 (dua) 

bulan setelah magang dimulai. 

3). Penggantian dosen pembimbing magang harus dengan 
persetujuan dari Ketua Program Studi (FORM 15). 

 
3.  Dosen Mata Kuliah 

Mata Kuliah Yang Belum Disetarakan : 

Dosen mata kuliah melakukan kuliah daring kepada mahasiswa 

magang untuk mata kuliah yang belum disetarakan dengan 

program magang, kuliah daring dilaksanakan diluar waktu kerja di 

mitra/perusahaan tempat magang. 

Dosen mata kuliah memberikan bahan kuliah, tugas, Ujian Tengah 

Semester, kepada mahasiswa peserta magang secara daring 

diluar waktu kerja mitra/perusahaan tempat magang. 

Dosen mata kuliah melakukan penilaian terhadap mata kuliah 

yang diambil mahasiswa peserta magang yang belum disetarakan 

dengan program magang seperti biasa. Khusus untuk penilaian 

kehadiran dilakukan melalui absen dari Mitra/perusahaan tempat 

magang ber stempel. 

Penilaian untuk Ujian Akhir Semester Mata Kuliah   yang BELUM 

disetarakan harus di ikuti secara langsung oleh Mahasiswa 

Magang di kampus (Universitas Muhammadiyah Metro) atau 

melalui Surat Keputusan Dekan dapat dilaksanakan secara 

Daring. 

Mata Kuliah Yang Telah Disetarakan : 

Penilaian untuk Tugas, Ujian Tengah Semester,  Absen mata 

kuliah yang telah disetarakan dilakukan oleh dosen pembimbing 

magang , hal ini dapat dilakukan dengan melihat logbook harian 

mahasiswa , laporan magang, presentasi laporan magang, 

maupun pemberian tugas tugas matakuliah yang telah 

disetarakan. 

Penilaian untuk Ujian Akhir Semester Mata Kuliah   yang TELAH 

disetarakan  dilakukan dengan melakukan penilaian melalui 

laporan ilmiah tertulis  format karya tulis ilmiah standar UM Metro. 

Laporan tersebut dilakukan presentasi dan nilai dengan standar 

presentasi skripsi/tugas akhir. 
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Pada Magang satu semester,  proposal karya magang , ujian 

presentasi proposal karya magang , Laporan hasil karya magang, 

ujian hasil karya magang dilaksanakan pada semester yang sama. 

Pada Magang dua semester, proposal karya magang, ujian 

proposal karya magang dilakukan pada semester pertama. Untuk 

Laporan Karya Magang dan Ujian presentasi karya magang 

dilakukan pada akhir semester kedua. 

f). Mahasiswa 

 Merencanakan bersama Dosen Pembimbing  Akademik mengenai 

program mata kuliah/  program yang akan diambil dalam program 

magang. 

 Mendaftar  kegiatan program magang. 

 Melengkapi persyaratan kegiatan program magang (antara lain 

transkrip akademik terakhir, kartu BPJS Kesehatan, KTP elektronik 

dan lain lain) yang ditentukan prodi/fakultas,  termasuk mengikuti 

seleksi bila ada.  

 Mendapatkan Dosen Pembimbing Magang, kemudian menghadap 

kepada dosen pembimbing magang sebelum mengikuti seleksi 

magang untuk meminta bimbingan. 

 Mengikuti program kegiatan magang , menyusun laporan, 

melakukan presentasi, sesuai  dengan ketentuan pedoman 

akademik yang ada. 

 Mengikuti kuliah daring pada mata kuliah yang belum direkognisi, 

disetarakan diluar jam kerja mitra/perusahaan tempat magang.  

 Mengikuti Ujian Akhir Semester Mata Kuliah di kampus (Universitas 

Muhammadiyah Metro) bagi mata kuliah yang belum di setarakan. 

 

 Rincian Tugas Mahasiswa Peserta Magang 

1. Menyelesaikan registrasi akademik  sesuai jadwal yang telah 
ditentukan  

2. Bagi mahasiswa yang mencari sendiri tempat magangnya 
wajib menyerahkan company profile calon perusahaan 
tempat magang terlebih dahulu untuk dievaluasi oleh 
Program beserta Formulir Permohanan Magang . Jika telah 
disetujui, kemudian menyerahkan Formulir Pernyataan 
Kesediaan Perusahaan tempat magang atau surat 
keterangan sejenis dari perusahaan tempat magang selama 
informasi yang diberikan sesuai dengan yang diminta dalam 
Formulir Pernyataan Kesediaan Perusahaan. 

3. Mengisi FORM data perusahaan, data keluarga dan 
menyerahkannya ke dosen pembimbing (FORM 1c) 

4. Menaati ketentuan jadwal kerja dan ketentuan-ketentuan lain 
yang ditetapkan oleh perusahaan maupun Program Studi   

5. Melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh 
perusahaan dengan baik. 

6. Melakukan konsultasi menggunakan Form Konsultasi 
bimbingan dengan dosen pembimbing magang minimal 6 kali 
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(dengan minimal 2 kali tatap muka langsung dan empat kali 
online dibuktikan dengan screenchoot video call) selama 
Magang pada program satu semester ; atau minimal 12 kali 
(dengan minimal 4 kali tatap muka langsung dan delapan kali 
online dibuktikan dengan screenshoot video call) selama 
magang pada program magang dua semester , sesuai dengan 
jadwal konsultasi yang ditetapkan oleh pembimbing, yang 
dibuktikan dengan penyerahan Formulir Bukti Konsultasi 
Magang  sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian 
presentasi laporan magang. Proses pembimbingan dimulai 
selambatnya dua minggu setelah aktivitas magang 
dilaksanakan. 

7. Membuat  proposal Karya Magang dan ujian seminar proposal, 

membuat Laporan Karya Magang dan ujian seminar karya 

magang. 

8. Mengikuti ketentuan pengajuan permohonan ujian presentasi 
magang dengan mengisi dan mengembalikan Formulir 
Laporan Karya Magang Siap Uji di Sekretariat Prodi dengan 
melampirkan: 
a.  Laporan Karya Magang 1 (satu) set yang telah 

ditandatangani dosen pembimbing magang dan dijilid 
biasa. 

b.  1 lembar cover depan Laporan Karya Magang yang telah 
ditandatangani dosen pembimbing dan supervisor untuk 
ditandatangani oleh ketua Prodi. 

c.  Form konsultasi/bimbingan dilampiri screenshoot video call 
bimbingan. 

d, Bukti bebas plagiasi dari universitas yang telah 
ditandatangani oleh staf akademik yang melakukan 
pemeriksaan dan diketahui serta ditandatangani oleh dosen 
pembimbing.   

 

 Ketentuan Pembimbingan Magang bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa harus melakukan pembimbingan sebelum 
pelaksanaan magang untuk memastikan pelaksanaan magang 
dan penulisan Laporan Magang dapat berjalan dengan baik. 

2. Mahasiswa harus membuat Laporan Karya Magang sesuai 
dengan pedoman penulisan Laporan Karya Magang. 

3. Mahasiswa harus dapat menghargai waktu yang telah 
dialokasikan oleh dosen pembimbing, khususnya target waktu 
penyelesaian Laporan Magang yang telah ditentukan antara 
pembimbing dan mahasiswa dan ketepan waktu dalam kegiatan 
bimbingan. 

4. Mahasiswa harus memenuhi jumlah bimbingan minimal yang 
telah ditetapkan. 

5. Mahasiswa harus memperhatikan etika berkomunikasi dan etika 

berperilaku dalam melakukan proses pembimbingan. 
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g). Lembaga Mitra 

 Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan  model 

implementasi kampus merdeka bersama dengan 

Prodi/Fakultas/Universitas. 

 Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK)  bersama perguruan 

tinggi/fakultas/ program studi  

 Melaksanakan program kegiatan magang sesuai  dengan ketentuan 

yang ada dalam dokumen  kerja sama (MoU/SPK) 

 Dapat melakukan Seleksi Magang 

 Rincian Tugas Mitra / Perusahaan Tempat  Magang 

1. Memberikan Profil Perusahaan atau informasi yang sejenis 
kepada mahasiswa calon peserta magang. Profil perusahaan 
dapat pula berupa situs web resmi perusahaan. 

2. Mengisi Formulir Pernyataan Kesediaan Perusahaan bagi 
perusahaan yang belum menjalin kerjasama magang dengan 
Program Studi/Fakultas dilingkungan Universitas 
Muhammadiyah Metro atau memberikan Surat Keterangan 
dengan informasi yang sama dengan yang diperlukan dalam 
Formulir Pernyataan Kesediaan Perusahaan (FORM 2). 

3. Melakukan koordinasi dengan  Program Studi  dilingkungan 
Universitas Muhammadiyah Metro dalam rangka perencanaan, 
penempatan, pelaksanaan dan evaluasi magang. 

4. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa 
peserta magang dengan koordinasi dengan Program Studi  
dilingkungan Universitas Muhammadiyah Metro. 

5. Mengarahkan dan memberikan tugas-tugas yang harus 
dikerjakan oleh mahasiswa peserta magang. 

6. Mitra Menetapkan person in charge (PIC) sebagai person yang 
ditunjutk resmi untuk mengkoordinasikan kegiatan magang 
dengan program studi. (FORM 3) 

7. Menetapkan Supervisor sebagai Pembimbing Magang di 
perusahaan (FORM 4) 

8. Menyediakan fasilitas kerja bagi mahasiswa peserta magang 

(FORM 5) 

9. Memberikan kelonggaran waktu bagi mahasiswa magang agar 

dapat menulis Laporan Magang. 

10. Mitra memberikan Safety Induction / briefing mengenai 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja , budaya kerja mitra, 

prosedur kerja mitra , APD, kepada peserta magang (FORM 6) 

11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi bersama Program Studi 

terhadap pelaksanaan Magang (FORM 7). 

12. Memeriksa Logbook , memberikan tugas dan pertanyaan kepada 

mahasiswa terhadap logbook yang dibuat dan memberikan paraf 

harian pada logbook sebagai kegiatan harian mahasiswa 

magang (FORM 8) 

13. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa magang (FORM 9). 

14. Memberikan persetujuan atas Laporan Magang sebelum 

dipresentasikan (FORM 10) 

15. Dapat mengusulkan / diundang untuk menghadiri presentasi 

laporan magang. 
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F. Panduan kegiatan Pembelajaran 

Berisi tentang panduan kegiatan pembelajaran yang mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. 

G. Pengakuan bobot sks (bobot Sks, Kesetaraan, dan Penilaiannya) 

Pengakuan beban sks berdasarkan kesesuaian Capaian dan Penilaian dan 

substansinya. Selain dalam bentuk penilaian capaian, 

pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan dapat juga 

dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan 

pendamping ijazah). Secara umum 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 (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 (soft skills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang 
diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh hard skills sebagai 
bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan 
permasalahan keteknikan yang kompleks (complex engineering problem 
definition), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan 
keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara 
contoh soft skills-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan 
kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk 
menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya 
dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut (sumber buku 
panduan merdeka belajar) 

 
 
Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang 
diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk 
portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah). 
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2. Bentuk terstruktur (structured form). 
Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum  
yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam  
bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya  
sejalan dengan kegiatan magang. Sebagai contoh, mahasiswa T Kimia 
magang 6 bulan di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata 
kuliah. 

 
3. Hybrid (Gabungan dari 2 bentuk di atas) 
Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan  
antara bentuk bebas (free-form) dan terstruktur (structured) 

H. Pembiayaan 

Berisi informasi tentang sumber pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam 

bentuk MOU 

I. Penutup 

Berisi penutup dan ucapan terimakasih 
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LAMPIRAN  

LEMBAR PENILAIAN UJIAN LAPORAN MAGANG 

Semester:………………………………Tahun Akademik 20….……./20…..…… 

 
Nama Mahasiswa  

Nomor Pokok Mahasiswa  

Tanggal Ujian  

 

Penulisan Laporan Magang 

LAPORAN MAGANG (DINILAI DOSEN 

PEMBIMBING DAN SUPERVISOR) 

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

Range nilai 50 - 60 Range nilai 70 - 80 Range nilai 90 - 100 50 - 100 

Laporan magang menyampaikan proses magang 
yang telah dilaksanakan (15%) 

    

 
1. 

 

Gambaran umum lembaga (5%) 

Tidak ada kejelasan 
jenis perusahaan dan 
industri tempat 
perusahaan beroperasi 

Ada kejelasan jenis 
perusahaan dan industri 
tempat perusahaan 
beroperasi 

Jenis perusahaan dan 
industri tempat 
perusahaan beroperasi 
digambarkan dengan baik 

 

 
 

 
2. 

Tugas mahasiswa selama magang dijelaskan 
dengan baik dan relevan dengan jurusan 
(10%) 

Tugas mahasiswa tidak 
dijelaskan dengan jelas 
dan baik 

Tugas mahasiswa 
dijelaskan dengan baik 
namun masih ada yang 
kurang jelas 

Tugas mahasiswa 
dijelaskan dengan jelas dan 
baik 

 

      

Laporan magang menguraikan hal - hal di bawah 
ini : (70%) 

    

 

3. 

Pendahuluan/Latar belakang dan 
perumusan masalah ditulis secara jelas 
(20%) 

Latar belakang magang 
kurang menjelaskan 
tujuan magang dan 
alasan mengapa suatu 

Latar belakang magang 
menjelaskan tujuan 
magang dan alasan 
mengapa suatu topik 

Latar belakang magang 
menjelaskan tujuan 
magang dan alasan 
mengapa suatu topik 
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LAPORAN MAGANG (DINILAI DOSEN 

PEMBIMBING DAN SUPERVISOR) 

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

Range nilai 50 - 60 Range nilai 70 - 80 Range nilai 90 - 100 50 - 100 

  topik dipilih untuk 
dibahas 

dipilih untuk dibahas 
dengan cukup baik 

dipilih untuk dibahas 
dengan sangat baik 

 

 
4. 

 
Masalah dianalisis menggunakan landasan 
teoritis dan bukti pendukung yang kuat 
(25%) 

Teori / bukti 
pendukung yang 
digunakan tidak sesuai 
dengan masalah yang 
dibahas 

 

Teori / bukti pendukung 
yang digunakan kurang 
sesuai dengan masalah 
yang dibahas 

 

Teori / Bukti pendukung 
yang digunakan sesuai 
dengan masalah yang 
dibahas 

 

 
5. 

 
Kesimpulan dirumuskan sesuai dengan hasil 
analisis (10%) 

Kesimpulan 
dirumuskan tidak 
sesuai dengan hasil 
analisis 

Kesimpulan dirumuskan 
kurang sesuai dengan hasil 
analisis 

Kesimpulan dirumuskan 
sesuai dengan hasil analisis 
dengan tepat 

 

 
6. 

 

Refleksi diri mencerminkan proses 
pembelajaran selama magang secara 
pribadi, meliputi aspek technical skill dan 
social-emotional skill (10%) 

Refleksi diri mahasiswa 
dijelaskan tidak 
meliputi kedua aspek 
tersebut (tidak 
lengkap) 

 

Refleksi diri mahasiswa 
dijelaskan lengkap (2 
aspek) namun lessons 
learned belum lengkap 

Refleksi diri mahasiswa 
dijelaskan lengkap (2 
aspek) dengan lessons 
learned yang lengkap dan 
Baik 

 

 
7. 

 
Rekomendasi yang dibuat memuat 
rekomendasi terkait masalah yang dianalisis 
dan rekomendasi untuk institusi (jika ada) 
(5%) 

 

 
Rekomendasi tidak 
sesuai dengan hasil 
analisis dan refleksi 

Rekomendasi / solusi yang 
diberikan sudah 
berdasarkan hasil analisis / 
refleksi namun kurang 
tepat 

Rekomendasi/solusi yang 
diberikan dibuat 
berdasarkan hasil analisis 
dan refleksi secara tepat 

 

Laporan magang ditulis dengan pengorganisasian 
yang baik (15%) 

    

 
8. 

Mengikuti panduan laporan magang yang 
berlaku di UM Metro (5%) 

Laporan ditulis tidak 
sesuai dengan panduan 
penulisan laporan 
magang dan tugas 

Laporan ditulis kurang 
sesuai dengan panduan 
penulisan laporan magang 
dan tugas akhir di 
lingkungan Fakultas UM 
Metro 

Laporan ditulis sesuai 
dengan panduan penulisan 
laporan magang dan tugas 
akhir di lingkungan Fakultas 
UM Metro 
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LAPORAN MAGANG (DINILAI DOSEN 

PEMBIMBING DAN SUPERVISOR) 

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

Range nilai 50 - 60 Range nilai 70 - 80 Range nilai 90 - 100 50 - 100 

  akhir di lingkungan 
masing-masing 
Fakultas UM Metro 

   

 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 

 
Logika penyajian yang runtun (5%) 

Susunan bab, paragraf 
dan kalimat tidak 
sesuai dengan 
pengembangan ide, 
dengan penggunaan 
kata sambung yang 
kurang tepat. 

 
Susunan bab, paragraf dan 
kalimat sesuai dengan 
pengembangan ide, namun 
masih ada penggunaan 
kata sambung yang kurang 
tepat. 

 
Susunan bab, paragraf dan 
kalimat sesuai dengan 
pengembangan ide, 
dengan didukung 
penggunaan kata sambung 
yang tepat. 

 

 
 
 
 

 
10. 

 
 
 
 

 
Bahasa yang baku serta ilmiah (5%) 

Tidak menggunakan 
bahasa Indonesia yang 
baku dan penggunaan 
sitasi / daftar referensi 
sesuai konvensi yang 
benar 

 
Menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku 
namun penggunaan sitasi / 
daftar referensi belum 
sesuai konvensi yang benar 

 
Menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku dan 
penggunaan sitasi / daftar 
referensi sesuai konvensi 
yang benar 

 

 
 
PRESENTASI LAPORAN MAGANG 

    

Alur Presentasi (30%)     

 

 
11. 

 

 
Logika dalam Analisis Presentasi (15%) 

Presentasi disampaikan 
dengan alur yang 
kurang urut 

Presentasi disampaikan 
dengan urutan yang cukup 
baik 

 
Presentasi disampaikan 
dengan alur yang baik 

 

 

 
12. 

 

 
Substansi Isi Presentasi (15%) 

Isi presentasi tidak 
sesuai dengan isi 
laporan magang 

 

Isi presentasi kurang sesuai 
dengan isi laporan magang 

 

Isi presentasi sesuai 
dengan isi laporan magang 

 

Proses Presentasi (30%)     
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13. 

 
 

 
Kualitas Slides Presentasi (15%) 

 

Slides yang digunakan 
tidak menarik dan 
belum menggunakan 

Slides yang digunakan 
cukup menarik namun 
masih ada font yang sulit 
dibaca 

 

Slides yang digunakan 
menarik dan menggunakan 
fornt yang mudah dibaca 
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LAPORAN MAGANG (DINILAI DOSEN 
PEMBIMBING DAN PENGUJI) 

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

Range nilai 50 - 60 Range nilai 70 - 80 Range nilai 90 - 100 50 - 100 

  font yang mudah 
dibaca 

   

 

 
14. 

 

 
Sistematika Slides Presentasi (15%) 

Urutan Slides tidak 
sama dengan urutan 
presentasi. 

Urutan Slides dengan 
urutan presentasi belum 
sesuai. 

 
Urutan Slides sama dengan 
urutan presentasi. 

 

Komunikasi dalam Presentasi (40%)     

 

 
15. 

 

Kemampuan Menjelaskan Isi Laporan 
Magang (15%) 

Kurang mampu 
menjelaskan isi laporan 
dengan baik 

 

Mampu menjelaskan isi 
dengan cukup baik 

 

Mampu menjelaskan isi 
laporan dengan jelas 

 

 

 
16. 

 

Kemampuan Menjawab Pertanyaan Penguji 
(25%) 

Kurang mampu 
menjawab pertanyaan 
penguji dengan baik 

Mampu menjawab 
pertanyaan namun masih 
ada kesalahan minor 

Mampu menjawab 
pertanyaan penguji dengan 
sangat baik 

 

 

 
Metro,…………………………………… 

Dosen Pembimbing Magang 

 
 
 

(…………………………………………) 

NIDN:
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LAMPIRAN  

REKAPITULASI NILAI AKHIR LAPORAN KARYA MAGANG 

Semester:…………….…………Tahun Akademik 20…..……./20……..….. 

Nama Mahasiswa  

Nomor Pokok Mahasiswa  

Tanggal Ujian  

 
No Komponen Penilaian Pembimbing Ketua Penguji Anggota Penguji Nilai Bobot Nilai x bobot 

   Dosen PA Dosen prodi/wakil 
perusahaan 

   

1 Prestasi Nilai Magang dari Perusahaan     40%  

2 Laporan Karya Magang oleh 
pembimbing 

    10%  

3. Laporan Karya Magang oleh 
Supervisor di lokasi magang 

    10%  

3 Ujian PRESENTASI karya Magang 
 
 

    40%  

 Nilai Akhir (Dalam Huruf) **       
 

Metro,……………………………………………… 
1.   Dosen Pembimbing:……………………………………… 
2.   Ketua Penguji :……………………………………… 
3.   Anggota Penguji :……………………………………… 
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**) Pedoman dalam penentuan Nilai Alkhir dalam Huruf: 

Rentang Nilai Angka Huruf Bobot Nilai Huruf 

85 - 100 A 4,00 

80 - < 85 A- 3,70 

75 - < 80 B+ 3,30 

70 - < 75 B 3,00 

65 - < 70 B- 2,70 

60 - < 65 C+ 2,30 

55 - < 60 C 2,00 

40 - < 55 D 1,00 

**) Rekapitulasi Nilai ini merupakan tanggung jawab dari Dosen Penguji 
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PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ASISTEN MENGAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Susun oleh : 

Tim Penyusun 

 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 
2020 
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A. Landasan Kebijakan 

Landasan hukum kegiatan pembelajaran program asisten mengajar pada 

kurikulum MBKM, sebagai berikut: 

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  

3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan.  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.  

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI).  

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.  

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi. 10. Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 

tentang Standar Pendidikan Guru. 

10. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SNPT 

11. Buku Saku Merdeka Belajar (Kemendikbud, 2020) 

12. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) 

/Kemendikbud, 2020 

13. Panduan Akademik /SK Rektor UM Metro                                   Nomor: 

68.a /III-3.AU/F/KEP.UMM/2015  

14. Standar Pembelajaran Daring/ Peraturan Rektor Nomor: 666/ 

II.3.AU/F/SK-UMM/2019 

15. Panduan Akademik Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM)/ 

Peraturan Rektor UM Metro No: 584/II.3.AU/F/UMM/2020 

 

B. Deskripsi Kegiatan 

Asisten mengajar adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti 

pendidikan dasar, menengah, dan atas di daerah perkotaan  ataupun 

didaerah terpencil selama 1-2 semester setara dengan 20-40 SKS. Asistensi 

mengajar memberikan  kesempatan dan menfasilitasi kepada mahasiswa 

yang memiliki minat kepada dunia pendidikan untuk memperdalam ilmu dan 

pengalaman melalui kegiatan mengajar secara langsung di satuan 

pendidikan. Program asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa yang 

berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Mahasiswa 

yang berasal dari Non FKIP dengan  persyaratan tertentu. 
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C. Tujuan kegiatan 

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Metro 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 

 

D. Kriteria dan Persyaratan Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar 

1. Mahasiswa/Peserta Program Asistensi Mengajar 

a. Mahasiswa/ peserta yang berasal dari FKIP/Pendidikan 

1) Mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Metro dan terdaftar 

pada PDDikti 

2) Telah lulus mata kuliah minimal 120/ sks 

3) Sehat Jasmani dan Rohani  

4) Lulus  seleksi untuk mengikuti program asistensi mengajar di UPT 

PPL UM Metro 

b. Mahasiswa/Peserta yang berasal dari non-FKIP/Non kependidikan 

1) Mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Metro dan terdaftar 

pada PDDikti 

2) Telah lulus mata kuliah minimal 120/ sks 

3) Sehat Jasmani dan Rohani  

4) Mengikuti pembelajaran mikroteaching di UPT PPL UM Metro 

selama 2 minggu atau setara 22 Jam Pelajaran., dengan rincian 

kegiatan: 

 

No Kegiatan Waktu 

1 Matrikulasi 1 kali pertemuan/2 jam 

pelajaran 

2 Praktik Menyusun RPP 2 kali pertemuan/ 4 jam 

pelajaran 

3 Praktik Mengembangkan 

Media dan metode 

Pembelajaran 

2 kali pertemuan/ 4 jam 

pelajaran 

4 Praktik Melaksanakan 

pembelajaran 

2 kali pertemuan/4 jam 

pelajaran 

5 Praktik Menyusun instrumen 

evaluasi pembelajaran 

2 kali pertemuan/ 4 jam 

pelajaran 

6 Praktik melaksanakan 

evaluasi pembelajaran 

2 kali pertemuan/ 4 jam 

pelajaran 

 

5) Lulus  seleksi untuk mengikuti program asistensi mengajar di UPT 

PPL UM Metro 
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2. Dosen Pembimbing Lapangan Asistensi Mengajar 

a. Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Metro 

b. Memiliki jenjang akademik minimal asisten ahli dan telah bersertifikat 

dosen. 

c. Diusulkan oleh program studi yang terkait 

 

3. Sekolah/ Satuan Pendidikan 

a. Sekolah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

atau Kementerian Agama 

b. Sekolah  pada satuan pendidikan dasar, menengah dan atas yang 

memiliki ijin resmi pendirian dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan atau Kementerian Agama 

c. Sekolah telah menjalin kerjasama dengan Universitas 

Muhammadiyah Metro   

 

4. Guru Pamong 

a. Berstatus guru tetap di sekolah pelaksanaan asisten mengajar 

b. Ditunjuk oleh kepala sekolah tempat pelaksanaan program asisten 

mengajar 

 

5. Mekanisme Pelaksanaan 

Mekanisme pelaksanaan program asisten mengajar di Universitas 

Muhammadiyah Metro adalah sebagai berkut: 

 

E. Alur/Proses Program Asisten Mengajar 

Alur atau proses yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program asistensi 

mengajar di Universitas Muhammadiyah Metro dilakukan sesuai dengan 

petunjuk Panduan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

(Kemendikbud, 2020) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  Alur Program Asisten Mengajar 
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Penjelasan:  

a. Mahasiswa mendaftar mata kuliah /Mengisi KRS pada SIAKAD UM 

Metro sesuai dengan equivalensi Mata kuliah pada program asistensi 

mengajar. Kemudian mendaftarkan diri pada UPT PPL UM Metro dan 

mengikuti persyaratan yang ditetapkan untuk kegiatan asistensi 

mengajar, sampai dinyatakan bisa mengikuti program asistensi 

mengajar. 

Setelah dinyatakan bisa mengikuti program asistensi mengajar, 

mahasiswa diberikan pembekalan oleh Dosen Pembimbing Lapangan 

atau pihak terkait sebelum diberangkatkan ke sekolah atau satuan 

pendidikan tempat pelaksanaan asistensi mengajar. 

b. Mahasiswa berkordinasi dengan sekolah/satuan pendidikan sebelum 

melaksanakan pembelajaran disekolah 

c. Mahasiswa melaksanakan program asistensi mengajar 

d. Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan asistensi mengajar 

e. Dosen Pembimbing Lapangan secara aktif dan terjadwal melakukan 

proses bimbingan dan monitoring terhadap pelaksanaan asistensi 

mengajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa 

f. Guru pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan melakukan penilaian 

terhadap mahasiswa 

g. Program Studi asal mahasiswa melakukan konversi nilai dan 

melaporkan pada PDDikti 

 

F. Tugas Pokok dan Fungsi Unit yang terlibat 

1. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro (Rektor, Wakil Rektor) 

a. Rektor 

1) Menetapkan kebijakan terkait program asisten mengajar 

2) Menetapkan melalui Surat keputusan rektor terkait dosen 

pendamping lapangan program asisten mengajar 

3) Menetapkan tim audit internal program asisten mengajar 

b. Wakil Rektor Bidang Akademik 

1) Bersama KUI Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan 

mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun 

program bersama satuan Pendidikan setempat. 

2) Memberikan arahan kepada fakultas dan UPT PPL terkait program 

asisten mengajar 

3) Bersama BAAK Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi. 

 

2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

a. Menyusun standar pelaksanaan program asistensi mengajar 

b. Melakukan sistem audit mutu pelaksanaan program asistensi 

mengajar di UM Metro 

c. Melakukan monitoring dan ealuasi pelaksanaan asistensi mengajar di 

UM Metro 
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3. UPT PPL 

a. Melaksanakan proses pendaftaran dan seleksi terhadap mahasiswa 

yang ingin mengikuti proses asistensi mengajar 

b. Melaksanakan kegiatan matrikulasi dan mikroteaching terhadap 

mahasiswa non-FKIP yang dinyatakan bisa mengikuti program 

asistensi mengajar 

c. UPT-PPL UM Metro membuat panduan operasional pelaksanaan 

kegiatan asistensi mengajar, penilaian, dan panduan lain yang 

dibutuhkan untuk mendukung kegiatan asistensi mengajar. 

d. Menyiapkan instrumen penilaian untuk guru pamong dan Dosen 

Pembimbing Lapangan 

e. UPT-PPL UM Metro bekerjasama dengan FKIP, dan KUI UM Metro 

melakukan analisis kebutuhan terkait sebaran mahasiswa, jumlah 

pamong, jumlah sekolah mitra pelaksanaan asisten mengajar..  

f. Melaksanakan pembekalan terhadap Dosen Pembimbing Lapangan 

kegiatan asistensi mengajar. 

 

4. Fakultas 

a. Mensosialisasikan program asisten mengajar kepada setiap program 

studi dilingkungannya 

b. Bersama UPT PPL dan sekolah mitra menyusun perjanjian 

kerjasama  Program asisten mengajar 

c. Fakultas dengan atau tanpa UPT PPL  melaksanakan perjanjian 

kerjasama dengan sekolah/ satuan pendidikan untuk pelaksanaan 

asistensi mengajar 

d. Menfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat untuk mengikuti 

program asistensi mengajar 

e. Menfasilitasi Dosen Pembimbing Lapangan program asistensi 

mengajar dalam melaksanakan tugas pembimbingan  

 

5. Program Studi 

a. Melakukan sosialisasi kegiatan asistensi mengajar pada mahasiswa 

b. mengusulkanDosen Pembimbing Lapangan lapangan program 

asisten mengajar 

c. Menfaslitasi mahasiswa yang berkeinginan mengikuti program 

asisten mengajar 

d. Menyerahkan nilai ke BAAK untuk pelaporan ke PDDikti 

 

6. Dosen Pembimbing Lapangan 

a. Menyerahkan dan menarik mahasiswa program asisten mengajar di 

satuan pendidikan 

b. Melakukan bimbingan kepada mahasiswa program asisten mengajar 

c. Melakukan kunjungan  ke lokasi mahasiswa  

d. Memberikan penilaian kepada mahasiswa program asistensi 

mengajar 
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7. Mahasiswa 

a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di 

satuan pendidikan.  

b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di 

bawah bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan dan guru pamong 

c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

d. Menyusun laporan kegiatan program asisten mengajar 

e. menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi program asisten 

mengajar 

f. mengikuti kegiatan pendadaran program asisten mengajar 

 

8. Sekolah/Satuan Pendidikan 

a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti 

mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama  

b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yan melakukan 

kegiatan mengajar di satuan pendidikan.  

c. Bersama-sama Dosen Pembimbing Lapangan melakukan monitoring 

dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa  

d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa. 

 

G. Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar 

1. Tahap Perencanaan dan kordinasi 

Pada tahap perencanaan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa program asistensi mengajar yaitu: 

a. Mahasiswa dengan bimbingan guru pamong melakukan analisis 

kebutuhan peserta didik, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana 

sekolah, dan karakteristik sekolah 

b. Mahasiswa dengan bimbingan guru pamong dan Dosen Pembimbing 

Lapangan lapangan merancang rencana program asisten mengajar 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan. 

c. Mahasiswa menyusun perangkat pembelajaran, media, metode 

pembelajaran dengan bimbingan guru pamong dan Dosen 

Pembimbing Lapangan 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran/Mengajar 

a. Mahasiswa melaksanakan program kegiatan asistensi mengajar 

sesuai dengan analisis dan perencanaan yang teah dibuat 

b. Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran dengan bimbingan 

guru pamong secara terjadwal dan terprogram 

c. Mahasiswa melakukan kordinasi, evaluasi, dan refleksi secara 

terprogram terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan 
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3. Penilaian Pelaksanaan program asistensi mengajar 

a. Penilaian pelaksanaan program asistensi mengajar dilakukan untuk 

mengetahui ketercapaian capaian pembelajaran dan tujuan program 

asistensi mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa. 

b. Penilaian dilakukan oleh dua pihak, yaitu: 

1) Guru Pamong  

Guru pamong melakukan penilaian terhadap kualitas praktik 

mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa dan beberapa aktifitas 

mahasiswa di sekolah (Instrumen disiapkan oleh UPT PPL UM 

Metro) 

2) Dosen Pembimbing Lapangan Lapangan  

Dosen pembimbing lapangan melakukan penilaian kepada 

mahasiswa program asistensi mengajar dalam bentuk pendadaran 

laporan akhir kegiatan asistensi mengajar (Instrumen disusun oleh 

UPT PPL UM Metro) 

 

 

4. Pelaporan 

a. Mahasiswa menyusun laporan akhir sesuai dengan panduan program 

asisten mengajar 

b. Mahasiswa mengikuti pendadaran program asisten mengajar 

c. UPT PPL dan program studi  menyusun dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan program asisten mengajar kepada Rektor. 

d. Laporan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UM Metro 

dan Wakil Rektor I UM Metro 

 

5. Monitoring dan Evaluasi,  

a. Monitoring dilakukan oleh LPM berkordinasi dengan UPT PPL UM 

Metro, dan Dosen Pembimbing Lapangan dan atau dengan pihak lain 

yang terkait. 

b. Proses monitoring dilaksanakan secara terjadwal danberkelanjutan 

c. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui: 

d. Tingkat keterlaksanaan program atau kegiatan asistensi mengajar 

e. Mengidentifikasi hambatan dan masalah prlaksanaan program  atau 

kegiatan asistensi mengajar 

f. Merancang program tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 

kegiatan atau program asistensi mengajar di Universitas 

Muhammadiyah Metro 

 

H. Pengakuan bobot sks (bobot Sks, Kesetaraan, dan Penilaiannya) 

Pengakuan beban sks berdasarkan kesesuaian CP dan substansinya. Selain 

dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh 

selama kegiatan dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI 

(surat keterangan pendamping ijazah). 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) 
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setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan 

mahasiswa melakuan kegiatannya mengajar di sekolah.  

Penyetaraan atau pengakuan asistensi mengajar program  Merdeka Belajar–

Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas 

(free form) dan bentuk terstruktur (structured form) dan Hybrid (Gabungan 

dari bentuk bebas dan terstruktur) 

 

1. Bentuk bebas (free form) 

Kegiatan asistensi mengajar equivalen dengan 20 SKS tanpa 

penyetaraan dengan mata kuliah dinyatakan dalam bentuk kompetensi 

yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik 

dalam bentuk hard skills, maupun soft skills sesuai dengan capaian 

pembelajaran yang diinginkan.  

Bentuk free form  untuk mengakuan sks pada kegiatan asistensi 

mengajar, yaitu:. 

 

No Kompetensi SKS 

A Hard Skills 

1 Menyusun dan Mengembangkan Perangkat pembelajaran 3 

2 Mengembangkan Modul atau bahan ajar, dan media 

pembelajaran 

2 

3 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik 

peserta didik 

3 

4 Mengembangkan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 2 

B Soft Skills 

1 Disiplin 2 

2 Kemampuan berkomunikasi 2 

3 Kemampuan bekerjasama 2 

4 Kemampuan mengambil keputusan 2 

5 Kepemimpinan 2 

Total SKS 20 

 

2. Bentuk terstruktur (structured form). 

Kegiatan program asisten mengajar bentuk terstruktur setara dengan 20 

sks menyesuaikan dengan kurikulum program studi masing-masing. 

Sebagai contoh bentuk terstruktur: 

No Mata Kuliah SKS 

1 Pengembangan Kurikulum dan bahan ajar 2 

2 Strategi Pembelajaran 2 

3 Evaluasi proses dan hasil pembelajaran 3 

4 Ekstrakurikulur 3 

5 Pengelolaan laboratorium 2 

6 Administrasi Sekolah 2 

7 Manajemen dan kepemimpinan 3 

8 PLP 3 

 Total 20 
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3. Hybrid (Gabungan dari bentuk bebas dan terstruktur) 

Contoh Rekognisi Program Asisten Mengajar Model Hybrid: 

 

No Matakuliah SKS Kompetensi SKS 

1 Pengembangan 

Kurikulum dan 

bahan ajar 

2 1. Disiplin 

2. Kemampuan 

berkomunikasi 

3. Kemampuan 

bekerjasama 

4. Kemampuan 

mengambil keputusan 

5. Kepemimpinan 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 Evaluasi proses 

dan hasil 

pembelajaran 

3 

3 Administrasi 

Sekolah 

2 

4 PLP 3 

Total SKS 10  10 

Catatan: 

1. Setiap program asisten mengajar dapat digunakan sebagai tugas akhir 

mahasiswa dengan bobot 6 SKS 

2. Rekognisi program asisten mengajar dengan baik bentuk bebas maupun 

struktur dapat berubah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan program studi 

masing-masing 

 

I. Pembiayaan 

Sumber biaya akan tanggung oleh pihak perguruan tinggi dan mahasiswa. 

 

J. Penutup 

Demikian buku panduan rekognisi pembelajaran Kurikulum merdeka belajar–

kampus merdeka (MB-KM) bentuk kegiatan pembelajaran Asisten mengajar 

disusun semoga bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Metro dan 

dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar – 

Kampus Merdeka, dengan harapan Universitas Muhammadiyah Metro dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan 

kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. 
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PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

RISET - PENELITIAN 
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A. Landasan Kebijakan 

Berisi kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan yang 

meliputi : 

1. Undang–undang No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang 

Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun2014 tanggal 30 Januari 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

PendidikanTinggi; 

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi; 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tiunggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional PendidikanTinggi; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional PendidikanTinggi; 

9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 

184/U/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan-

Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan 

Pascasarjana di PerguruanTinggi; 

10. Pedoman PP Muhammadiyah No: 01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 

Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Majelis PendidikanTinggi; 

11. Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tanggal 24 

Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah; 

12. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammmadiyah No: 178/KET/I/0/D/2012 

tanggal 22 Sya’ban 1433 H/ 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman 

PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah; 
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13. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2014; 

14. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, No: 326/III-

3.AU/F/ KEP.UMM/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemberlakuan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah 

Metro. 

15. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 

584/II.3.AU/F/UMM/2020 tentang Panduan Akademik Merdeka Belajar–

Kampus Merdeka (MB-KM), tanggal 05 Juni 2020. 

 

A. Deskripsi Kegiatan 

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang 

pengetahuan dan teknologi. Melalui kegiatan penelitian/riset,perguruan tinggi 

(PT) menjadi gerak inovasi dan modernisasi.Inovasi dan modernisasi selalu 

mendasarkan pada hasil pemikiran, pandangan, dan gagasan baru. Semua 

itu diperoleh dari hasil penelitian/riset, maka tidak bisa dibayangkan apa 

sebenarnya yang dilakukan jika perguruan tinggi tanpa kegiatan riset. 

Penelitian/riset semestinya bisa dilakukan di mana dan kapan saja, mulai dari 

taraf yang paling sederhana, berskala kecil, hingga yang paling besar. 

Penelitian/riset tertentu, mengharuskan untuk dilakukan di laboratorium, 

Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian/riset mahasiswa dapat 

membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai 

rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu 

melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki 

minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di 

laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, 

Laboratorium/Lembaga penelitian/riset terkadang kekurangan asisten peneliti 

saat mengerjakan proyek penelitian/riset yang berjangka pendek (1 semester 

– 1 tahun) atau 20 SKS/ setara dengan 2.720 Menit. Didasarkan asumsi ini, 

dalam wahana merdeka belajar-kampus merdeka, memungkinkan 

mahasiswa untuk dapat melaksanakan penelitian/riset di Lembaga/ 

Laboratorium riset yang memiliki kapabilitas dan fasilitas yang memadai. 
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B. Tujuan kegiatan 

Tujuan kegiatan pembelajaran riset- penelitian di luar PT meliputi: 

1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, 

pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat 

pool talent peneliti secara topikal.  

2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan 

langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.  

3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan 

lembaga riset Indonesia  

 

C. Kriteria dan Persyaratan 

Persyaratan disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT, 

meliputi: 

1. Penelitian memenuhi standar hasil penelitian, standar isi penelitian, 

standar proses, dan standar penilaian penelitian dari standar nasionak 

Perguruan Tinggi. 

2. Materi penelitian meliputi materi penelitian dasar (yang berorientasi pada 

luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat 

baru); dan penelitian terapan (yang berorientasi pada luaran penelitian 

yang berupa inovasi serta penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri). 

3. Peneliti mahasiswa memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi 

penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta 

tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, yang ditunjukkan 

dengan kualifikasi akademik dan hasil penelitiannya. 

4. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra 

sesuai dengan kesepakatan, dengan mendayagunakan sarana dan 

prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama 

penelitian. 

5. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan 

riset.Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan 

penilaianterhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa. 

6. Dosen pembimbing sesuai bidang keilmuan dengan minimal berjenjang 

jabatan fungsional akademik Lektor. 
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D. Mekanisme Pelaksanaan 

Alur/proses program kegiatan dan deskripsi tupoksi unit terkait sesuai 

masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran luar PT, meliputi : 

1. Alur/Proses Program Kegiatan Penelitian/Riset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Alur Program Penelitian/Riset 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Unit yang terlibat 

a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro (Rektor, Wakil 

Rektor) 

1) Menjamin terselenggaranya kegiatanriset mahasiswa di 

lembaga/laboratorium sesuai dengan perjanjianyang telah 

disepakati 

2) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama 

(MoU/SPK)dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset. 

Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama 

(MoU/SPK) dengan mitra Perguruan Tinggi (PT), yang berbadan 

hukum dan memiliki bidang usaha/kegiatan, sesuai dengan bidang 

kajian penelitian yang diminati mahasiswa. 

3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi 

hingga evaluasiprogram riset di lembaga/laboratorium riset di luar 

kampus. 
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4) Mengesahkan pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui 

penelitian/riset. 

5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di 

lembaga/laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa 

6) Melaporkan hasil kegiatan penelitian/riset dan belajar ke Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi  melalui Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi 

 

b. Unit pelaksana (LPPM) 

1) Penyusunan pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui 

penelitian/riset 

2) Penyusunan petunjuk pelaksanaanpembelajaran melalui 

penelitian/riset 

3) Penyampaian informasi program pembelajaran melalui 

penelitian/riset 

4) Penyiapan program pembelajaran melalui penelitian/riset 

5) Penyampaian laporan hasil kegiatan penelitian/riset dan belajar ke 

Perguruan Tinggi (PT) 

6) Mengesahkan proposal program pembelajaran melalui 

penelitian/riset 

 

c. Fakultas 

1) Memberikan peneliti utama dan/atau supervisor kepada 

mahasiswa yang benar-benar ahli dalam topik riset yang 

dijalankan oleh mahasiswa 

2) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, 

pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di 

lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai 

3) Mendata mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti 

penelitian/riset; 

4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook 

5) Menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik 

riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari 

kalangan mahasiswa 
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6) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di 

lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) 

serta program berkesinambungan. 

 

d. Program Studi 

1) Ketua Program Studi 

a) Mendata mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti 

penelitian/ riset; 

b) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan 

pembimbingan,pengawasan,  

c) Menyediakan seleksi dengankarakteristik terperinci terhadap 

topicriset, tujuan penelitian/ risetyang dibutuhkan dari 

kalanganmahasiswa 

d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di 

lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan 

(SKS) serta programberkesinambungan 

 

2) Dosen 

a) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form 

logbook 

b) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di 

lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) 

serta programberkesinambungan 

c) Dosen melaporkan hasil riset/penelitian untuk dilaporkan ke 

fakultas  

d) Dosen melaporkan hasil sidang penelitian  

 

3) Mahasiswa 

a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), 

mahasiswamendaftarkan diri untuk program penelitian/ riset 

b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari 

Lembaga riset/pusatstudi tempat melakukan riset. 

c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan 

d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan 

dalam bentuklaporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah 
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e. Lembaga Mitra 

1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama 

(MoU/SPK) dengan mitra Perguruan Tinggi (PT), yang berbadan 

hukum dan memiliki bidang usaha/kegiatan, sesuai dengan bidang 

kajian penelitian yang diminati mahasiswa. 

2) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga 

mitra sesuai dengan kesepakatan 

3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi 

dan penilaianterhadap proyek riset yang dilakukan oleh 

mahasiswa. 

 

E. Panduan kegiatan Pembelajaran 

Berisi tentang panduankegiatan pembelajaran yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan 

1. Perencanaan, Menentukan mahasiswa yang memenuhi ketentuan dan 

persyaratan penelitian. 

Mahasiswa mendapatkan LoA dari lembaga penelitian/peneliti 

2. Pelaksanaan, Melaksanakan penelitian dengan durasi satu atau dua 

semester (Strara 20 / 40 sks), 6 bulan s.d. 1 tahun. 

3. Pedampingan dan Monitoring, Pendampingan dan 

monitoringmahasiswa dilakukan oleh Dosen atau peneliti. 

Pada sidang hasil penelitian penilaian hasil penelitian mahasiswa 

dilakukan oleh dosen pembimping. 

4. Evaluasi dan Pelaporan, Evaluasi penelitian mahasiswa dilakukan oleh 

Dosen atau peneliti. 

Pasca evaluasi mahasiswa mendapatkan sertifikat penghargaan serta 

luaran-luaran hasil penelitian berupa Jurnal, HKI, Produk Inovasi serta 

penghargaan dari penyelenggaraan perlombaan. 

Perguruan Tinggi melakukan Input  nilai  dalam KHS melalui konversi nilai 

dan pengakuan sks dilanjutkan melaporkan pengakuan sks (Rekognisi 

penelitian) untuk dilaporkan pada PDDIKTI. 

 

F. Pengakuan bobot sks (bobot Sks, Kesetaraan, dan Penilaiannya) 

Pengakuan beban sks berdasarkan kesesuaian CP dan substansinya.Selain 

dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh 
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selama kegiatan dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI 

(surat keterangan pendamping ijazah).Secara umum penyetaraan bobot 

kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 

2 bentuk yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk terstruktur (structured 

form). 

1. 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu 

tujuh ratus dua puluh) menit tempat penelitian/riset. 

2. Penilaian penelitian/riset dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian 

perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa 

penelitian/riset. 

3. Penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran di luar PT ada 2 bentuk: 

a. Bebas (free form) 

Dilihat dari Hard Skills: 

Merumuskan permasalah teknis penelitian  :3 sks   

Menyelesaikan permasalahan teknis penelitian  

di Lapangan      :3 sks   

Kemampuan menyusun design penelitian  : 4 sks   

 

Dilihat dari Soft Skills: 

Kemampuan berkomunikasi    : 2 sks   

Kemampuan bekerjasama    : 2 sks   

Kedisiplinan      : 2 sks   

Kemampuan berkoordinasi    : 2 sks   

Kreativitas      : 2 sks   

 

b. Terstruktur (structured form) 

Tergantung divisi/ bagian dari riset/penelitian/ rumpun keilmuan  

yangdiambil, Kedalaman dan keluasan materi 

penelitiansebagaimanadimaksud penelitian dasar dan penelitian 

terapanharus memuat prinsip-prinsipkemanfaatan, kemutahiran, 

mengantisipasi kebutuhan masamendatang. 

a. Penelitian dasar 

Sebagaimana dimaksudpadaluaran Penelitianyang berupa : 

Fenomena, Kaidah, Model atau Postulat barusetara dengan 20 

sks 
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b. Penelitian terapan 

Sebagaimana dimaksud pada luaran Penelitianyang berupa 

inovasi serta pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, 

sebagaimana dimaksudpadaluaran penelitianyang bermanfaat 

bagi Masyarakat, dunia usaha dan industry setara dengan 20 sks 

 

c. Hybrid (gabungan 2 dua PT) 

Pelaksanaan sidang penelitiandilakukan di dua PT atau Pusat Studi/ 

Lembaga Penelitian/ Laboratorium secara bersamaan melalui Daring/ 

Online ditempat yang berbeda 

 

G. Pembiayaan 

Berisi informasi tentang sumber pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam 

bentuk MoU dan diteruskan dalam bentu MoA oleh masing-masing PT dan 

pembiayaan dibebankan kepada mahasiswa. Dana pengelolaan penelitian 

yang dimaksud, meliputi: 

1. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan pnelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 

2. Peningkatan kapasitas peneliti; dan 

3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). 

 

H. Penutup 

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi perguruan 

tinggi dan dapatdigunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka 

Belajar -Kampus Merdeka, denganharapan perguruan tinggi dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu,profesional dan 

kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa 
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PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

PROYEK KEMANUSIAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Susun oleh : 

Tim Penyusun 
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A. Landasan Kebijakan 

Berisi kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan yang 

meliputi : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. 

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor 

584/2.3AU/F/UMM/2020 Tekait Merdeka Belajar (MB-MK) 

 

B. Deskripsi Kegiatan 

Indonesia banyak mengalami bencana alam dan non alam. Perguruan tinggi 

selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program 

kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa bersifat berkesinambungan. Kegiatan 

mahasiswa dalam program kemanusian bekerjasama dengan lembaga sosial 

kemanusian Nasional dan Internasional. Lembaga sosial kemanusian 

bertaraf Nasional dapat berupa Lembaga Pemerintah, Lembaga 

Muhammadiyah dan non Muhammadiyah.  

 

C. Tujuan kegiatan 

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.  

 

D. Kriteria dan Persyaratan 

1. Kriteria (Lembaga Mitra/Tutor) 

a. Bergerak dibidang sosial kemanusiaan  

b. Berbadan Hukum  

c. Memiliki rencana kerja tahunan 
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2. Dosen Pembimbing 

a. Dosen Ber JJA minimal Assisten Ahli 

b. Memiliki pengalaman dibidang kegiatan sosial, dibuktikan dengan 

sertifikat/surat tugas/surat kepengurusan pada kegiatan sosial 

yang pernah diikuti 

 

3. Mahasiswa/Peserta 

a. Minimal Semester 4 

b. Sehat Jasmani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter 

 

E. Mekanisme Pelaksanaan 

Mengambarkan alur/proses program kegiatan dan deskripsi tupoksi unit 

terkait sesuai masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran luar PT, meliputi: 

1. Alur/Proses Program Kegiatan 

 

 

Gambar 1.  Alur Program Proyek Kemanusiaan 

 

a. Mahasiswa menentukan program proyek kemanusiaan bersama 

organisasi resmi 

b. Mahasiswa memilih jenis kegiatan proyek kemanusiaan; tanggap 

darurat atau non tanggap darurat 
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c. Mahasiswa yang memilih kegiatan proyek kemanusiaan tanggap 

darurat untuk langsung melaksanakan program proyek kemanusiaan 

bersama organisasi resmi 

d. Mahasiswa yang memilih kegiatan proyek kemanusiaan non tanggap 

darurat untuk menyusun proposal rencana kegiatan 

e. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan non 

tanggap darurat jika proposal sudah disetujui 

f. Bagi mahasiswa yang terjun dalam kegiatan tanggap darurat 

melampirkan surat tugas dari organisasi resmi  

g. Melaksanakan kegiatan dengan bimbingan supervisor yang telah di 

tunjuk  

h. Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan dilakukan minimal satu 

semester, maksimal dua semester 

i. Mahasiswa membuat laporan kegiatan proyek kemanusiaan setelah 

melakukan kegiatan 

j. Penilaian dilakukan setelah laporan kegiatan proyek kemanusiaan 

disetujui oleh supervisor 

k. Prodi melakukan rekognisi terhadap hasil penilaian kegiatan 

mahasiswa proyek kemanusiaan tanggap darurat 

l. Prodi langsung melakukan konversi nilai dan pengakuan sks dari 

hasil kegiatan mahasiswa proyek kemanusiaan non tanggap darurat 

m. Prodi melakukan konversi setelah rekognisi terhadap hasil penilaian 

kegiatan mahasiswa proyek kemanusiaan tanggap darurat 

n. Prodi melakukan pelaporan pelaporan hasil konversi kepada BAAK 

o. BAAK melakukan pelaporan hasil konversi kepada PDDikti 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Unit yang terlibat 

a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro (Rektor, Wakil Rektor) 

Bertanggung jawab dalam menjalin kesepakatan dalam bentuk 

dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri 

(MDMC, LPB Muhammadiyah, LazizMu, Lembaga Kesejahteraan 

Sosial, Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan semisalnya) maupun dari 

lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, 

dan semisalnya). 
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b. Fakultas 

Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, 

pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek 

kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.  

 

c. Program Studi 

1) Ketua Program Studi 

a) Ketua Program Studi melakukan rekognisi terhadap hasil 

penilaian kegiatan mahasiswa proyek kemanusiaan tanggap 

darurat 

b) Ketua Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan 

sks dari hasil kegiatan mahasiswa proyek kemanusiaan non 

tanggap darurat 

c) Ketua Program Studi melakukan konversi setelah rekognisi 

terhadap hasil penilaian kegiatan mahasiswa proyek 

kemanusiaan tanggap darurat 

d) Ketua Program Studi melakukan pelaporan hasil konversi 

kepada BAAK 

 

2)  Dosen 

a) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.  

b) Melakukan monitoring terhadap mahasiswa yang terlibat dalam 

proyek kemanusiaan. 

c) Melakukan evaluasi terhadap laporan mahasiswa atas kegiatan 

proyek kemanusiaan.  

 

3)  Mahasiswa 

a) Mahasiswa menentukan program proyek kemanusiaan 

bersama organisasi resmi 

b) Mahasiswa mendaftarkan diri dengan persetujuan Dosen 

Pembimbing Akademik (DPA), untuk mengikuti proyek 

kemanusiaan.  

c) Mahasiswa memilih jenis kegiatan proyek kemanusiaan; 

tanggap darurat atau non tanggap darurat 



 

Proyek Kemanusiaan | 63  
 

d) Mahasiswa yang memilih kegiatan proyek kemanusiaan 

tanggap darurat untuk langsung melaksanakan program proyek 

kemanusiaan bersama organisasi resmi 

e) Mahasiswa yang memilih kegiatan proyek kemanusiaan non 

tanggap darurat untuk menyusun proposal rencana kegiatan 

f) Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan 

non tanggap darurat jika proposal sudah disetujui 

g) Mahasiswa yang terjun dalam kegiatan tanggap darurat 

melampirkan surat tugas dari organisasi resmi 

h) Mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan bimbingan 

supervisor yang telah ditentukan  

i) Mahasiswa Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan 

laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.  

 

4) Lembaga Mitra 

a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai 

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

b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa 

selama mengikuti proyek kemanusiaan.  

c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang 

diikuti oleh mahasiswa.  

d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen 

pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.  

e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.  

 

F. Panduan kegiatan Pembelajaran 

Berisi tentang panduan kegiatan pembelajaran yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Panduan 

dapat menyesuaiakan kebutuhan tiap program studi. Adapun standar 

panduan kegiatan harus terdiri dari beberapa hal berikut ; 

1. Menguraikan secara jelas kegiatan proyek kemanusiaan yang akan 

dilakukan.  

2. Menguraikan kondisi lokasi bencana yang akan dijadikan objek kegiatan 

proyek kemanusian. 
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3. Mendeskripsikan hasil survei awal yang telah dilakukan, meliputi survei 

terhadap SDA, SDM, kelembagaan dan sumber-sumber pendanaan. 

4. Merumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan 

mengacu pada tema-tema kegiatan yang telah ditetapkan. 

5. Menunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam program yang akan 

dilaksanakan 

6. Keberhasilan proyek kemanusiaan diketahui dengan keterlibatan aktif 

mahasiswa dalam kegiatan recovery dan rehabilitasi sosial dan ekonomi 

di  lokasi kegiatan. 

 

G. Pengakuan bobot sks (bobot Sks, Kesetaraan, dan Penilaiannya) 

Pengakuan beban sks berdasarkan kesesuaian CP dan substansinya. Selain 

dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh 

selama kegiatan dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI 

(surat keterangan pendamping ijazah). Secara umum 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 (free form) 

Bentuk free form ditujukan pada kegiatan proyek kemanusiaan tidak 

terstruktur (tanggap darurat). Proyek kemanusaan tidak terstruktur 

pengakuan bobot SKS maksimal 20 SKS sebagai berikut ; 

No Kompetensi SKS 

A Hard Skills 

1 Menyusun, Melaksanakan dan Mencatat Kegiatan Tanggap 

darurat 

3 

2 Keterlibatan dalam manajemen pos koordinasi (Poskor) 

bantuan tanggap darurat sesuai keahlian.  

2 

3 Keterlibatan pada fase rehabilitasi kegiatan tanggap darurat 

sesuai keahlian 

3 

4 Ketangguhan di lokasi bencana 2 

B Soft Skills 

1 Disiplin 2 

2 Kemampuan berkomunikasi 2 

3 Kemampuan bekerjasama 2 

4 Kemampuan mengambil keputusan 2 

5 Kemampuan mengelola emosi 2 

Total SKS 20 
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2. Bentuk terstruktur (structured form) 

Bentuk terstruktur dapat diaplikasikan pada proyek kemanusiaan tipe non 

tanggap darurat. Komponen kegiatan dapat menyesuaikan kebutuhan 

tiap prodi. Pembobotan nilai disusun sebelum pelaksanaan kegiatan 

kemanusiaan non tanggap darurat. Pengakuan bobot SKS maksimal 20 

SKS 

 

3. Hybrid (Gabungan dari 2 bentuk di atas) 

Bentuk hybrid dilakukan pada kegiatan tanggap darurat yang fasenya 

kurang dari 2 minggu. Untuk menuhi standar waktu 1 semester dapat 

ditambahkan kegiatan proyek kemanusiaan terstruktur (non tanggap 

darurat). Komponen penilaian Hybrid dari kegiatan tanggap darurat dan 

kegiatan yang menyesuaikan kebutuhan tiap prodi. Pengakuan bobot 

SKS maksimal 20 SKS 

 

H. Pembiayaan 

Berisi informasi tentang sumber pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam 

bentuk MOU 

1.  Sumber Pendanaan 

a. Perguruan Tinggi. 

b. Mitra. 

c. Sumber lain yang tidak mengikat. 

d. Mahasiswa. 

2.  Komponen Penggunaan Dana 

a. Transportasi. 

b. Biaya Hidup. 

c. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan. 

d. Biaya Program. 

e. Pembiayaan lain “insidentil” yang timbul berkaitan dengan 

pelaksanaan program di lapangan. 

f. Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai 

ketentuan perguruan tinggi pelaksana. 
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I. Penutup 

Alhamdulillah dengan izin Allah kami dapat menyelesaikan draf proposal 

proyek kemanusian ini, kami ucapkan banyak terimaksih atas kepercayaan 

dan kerjasama team yang telah berjibaku dalam penyusunan draf proposal 

MBKM. Semoga Allah meridhoi dan memudahkan kegiatan ini. 
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PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

KEWIRAUSAHAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Susun oleh : 

Tim Penyusun 

 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 
2020 
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A. Landasan Kebijakan 

Berisi kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan yang 

meliputi : 

1. Undang-undang kebijakan terkait 

2. Perarturan pemerintah, Peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan 

PP Muhammadiyah, Peraturan Perguruan Tinggi (kebijakan Rektor UM 

Metro) 

a. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

b. Undang –Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang. 

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan. Pemuda, Serta 

Penyediaan Prasarana dan Sarana 

e. Pedoman Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa KIBM 

f. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa  

g. Peraturan Rektor UM Metro Nomor: 584/II.3.AU/F/UMM/2020 tentang 

Panduan Akademik Merdeka Belajar kampus Merdeka Universitas 

Muhammadiyah Metro 

 

B. Deskripsi Kegiatan 

Program Kewirausahaan adalah kesatuan rangkaian kegiatan yang bertujuan 

untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang memiliki minat 

berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing dan 

sekaligus menanganii permasalahan pengangguran yang menghasilkan 

pengangguran intelektual darii kalangan sarjana. 

 

C. Tujuan kegiatan 

Berisi uraian tujuan kegiatan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran di 

luar Perguruan Tinggi: 

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat 

berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.  
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2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan 

pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. 

3. Menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis 

Iptek; 

 

D. Kriteria dan Persyaratan 

Persyaratan disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT, 

meliputi: 

1. Kriteria Mentor/Pelaku Usaha 

a. Bidang Usaha Mentor harus sesuai dengan rencana usaha 

mahasiswa 

b. Memiliki usaha dengan asset minimal 50 juta dan dengan omset 

minimal 300 juta per tahun.   

c. Mou dilakukan antara Mahasiswa, Mentor, Prodi, Fakultas dan Unit 

Inkubator Bisnis. 

 

2. Dosen Pembimbing 

a. Dosen Pembimbing Akademik (DPA),  yang dibuktikan dengan SK 

Dekan 

b. Dosen mengampu matakuliah kewirausahaan atau memiliki usaha / 

pengalaman dalam bidang wirausaha. 

c. Dosen pembimbing maksimal membina 5 calon Startup 

 

3. Mahasiswa/Peserta 

a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa 

mendaftarkan program kegiatan wirausaha.  

b. Mahasiswa telah lulus matakuliah kewirausahaan 

c. Dengan bimbingan Unit Inkubator Bisnis atau dosen pembimbing 

kewirausahaan / mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan 

wirausaha.  

d. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen 

pembimbing atau mentor kewirausahaan 
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E. Mekanisme Pelaksanaan 

Mengambarkan alur/proses program kegiatan dan deskripsi tupoksi unit 

terkait sesuai masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran luar Perguruan 

Tinggi, meliputi : 

1. Alur/Proses Program Kegiatan Wirausaha 

 

Gambar 1.  Alur Program Kewirausahaan 

 

a. Mahasiswa mendaftar program kewirausahaan  

b. Mahasiswa menyusun Poposal wirausaha dengan format terlampir 

secara mandiri / kelompok maksimal 3 orang 

c. Penilaian Kelayakan Proposal dan rekognisi matakuliah yang 

dilakukan oleh Program Studi  

d. Program studi menunjuk dosen pembimbing dan mentor 

e. Mahasiswa menjalankan usaha yang dilakukan dalam waktu 1 s.d. 2 

semester 

f. Mahasiswa menyusun laporan Wirausaha 

g. Penilaian  

h. Konversi nilai dan pengakuan SKS 

i. Melaporkan ke PD Dikti Perguruan Tinggi 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Unit yang terlibat 

a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro (Rektor, Wakil Rektor) 

1) Menyediakan Unit Inkubator Bisnis untuk mengintegrasikan 

program kewirausahaan  
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2) Menghubungkan bisnis dengan pasar (mitra/Industry) 

3) Bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem 

pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik 

langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi 

pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku 

usaha. 

b. Unit Pelaksana Inkubator Bisnis 

1) Penyusunan Proposal Kewirausahaan 

2) Rubrik penilaian proposal 

3) Format laporan kewirausahaan 

4) Memberikan pelatihan kepada DPA, Mahasiswa dan Mentor 

c. Fakultas 

Menyusun kebijakan dan SOP terkait kegiatan pembelajaran 

Kewirausahaan 

d. Program Studi 

1)  Ketua Program Studi 

a) Menunjuk DPA dan mentor kewirausahaan 

b) Menyetujui pengajuan Mentor/ Pelaku Usaha oleh mahasiswa 

sesuai dengan bidang usahanya 

2) Dosen Pembimbing Akademik 

a) DPA bersama mentor melakukan membimbing mahasiswa  

b) DPA bersama mentor melakukan penilaian kelayakan 

kewirausahaan 

3)  Mahasiswa 

a) Mendaftarkan diri dalam program kewirausahaan 

b) Menyusun rencana usaha dalam bentuk proposal  

c) Melaksanakan program kewirausahaan 

 

F. Panduan kegiatan Pembelajaran 

Berisi tentang panduan kegiatan pembelajaran yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. 

1. Perencanaan 

a. UPT Inkubator bisnis membuka jadwal program kewirausahaan 

b. Mahasiswa menyusun proposal usaha 

c. Mahasiswa mendaftar sebagai peserta program kewirausahaan 
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d. Menyusun Poposal wirausaha secara mandiri / kelompok maksimal 3 

orang 

e. Penilaian Kelayakan Proposal dan rekognisi matakuliah yang 

dilakukan oleh Program Studi  

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa menjalankan usaha sesuai dengan proposal  

b. DPA dan Mentor mendampingi pelaksanaan usaha mahasiswa 

3. Evaluasi  

a. DPA bekerjasama dengan mentor melakukan evaluasi usaha 

b. DPA dan mentor melakukan penilaian terhadap usaha yang 

dijalankan, sebagai berikut:  

1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;  

2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan usaha;  

3) Sikap;  

4) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;  

5) Kemampuan membuat laporan. 

c. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang)  

d. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target proposal 

usaha yang ditetapkan di awal  

e. Mahasiswa berhasil menggaji karyawan dibuktikan dengan Slip 

pembayaran gaji 

f. Bertumbuhnya SDM sesuai dengan rencana usaha 

4. Pelaporan 

a. Mahasiswa menyusun laporan hasil pelaksanaan usaha dengan 

format terlampir  

b. Mahasiswa mempresentasikan laporan hasil pelaksanaan usaha 

c. DPA melakukan penilaian laporan hasil pelaksanaan usaha 

 

G. Pengakuan bobot sks (bobot Sks, Kesetaraan, dan Penilaiannya) 

Pengakuan beban sks berdasarkan kesesuaian CP dan substansinya. Selain 

dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh 

selama kegiatan dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI 

(surat keterangan pendamping ijazah). Secara umum penyetaraan bobot 

kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 
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2 bentuk yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk terstruktur (structured 

form). 

1. Bentuk bebas (free form) 

Hard Skills : 

a. Membuat Proposal Usaha      2 sks 

b. Studi Kelayakan Usaha       2 sks 

c. Desain usaha        2 sks 

d. Praktik usaha        2 sks  

e. Laporan Pelaksanaan Wirausaha     2 sks 

f. Pemasaran Produk       2 sks 

 

Soft Skills : 

a. Kemampuan berkomunikasi & berkordinasi   2 sks 

b. Kemampuan bekerjasama     2 sks 

c. Sikap & Kedisiplinan      2 sks 

d. Kreativitas       2 sks 

Total                         20 sks 

 

2. Bentuk terstruktur (structured form) 

a. Kewirausahaan         4 sks 

b. Pengantar Bisnis        4 sks 

c. UMKM dan Koperasi       4 sks  

d. Etika Bisnis       4 sks 

e. Manajemen Pemasaran       4 sks 

Total                 20 sks 

 

3. Hybrid (Gabungan dari 2 bentuk di atas) 
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H. Pembiayaan 

Berisi informasi tentang sumber pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam 

bentuk MOU 

Pembiayaan:  

1. Pemerintah ( Hibah PKM, Hibah KIBM ) 

2. Perguruan Tinggi  

3. Mitra Perguruan Tinggi  

4. Mandiri  

 

I. Penutup 

Demikian Panduan Rekognisi Pembelajaran Kewirausahaan di Luar 

Perguruan Tinggi, semoga bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat 

digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus 

Merdeka, dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan 

Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta 

berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. 
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Lampiran 1. Formulir pendaftaran program kewirausahaan 

 

Judul Proposal : 
 
 
Nama Ketua  : 
NPM   :  
Prodi   : 
 
Nama anggota (1): 
NPM   : 
Prodi   : 
 
Nama anggota (2) : 
NPM 
Prodi   : 
   : 
Nama anggota (3): 
NPM   : 
Prodi   : 

Jangka waktu   : 

Output usaha  : 

 
 
 
Metro,…………………… 20.. 
Ketua  
 
 
 
 
 
 
Nama Lengkap 
NPM. 

 

 

Syarat pendaftaran: 

1. Membuat rencana usaha/ proposal usaha yang telah disetujui oleh Dosen 

Pembimbing Akademik 

2. Membawa bukti transkip nilai (lulus mata kuliah kewirausahaan) 
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……………………………………………………….. 

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota 

 

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM KEWIRAUSAHAAN 2020 

 

A. IDENTITAS DIRI 

 

Nama Lengkap  

Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan* 

Program Studi/Jurusan  

Perguruan Tinggi  

NPM  

Tempat, Tgl Lahir  

e-Mail  

No Telp/HP  

Status TIM 2021 Ketua/Anggota* 

 

B. DESKRIPSI KEGIATAN 1 TAHUN TERAKHIR 

Kegiatan apa saja yang anda lakukan diluar kuliah sejak September 2020 

sd Juli 2021 ** 

Note:* pilih salah satu; ** Tuliskan di kotak ini 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di 

kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya 

sanggup menerima sanksi. 

Demikian identitas diri dan deskripsi kegiatan 1 tahun terakhir ini saya 

buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan Program Kewirausahaan 2020. 

 

……., ………………… 20…. 

Ttd 

 

 

Nama Lengkap 

NPM 
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Lampiran 3. Formulir Kebutuhan Dana Pengembangan 

 

KEBUTUHAN DANA PENGEMBANGAN 

TOTAL KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN DANA PENGAMBANGAN 

 

No NAMA KEBUTUHAN Ketersediaan (Rp.) Kebutuhan (Rp.) 

1 BAHAN BAKU Rp. Rp. 

2 ALAT BANTU Rp. Rp. 

3 PEMASARAN Rp. Rp. 

4 DISTRBUSI Rp. Rp. 

5 TEMPAT USAHA Rp. Rp. 

6 LAIN-LAIN RP. RP. 

TOTAL Rp. Rp. 

 

A. BAHAN BAKU 
 

No 
Nama Bahan 
Baku 

Satuan 

Sudah Tersedia Kebutuhan 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

1       

2       

3       

Jumlah Nilai Bahan Baku    

 
B. ALAT BANTU 

 

No 
Nama Alat 
Bantu 

Satuan 
Sudah Tersedia Kebutuhan 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

1       

2       

3       

Jumlah Nilai Alat Bantu    

 
C. PEMASARAN 

 

No 
Kegiatan 
Pemasaran 

Satuan 
Sudah Tersedia Kebutuhan 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

Kuantit
as 

Nilai 
(Rp) 

1       

2       

3       

Jumlah Nilai Pemasaran    
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D. DISTRIBUSI 
 

No 
Kegiatan 
Pemasaran 

Satuan 

Sudah Tersedia Kebutuhan 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

1       

2       

3       

Jumlah Nilai Distribusi     

 
E. TEMPAT USAHA 

 

No 
Pengadaan 
Lokasi Usaha 

Satuan 

Sudah Tersedia Kebutuhan 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

1       

2       

3       

Jumlah Nilai Pengadaan Lokasi Usaha    

 
F. LAIN-LAIN 

 

No Lain-lain Satuan 
Sudah Tersedia Kebutuhan 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

Kuantitas 
Nilai 
(Rp) 

1       

2       

3       

Jumlah Nilai lain-lain    

 
 

…………………., ……………… 2020 

 

Ketua TIM  

 

Nama Lengkap 
NPM 
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Lampiran 4. Form Rekognisi Mata Kuliah 
 

FORM REKOGNISI MATA KULIAH 
 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
 

MAHASISWA: 
Nama  / NPM  : ………………………………………… /…………………… 
No. HP   : ……………………………………………………………….. 
Nama Perguruan Tinggi  : ……………………………………………………………….. 
Program Studi/Jurusan  : ……………………………………………………………….. 

DOSEN PEMBIMBING : 
Nama Lengkap  : …………………………………………..…………………… 
NIDN  :    …………………………………………..…………………… 

 

Menyatakan bahwa, saya telah mengikuti kegiatan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar: 
Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020 Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudahaan. 

 
Judul Proposal Usaha  : ……………………………………………………………….. 
No. SK Penetapan  : ……………………………………………………………….. 

 
Bedasarkan Buku Panduan Merdeka Belajar 2020 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, direkomendasikan kegiatan dan rekognisi Mata 
Kuliah sebagai berikut: 

 

No Nama Kegiatan Bobot Ekivanlesi Matakuliah 

    

    

    

Demikian pernyaan konversi matakuliah Program Kegiatan Kewirausahaan Tahun 2020 dibuat 
dengan sebenar-benarnya. 

………………….…., ……………….…….. 2020 
Dosen Pembimbing, 

 
 
 

(NAMA DOSEN) 
NIDN……………………… 

Ketua Tim Kewirausahaan, 
 
 
 

(NAMA MAHASISWA) 
NPM…………………….. 

 
Menyetujui 

Pimpinan Perguruan Tinggi 
 
 
 
 

(NAMA) 
NIP………………………… 

 
Dosen Pembimbing Akademik 

 
 
 
 

(NAMA DOSEN) 
NIDN…………………….. 
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Lampiran 5. Form Isian Kegiatan Kewirausahaan 

 

FORM ISIAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN  
 
 

1. Pengusul dan Merk Usaha: 

a) Tuliskan Nama/Merek (calon) Perusahaan Anda 

 
 

b) Sejak kapan bisnis mulai berjalan? 

 
 

c) Nama Personel Bisnis (3-5) dimungkinkan merangkap 

 
 

d) Nama Dosen pembimbing 

 
 

2. Noble purpose 

a) Hal mulia apa yang tim Anda ingin wujudkan dalam membangun bisnis?* 

Contoh: 

a. Noble purpose-nya Steve Jobs (Apple, Inc.) adalah memberikan kontribusi kepada 

dunia dengan menciptakan alat untuk pikiran demi kemajuan umat manusia. 

b. Noble purpose-nya Mursida Rambe (BMT Beringharjo Yogyakarta) 

membantu sebanyak mungkin kaum papa dari jeratan rentenir. 

 

 

b) Apa atau siapa yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan tersebut? 

Contoh: Mursida Rambe menyaksikan seorang ibu-ibu tua dan anaknya diusir dari rumah 

gubuknya oleh rentenir karena tidak mampu membayar hutangnya. 

 
 

c) Apa jenis bisnis anda 

 

 

Ketua TIM : ………………… / NPM: ………………. / HP: …………… 

PIC Produksi  

PIC Pemasaran  
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d) Goal/target omset dan net profit usaha Anda 1 tahun 

 
 

e) Realitas omset dan net profit usaha Anda di tahun ini? 

 
 

3. Informasi Produk 

a) Apa Produk/jasa Anda? Sebutkan dan Jelaskan 

 
 

b) Anda medapatkan ide produk/jasa anda dari mana? 

 
 

c) Jelaskan bagaimana produk/jasa anda bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan 

calon pelanggan anda? 

 
 

d) Siapa kompetitor anda? 

 
 

e) Apa keunggulan produk/jasa dari kompetitor Anda? 

 
 

f) Apa keunggulan produk/jasa anda disbanding competitor? 

 
 

g) Jelaskan bagaimana anda bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis anda? 

 
 

4. Sasaran Pelanggan 

a) Pelanggan Spesifik mana yang akan Anda sasar? (bisa berdasarkan usia, hoby, dll) 
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b) Area mana yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis Anda? 

 
 

c) Dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan, daerah mana yang akan menjadi target pasar 

Anda? 

 
 

d) Tanyakan kepada calon pelanggan anda: Biasanya bagaimana calon pelanggan anda 

mencari produk/jasa seperti yang ingin anda tawarkan? Temukan minimal 5 cara 

 
 

e) Tanyakan kepada calon pelanggan anda: Apa yang membuat pelanggan anda 

kecewa/kesulitan/Masalah terhadap produk/jasa seperti yang ingin anda tawarkan dan sudah 

tersedia di pasar? Temukan minimal 5 hal 

 
 

f) Tanyakan kepada calon pelanggan anda : Jika kekecewaan/kesulitan/masalah yang dialami 

calon pelanggan anda terhadap produk/jasa seperti yang ingin anda tawarkan dan sudah 

tersedia di pasar, anda bisa memastikan bahwa itu tidak akan terjadi jika membeli 

produk/jasa dari anda, apa yang masih diharapkan calon pelanggan anda? 5 Saja 

 
 

g) Dari semua kekecewaan/kesulitan/masalah dan harapan calon pelanggan anda, 

produk/layanan anda bisa menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana? 

 
 

5. Hubungan dengan Pelanggan. 

 
a) Jelaskan bagaimana strategi marketing anda 

 
 
 
 

Kekecewaan/kesulitan/masalah yang bisa diselesaikan: 

….. 

 

Harapan calon pelanggan yang bisa dipenuhi: 

….. 
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…………………………………………………………………………………………… 

 

Tanggung Jawab PIC Sumber Daya : 

b) Bagaimana strategi anda agar calon pelanggan anda membeli produk/jasa anda? 

 
 

c) Bagaimana caranya anda merespon pelanggan anda? 

 

 
 

d) Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal? Jelaskan 

 
 

e) Dimana calon pelanggan dapat membeli produk/jasa Anda? Sebutkan beberapa cara 

 
 

6. Sumber Daya 

a) Keahlian masing-masing tim (jika terpaksa merangkap diperbolehkan) 

Nama Ketua TIM : ……………………..…………………………………………. 

Keahlian : ……………………………………………………………….. 

Nama PIC Produksi : ……………………………………………………………….. 

Keahlian : ……………………………………………………………….. 

Nama PIC 
Pemasaran 

: ……………………………………………………………….. 

Keahlian : ……………………………………………………………….. 

Nama PIC Sumber Daya : ……………………………………………………………….. 

Keahlian : ……………………………………………………………….. 
 
Nama PIC Keuangan : ……………………………………………………………….. 

Keahlian : ……………………………………………………………….. 

 
b) Apa saja tanggung jawab masing-masing tim Anda? 
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c) Tim anda berhasil jika ? indikator keberhasilan masing-masing 

 
 

 

d) Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk/jasa anda? 

 
 

e) Jika Anda harus bermitra dalam menyediakan produk/jasa Anda, Siapa Mitra anda dan 

menyediakan/melakukan apa mitra anda? 

Mitra 1 : ………………………………………………………………………….. 

Kewajiban : ………………………………………………………………………….. 

Mitra 2 : ………………………………………………………………………….. 

Kewajiban : ………………………………………………………………………….. 

Mitra 3 : ………………………………………………………………………….. 

Kewajiban : ………………………………………………………………………….. 

 

 

UNTUK  MENJAWAB NOMOR 4  SD 6  ANDA PERLU DISKUSI (BISA VIA WA/ONLINE) DENGAN 
CALON PELANGGAN YANG ANDA PILIH, SEBAIKNYA LEBIH DARI 1 CALON PELANGGAN 

 

Indikator Keberhasilan Ketua Tim: 

…………………………………………………………………………………………… 

Indikator Keberhasilan PIC Produksi : 

…………………………………………………………………………………………… 

Indikator Keberhasilan PIC Pemasaran : 

………………………………………………………………………………………… 

Indikator Keberhasilan PIC Sumber Daya : 

…………………………………………………………………………………………… 

Indikator Keberhasilan PIC Keuangan : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

1. ……. 

 

 

1. 

……. 
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7. Keuangan 

 
a) Biaya apa saja yang Anda butuhkan dalam menyediakan, menjual, dan mengantarkan 

produk/jasa kepada pelanggan? 

 
 

b) Laporan Keuangan 6 bulan sampai dengan 1 tahun 
………. 

 
c) Buatlah Proyeksi Keuangan anda untuk 3 tahun kedepan 

………. 

 
d) Kebutuhan dana pengembangan 

………. 

 
8. Lampiran Pendukung 

a) Bukti Usaha (Foto Produk/Jasa, Produksi,  Alamat dan Lokasi Usaha (maps), Foto 

Gerai/Gudang/Pameran, Legalitas (jika ada) , website (jika ada) 

b) Biodata Ketua dan Anggota Tim

1. ……. 

 

 

1. 

……. 

 

 

1. ……. 

1. ……. 
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PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

PROYEK INDEPENDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Susun oleh : 

Tim Penyusun 

 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 
2020 
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A. Landasan Kebijakan 

Berisi kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan yang 

meliputi : 

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan  Perguruan 

Tinggi. 

4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang KKNI 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

No:184/U/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pedoman 

Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana 

dan Pascasarjana di PerguruanTinggi; 

7. Pedoman PP Muhammadiyah No:01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil 

Awal 1433H/16 April 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; 

8. Pedoman PP Muhammadiyah No:02/PED/110/B/2012 tanggal 24 Jumadil 

Awal 1433H/16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 

9. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammmadiyah No: 178/KET/I/0/D/2012 

tanggal 22 Sya’ban 1433 H/02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman 

PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah; 

10. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2014; 

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro No: 326/III-

3.AU/F/ KEP.UMM/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemberlakuan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah 

Metro. 

12. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 

584/II.3.AU/F/UMM/2020 tentang Panduan Akademik Merdeka Belajar–

Kampus Merdeka (MB-KM), tanggal 05 Juni 2020. 

 

B. Deskripsi Kegiatan 

Proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap atau pengganti 

dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Kegiatan pembelajaran 
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ini dapat dijadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak 

termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus 

program studi atau fakultas dan dapat dilakukan secara individu maupun 

dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Sebelum pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran, kegiatan proyek independen ini akan di uji melalui 

kelayakan yang diajukan mahasiswa dalam bentuk proposal dan didampingi 

oleh tim dosen pendamping. Output dari proyek independen merupakan 

produk dari ide, karya dan inovasi mahasiswa. Perguruan Tinggi akan 

memfasilitasi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya 

tersebut agar dapat dilombakan di tingkat nasional dan internasional.  

 

C. Tujuan kegiatan 

Berisi uraian tujuan kegiatan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran di 

luar PT 

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk 

inovatif yang menjadi gagasannya.  

2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan 

(R&D).  

3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan 

internasional.  

 

D. Kriteria dan Persyaratan 

Persyaratan disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT, 

meliputi: 

1. Kriteria (Lembaga Mitra/Tutor) 

Dalam kegiatan pembelajaran proyek independen tidak memiliki mitra. 

2. Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing merupakan Dosen yang berkaitan dengan keahlian 

dari topik proyek independen yang diajukan dan dapat memberikan 

fasilitas terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Dosen penguji dan 

pembimbing ditunjuk oleh Fakultas atas pesetujuan dari Perguruan 

Tinggi. 

3. Mahasiswa/Peserta 

a. Mahasiswa aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah dan 

mendaftarkan diri pada proyek independen yang diminatinya. 
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b. Telah lulus mata kuliah minimal 60% dari jumlah matakuliah yang 

harus diambil dari program sarjana atau setara dengan 80 sks;  

c. Menyusun Proposal Proyek Independen secara kelompok (lintas 

disiplin/prodi) dan dinyatakan lulus oleh tim penguji proposal proyek 

independen;   

d. Pelaksana proyek independen dilakukan maksimal oleh 5 mahasiswa, 

e. Memperoleh persetujuan dari Pembimbing Akademik dan Ketua 

Program Studi. 

 

E. Mekanisme Pelaksanaan 

1. Alur/Proses Program Kegiatan 

Mengambarkan alur/proses program kegiatan dan deskripsi tupoksi unit 

terkait sesuai masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran luar PT, 

meliputi: proses seleksi proposal, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

evaluasi dan penilaian akhir, konversi nilai dan pengakuan bobot sks, 

serta pelaporan akhir kegiatan pembelajaran proyek independen ke 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi 

Mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan 2020. Proses Kegiatan Pembelajaran Proyek Independen 

Universitas Muhammadiyah Metro adalah sebagai berikut: 
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a. Mahasiswa mendaftar melalui KRS untuk mengikuti seleksi proposal 

dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik 

(DPA). 

b. Mahasiswa membuat proposal kegiatan studi independen yang 

akan dinilai oleh tim penguji yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi 

(PT). 

c. Jika dinyatakan lulus, maka mahasiswa akan melaksanakan 

kegiatan studi independen selama 1 atau 2 semester (setara 20 atau 

40 sks), 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan didampingi serta 

dievaluasi oleh dosen pembimbing. Jika dinyatakan tidak lulus, 

maka mahasiswa akan melaksanakan perkuliahan reguler. 

d. Penilaian akhir dilakukan oleh dosen pembimbing atas dasar laporan 

kegiatan studi independen yang dilakukan oleh mahasiswa.  

e. Perguruan Tinggi melakukan konversi nilai dan pengakuan bobot sks 

melalui input nilai dalam Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa dan 

melaporkan pengakuan sks (rekognisi) studi independen ke PDDikti  

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Unit yang terlibat 

a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro (Rektor, Wakil Rektor) 

1) Menyediakan tim penguji proposal untuk proyek  independen  

yang diajukan  oleh  tim  mahasiswa  sesuai  dengan keahlian  

dari  topik  proyek independen yang diajukan. 

2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen 

yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin. 

3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan. 

4) Menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran proyek 

independen mahasiswa sesuai dengan konteks panduan yang 

telah disepakati. 

5) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi 

hingga evaluasi kegiatan pembelajaran proyek independen. 

6) Mengesahkan pedoman teknis kegiatan pembelajaran proyek 

independen. 

7) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan pembelajaran 

proyek independen untuk dijadikan SKS mahasiswa. 
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8) Melaporkan hasil kegiatan proyek independen ke Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi 

 

b. Unit Pelaksana Penjamin Mutu (LPPM, Inkubator Bisnis, UPT PPL, 

dll) 

1) Menyusun pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran proyek independen. 

2) Menyiapkan dan menyampaikan informasi program pembelajaran 

proyek independen 

3) Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran proyek 

independen ke Perguruan Tinggi (PT) 

4) Mengesahkan proposal program pembelajaran kegiatan proyek 

independen.  

c. Fakultas 

1) Mendata mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti 

kegiatan pembelajaran proyek independen; 

2) Menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap 

topik, tujuan, serta dosen pembimbing yang dibutuhkan 

mahasiswa; 

3) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan pembelajaran 

proyek independen menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta 

berkesinambungan 

d. Program Studi 

1)  Ketua Program Studi 

a) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan 

pembimbingan, pengawasan, hingga memberikan penilaian 

akhir.  

b) Mendata mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti 

kegiatan pembelajaran proyek independen. 

c) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan 

pembelajaran proyek independen menjadi mata kuliah yang 

relevan (SKS) serta berkesinambungan 
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2) Dosen 

a) Dosen Pembimbing bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

kegiatan mahasiswa dari awal sampai akhir kegiatan 

pembelajaran proyek independen. 

b) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek 

independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata 

kuliah yang relevan (SKS). 

3) Mahasiswa 

a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing  Akademik 

(DPA). 

b) Membuat proposal kegiatan. 

c) Melaksanakan kegiatan  proyek independen. 

d) Menghasilkan  produk  atau  mengikuti  lomba  tingkat  

nasional  atau internasional. 

e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan 

dalam bentuk presentasi. 

e. Lembaga Mitra 

Dalam kegiatan proyek independen tidak memiliki lembaga mitra. 

 

F. Panduan kegiatan Pembelajaran 

Berisi tentang panduan kegiatan pembelajaran yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. 

Penjelasan sesuai alur Proses Kegiatan Pembelajaran Proyek Independen 

Universitas Muhammadiyah Metro  

1. Perencanaan, Mahasiswa mengajukan proposal yang akan dinilai oleh 

tim penguji Universitas Muhammadiyah Metro. Mahasiswa yang lulus uji 

proposalnya akan melakukan kegiatan pembelajaran proyek independen. 

2. Pelaksanaan, Melaksanakan kegiatan pembelajaran proyek independen 

dengan durasi satu atau dua semester (Setara dengan 20/40 sks), 6 

bulan s.d. 1 tahun. 

3. Pedampingan dan Monitoring, Pendampingan dan monitoring 

mahasiswa dilakukan oleh Dosen Pembimbing.  

4. Evaluasi dan Pelaporan,  

a. Evaluasi kegiatan pembelajaran proyek independen mahasiswa 

dilakukan oleh Dosen Pembimbing.  
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b. Pasca evaluasi, mahasiswa dapat  mengikuti perlombaan untuk 

meningkatkan prestasi dalam ajang nasional dan internasional, 

menerbitkan luaran berupa Jurnal, HKI, dan Produk Inovasi. 

c. Perguruan Tinggi melakukan input nilai dalam KHS melalui konversi 

nilai dan pengakuan sks dilanjutkan melaporkan pengakuan sks pada 

PDDIKTI. 

 

G. Pengakuan bobot sks (bobot Sks, Kesetaraan, dan Penilaiannya) 

Pengakuan beban sks berdasarkan kesesuaian CP dan substansinya. Selain 

dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh 

selama kegiatan dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI 

(Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Secara umum 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 (free form) 

Duapuluh  SKS  tersebut  dinyatakan  dalam bentuk  kesetaraan  

dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan 

dengan kegiatan pembelajaran proyek independen untuk masing-masing 

disiplin ilmu yang terkait. Pengakuan bobot SKS minimal 20 SKS 

2. Bentuk terstruktur (structured form). 

Duapuluh  SKS  tersebut  dinyatakan  dalam bentuk  kesetaraan  

dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan 

dengan kegiatan pembelajaran proyek independen untuk masing-masing 

disiplin ilmu yang terkait Pengakuan bobot SKS minimal 20 SKS 

3. Hybrid (Gabungan dari 2 bentuk di atas) 

Duapuluh  SKS  tersebut  dinyatakan  dalam bentuk  kesetaraan  

dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan 

dengan kegiatan pembelajaran proyek independen untuk masing-masing 

disiplin ilmu yang terkait Pengakuan bobot SKS minimal 20 SKS 

 

H. Pembiayaan 

Berisi informasi tentang sumber pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam 

pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran proyek 
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independen yang telah disahkan oleh Perguruan Tinggi (PT) bahwa 

pembiayaan dibebankan kepada mahasiswa. Dana pengelolaan kegiatan 

pembelajaran proyek independen yang dimaksud, meliput seluruh tahap 

yaitu: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan 

pembelajaran, dan diseminasi atau publikasi hasil laporan kegiatan 

pembelajaran proyek independen. 

 

I. Penutup 

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi perguruan 

tinggi dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka, dengan harapan perguruan tinggi dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, professional dan 

kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa 
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PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

PROYEK DESA 
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A. Landasan Kebijakan 

Berisi kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan yang 

meliputi : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen;  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi;  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;  

5. Peraturan Republik Indonesia Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;  

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  

8. Ristek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

di era 4.0; 

9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor 

584/II.3.AU/F/UMM/2020 tentang Panduan Akademik Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MB-MK) Universitas Muhammadiyah Metro. 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020.  

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.  

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

14.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 

Pendampingan Masyarakat Desa. 
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B. Deskripsi Kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan 

dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk 

hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-

sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah 

sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan 

meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan 

dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan 

(lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program 

pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah 

menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) 

belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang 

pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan 

pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.  

 

Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan 

hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. 

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama 

Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. 

Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 

milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang 

berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat 

desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128.  

 

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal 

dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki 

kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar 

tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui 

mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih 

memberdayakan dana desa 
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C. Tujuan Kegiatan 

1. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama 

dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.  

2. Membantu mengatasi permasalahan di desa dengan berbagai aspek 

melalui upaya peningkatan kesadaran/sikap, wawasan/pengetahuan 

dan keterampilan.  

3. Menerapkan konsep pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui 

inovasi teknologi yang dilaksanakan dalam tim kerja yang bersifat 

multidisipliner dan kolaboratif;  

4. Membangun kemitraan dengan stakeholder terkait dalam mewujudkan 

program. 

5. Menjadikan lokasi KKNT sebagai desa binaan kampus yang 

berkelanjutan.  

6. Menjadi sarana rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk kegiatan 

KKNT dikonversi sebagai mata kuliah.  

7. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama 

dengan Kementerian Desa PDTT. 

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:  

1. Bagi Mahasiswa: 

a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi 

masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan 

menjadi desa mandiri.  

b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan 

membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), 

dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, 

Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, 

dan unsur masyarakat.  

c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki 

secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur 

masyarakat untuk membangun desa.  
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d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.  

2. Bagi Perguruan Tinggi  

a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh 

masyarakat.  

b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring 

atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.  

c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.  

d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan.  

3. Bagi Desa  

a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik 

untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).  

b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.  

c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam 

pemberdayaan masyarakat desa  

d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap 

pembangunan desa.  

e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. 

D. Kriteria dan Persyaratan 

Persyaratan disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT, 

meliputi: 

1. Lembaga Mitra/Tutor 

a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, 

Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan 

lembaga lainnya).  

b. Pemerintah Daerah. 

c. BUMN dan Industri.  

d. Social Investment.  

e. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora). 

a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi. 
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a) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan 

berkembang. 

b) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana. 

c) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 

km. 

d) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan 

lainnya. 

2. Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.  

a. Memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau magister 

terapan dan berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan 

dan/atau keahlian yang diampu;  

b. Memiliki jabatan paling rendah Asisten Ahli; dan  

c. Diusulkan oleh program studi yang terkait.   

3. Mahasiswa/Peserta 

b. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah 

semester 6.  

c. Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat harus memenuhi 

persyaratan yaitu mahasiswa yang telah lulus mata kuliah paling 

sedikit 120 sks;  

d. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per 

kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin 

(asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda). 

e. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita. 

f. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5. Lokasi Pelaksanaa. 

4. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus) 

a. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau 

berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, 

wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi 

pelaksana yang dibuktikan oleh surat  keterangan dari pihak yang 

berwenang, sehingga penempatan di lokasi  dapat diatur dengan 

pertimbangan jarak dan kemudahan akses. 

b. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan  

mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Mahasiswa selama di lapangan. 
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c. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal 

masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan 

KKNT. 

 

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT 

terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, 

yaitu:  

a. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah 

semester 6.  

b. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per 

kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin 

(asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda). 

E. Mekanisme Pelaksanaan 

1. Alur/Proses Program Kegiatan Proyek Desa /KKNT 

Mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan 2020. Proses Program Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik 

(KKNT) Universitas Muhammadiyah Metro adalah sebagai berikut: 

 

Proses Program Membangun Desa/KKN Tematik Universitas 

Muhammadiyah Metro 
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Berdasarkan proses tersebut menggambarkan alur/proses program KKNT 

Universitas Muhammadiyah Metro terdapat beberapa model pelaksanaan 

KKNT yaitu: 

a. Model KKNT yang Diperpanjang 

Pada Model KKNT ini Universitas Muhammadiyah Metrro membuat paket 

kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT 

reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan 

perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 

SKS. Untuk melanjutkan progam KKNT yang diperpanjang, mahasiswa 

dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan 

Desa (KKNT) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. 

Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek 

pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir 

mahasiswa. 

 

Model KKNT yang Diperpanjang Universitas Muhammadiyah Metro 

 

b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa 

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra untuk 

melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan 

peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan 

RJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. 

Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan 
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dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan 

dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 s.d 12 bulan di lokasi atau 

setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian 

pembelajaran setara dengan 20 SKS ini dapat disetarakan dalam 

beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian 

terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasikan dari laporan  dan 

ujian portofolio/ rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan 

ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan 

proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. 

Dosen Pembimbing Lapangan harus mewakili program studi pengampu 

mata kuliah semester akhir dari program studi. Mahasiswa juga dapat 

memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa 

(KKNT) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. 

 

Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Bersama Kemendes 
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Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Bersama Mitra

 

c. Model KKNT Mengajar di Desa 

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi 

Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat 

melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat 

guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran 

formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai 

tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal 

yang mengacu pada aturan prodi. 
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Model KKNT Mengajar Di Desa 

 

 

d. Model KKNT Free Fredom 

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan 

bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam 

menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan 

kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen 

Pembimbing Akademik. 

 

Model KKNT Free Fredom 
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2. Tugas Pokok dan Fungsi Unit yang Terlibat 

a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro (Rektor, Wakil Rektor) 

1) Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk 

penyelenggaraan program proyek di desa.  

2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa 

tujuan.  

3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing 

mahasiswa selama KKNT.  

4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi 

KKNT untuk monitoring dan evaluasi.  

5) Memberangkatkan dan Menjalin kerja sama dengan pihak 

Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam 

penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja 

sama langsung memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi 

penempatan program.  

6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan 

menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada 

mahasiswa calon peserta KKNT.  

7) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan 

mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Mahasiswa selama di lapangan.  

8) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal 

masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan 

KKNT. 

9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi. 

 

b. Unit Pelaksana (unit KKN Universitas Muhammadiyah Metro) 

1)  Penyusunan pedoman teknis kegiatan Proyek Desa/ KKN 

Tematik  

2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan Proyek Desa/ KKN Tematik  

3) Penyampaian informasi program Proyek Desa/ KKN Tematik  

4) Penyiapan program Proyek Desa/ KKN Tematik  

5) Penyampaian laporan Proyek Desa/ KKN Tematik  

6) Mengesahkan proposal program Proyek Desa/ KKN Tematik  
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c. Fakultas 

1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa 

diambil mahasiswa lintas prodi.  

2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang 

relevan. 

d. Program Studi 

1)  Ketua Program Studi 

a) Menunjuk DPL dan Supervisor 

b) DPL melakukan pembimbingan mahasiswa dan supervisor 

melakukan supervise. 

c) Dosen melakukan penilaian kelayakan KKNT 

 

2) Dosen 

a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal 

sampai dengan akhir.  

b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi 

setempat.  

c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya 

Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup 

kegiatan.  

d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa 

melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program 

yang dilakukan mahasiswa.  

e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana. 

 

3)  Mahasiswa 

a) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah 

ditentukan. 

b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa 

tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat 

mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan 

Perguruan Tinggi.  

c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada 

Perguruan Tinggi.  
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d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau 

tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi. 

 

e. Lembaga Mitra 

1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, 

Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga 

lainnya), Pemerintah Daerah, BUMN dan Industri, Social Investment, 

Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora). 

a) Pembuat regulasi terkait kebijakan tentang kegiatan KKNT. 

b) Memberikan izin untuk lokasi kegiatan KKNT.  

F. Panduan Kegiatan Pembelajaran 

Berisi tentang panduan kegiatan pembelajaran yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan 

1. Perencanaan  

a. Unit KKN kampus menetapkan dan membuka jadwal KKNT dan 

Mahasiswa mendaftar KKNT. 

b. Unit KKN kampus membuat panduan yang berkaitan untuk 

kelancaran pelaksanaan KKNT termasuk mekanisme kegiatan dan 

format-format yang diperlukan. 

c. Unit KKN kampus melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan KKNT. 

d. Unit KKN kampus melakukan analisis kebutuhan terkait seberan 

mahasiswa, jumlah pembimbing dan lokasi KKNT. 

e. Unit KKN kampus berkoordinasi dengan fakultas/prodi untuk 

memberikan rekomendasi calon dosen pembimbing KKNT. 

f. Mahasiswa mengajukan proposal yang meliputi:  

1) Latar belakang kegiatan yang berisi:  

a) Menguraikan secara jelas potret, profil, dan kondisi 

masyarakat sasaran.  

b) Menguraikan kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, 

sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 

c) Mendeskripsikan hasil survei awal yang telah dilakukan, 

meliputi survei terhadap SDA, SDM, kelembagaan dan 

sumber-sumber pendanaan. 
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2) Membuat perumusan masalah dan tujuan yang meliputi:  

a) Merumuskan dengan jelas permasalahan yang akan 

diselesaikan mengacu pada tema-tema kegiatan yang telah 

ditetapkan. 

b) Menunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam 

program yang akan dilaksanakan.  

c) Merumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik 

d) Rumusan tujuan harus jelas, terukur dan merupakan kondisi 

baru yang diharapkan terwujud setelah program selesai 

dilaksanakan. 

3) Adapun metode pelaksanaan kegiatan KKNT berisi hal-hal 

berikut: 

a) Menguraikan roadmap kegiatan secara jelas dan sistematis. 

b) Menjelaskan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan 

yang meliputi: 

 Survei awal 

 Identifikasi masalah; 

 Analisis kebutuhan; 

 Penetapan khalayak sasaran 

 Penyusunan program, 

 Perumusan dan pengukuran indikator keberhasilan 

 Pelaksanaan Program; 

 Strategi pembinaan khalayak sasaran 

 Perintisan kemitraan 

 Monitoring dan Evaluasi berdasarkan indikator 

keberhasilan program; 

 Lokakarya hasil dengan menghadirkan stakeholder 

program; 

 Pelaporan 

 Pemutakhiran data sasaran 2 bulan pasca program. 

4) Membuat Jadwal kegiatan 

Jadwal kegiatan harus rinci dan jelas meliputi persiapan, 

pelaksanaan, dan penyusunan laporan dalam bentuk Bar-chart. 

Bar-chart memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 
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5) Buatlah rancangan biaya secara lengkap, wajar, dan jelas 

peruntukannya dengan rekapitulasi biaya terdiri atas: 

a) Bahan habis pakai; 

b) Peralatan penunjang, kecuali alat kesekretariatan; 

Perjalanan; 

c) Seminar dan publikasi 

d) Komponen yang tidak diperkenankan dalam rancangan 

biaya adalah: 

 Honorarium bagi tim pelaksana, dosen pendamping, 

ataupun tenaga pembantu lainnya. 

 Pembelian/sewa alat-alat kesekretariatan seperti 

laptop, kamera, sound sistem, dan lain-lain. 

6) Membuat rencana kegiatan sesuai dengan tema dan tujuan 

lengkap diskripsi dengan kegiatan. 

g. Unit KKN kampus Penyeleksian proposal dan mahasiswa dengan 

ketentuan, jika mahasiswa masuk kreteria dan proposalnya di acc 

maka akan melaksanakan KKNT. 

h. Unit KKN kampus mengirim surat kesediaan mitra menjadi tempat 

KKNT. 

i. Unit KKN kampus menetapkan dosen pendamping, mitra, 

penempatan / plooting mahasiswa.  

j. Unit KKN kampus meyiapkan materi orientasi dan pembekalan 

kepada mahasiswa peserta KKNT.  

k. Pelepasan mahasiswa KKNT.  

 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa KKNT setelah dilepas kampus kemudian akan diserah 

terima kan ke mitra  oleh dosen pembimbing 

b. Mahasiswa melaksanakan KKNT desa dilaksanakan secara penuh 

di lapangan sesuai dengan program yang telah direncanakan dalam 

proposal.  

c. Dosen pembimbing melakukan pembimbingan dan wadah 

konsultasi mahasiswa selama KKNT.  
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Keberhasilan program diketahui dengan membandingkan 

perubahan- perubahan indikator yang terjadi sebelum dan sesudah 

pelaksanaan KKNT.  Indikator- indikator tersebut adalah: 

a. Perubahan perilaku masyarakat (pengetahuan, sikap 

mental/kesadaran dan  keterampilan).  Menguraikan dengan 

jelas perubahan perilaku masyarakat yang akan terjadi pasca 

KKNT. Jelaskan pula cara untuk mengukur perubahan tersebut.  

b. Perubahan fisik. Mendeskripsikan dengan jelas perubahan-

perubahan fisik yang akan terjadi di masyarakat pasca KKNT 

dan jelaskan cara mengukur perubahan fisik tersebut. 

Termasuk perubahan pendapatan dari kelompok kelompok 

masyarakat peserta program dan tumbuhnya peluang peluang 

ekonomi baru yang ada di masyarakat.  

c. Terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak. Menggambarkan 

perencanaan kemitraan yang akan dijalin selama pelaksanaan 

KKNT dan pasca KKNT, dilengkapi dengan peran masing 

masing mitra. Kemitraan dengan Pemda, Swasta, Dunia Usaha, 

atau Organisasi Masyarakat perlu dirintis untuk kesinambungan 

program. 

 

3. Evaluasi 

Pertama, evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa pelaksana untuk 

mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan KKNT. Evaluasi dilakukan 

dengan cara membandingkan pencapaian indikator indikator 

keberhasilan (perilaku, fisik, kelembagaan, tindak lanjut, kemitraan 

sebelum dan sesudah pelaksanaan KKNT. Data perubahan tersebut 

dapat diperoleh dengan metode wawancara mendalam, FGD, dan 

observasi. Selanjutnya Setelah kontrak pelaksanaan KKNT berakhir, 

setiap tim mahasiswa pelaksana wajib mengisi Form Monitoring Pasca 

Program untuk pemutakhiran data sasaran pada saat 2 bulan pasca 

KKNT. 

Kedua, evaluasi oleh Dosen pembimbing  yaitu kegiatan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan pada saat program 

berlangsung. Kegiatan ini berbentuk presentasi hasil kegiatan dan 

observasi lapangan dalam aspek kesesuaian identifikasi masalah dan 
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metode, tingkat keberhasilan, kesesuaian pelaksanaan, kekompakan tim 

pelaksana, peran dosen pendamping, keterlibatan pemangku 

kepentingan dan potensi keberlanjutan. Pada pelaksanaan evaluasi 

kedua ini juga akan mencatat hal-hal penting yang ditemui di lapangan 

antara lain: kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program, dampak 

keberhasilan, keterlibatan masyarakat, keberlanjutan program 

berdasarkan kebutuhan masyarakat, peluang pasar dan feedback/saran 

dari peserta program. Evaluasi menggunakan form penilaian 

pelaksanaan program. 

 

Hasil evaluasi berupa laporan dan dokumentasi kegiatan dapat berupa 

gambar atau video (memuat persiapan, pelaksanaan dan hasil akhir) 

diupload atau ditautkan melalui laman KKNT dan Media Sosial 

(Youtube, Facebook, Instagram, dll). 

 

4. Pelaporan 

Mahasiswa melaporkan hasil kegiatan KKNT dengan ketentuan :  

Jumlah halaman laporan maksimum 10 halaman (tidak termasuk 

lampiran, gambar, foto, laporan keuangan), kertas A4, spasi 1,5, times 

new roman dan font 12. Laporan Akhir mengikuti format sampul muka, 

halaman pengesahan laporan akhir dengan sistematika dan penjelasan 

penulisan sebagai berikut: 

a. ABSTRAK 

Berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari dari seluruh 

tulisan meliputi latar belakang, tujuan, metode dan hasil. Di bawah 

abstrak disertakan 3-5 kata kunci (keywords). 

b. PENDAHULUAN 

Merupakan gambaran umum dan hasil observasi awal mengenai 

topik yang diangkat. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

kegiatan serta manfaat kegiatan untuk waktu yang akan datang. 

c. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

Penjelasan mengenai kondisi nyata masyarakat sasaran yang 

menerima kegiatan KKNT. Uraikan permasalahan dan tujuan 

program. 
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d. METODE PELAKSANAAN 

Uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program 

secara rinci meliputi teknik, cara atau tahapan kegiatan dalam 

menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan 

program. 

e. PELAKSANAAN 

Bab ini berisi tentang: potensi, kondisi awal masyarakat sasaran, 

proses kegiatan KKNT, hasil pelaksanaan program, dan 

keberlanjutan pasca pelaksanaan program serta implementasi mata 

kuliah pada program di desa. 

f. EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN 

Bab ini menjelaskan tentang tingkat keberhasilan dari pelaksanaan 

program dengan mendeskripsikan pencapaian indikator-indikator 

yang sudah ditetapkan. Data disajikan dalam bentuk gambar dan 

tabel. Dosen pendamping memberikan rekomendasi terhadap 

keberhasilan program (dapat dilanjutkan atau tidak / form terlampir) 

dan rekomendasi penilaian mata kuliah (form terlampir). 

Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan perlu mendapatkan 

catatan dalam bab ini serta potensi keberlanjutan. Pada 

pelaksanaan program lanjutan dilaksanakan oleh Tim yang berbeda 

/ pengurus ormawa selanjutnya. 

g. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT 

Kesimpulan berisi uraian tentang tingkat keberhasilan program yang 

sudah dilaksanakan mengacu pada beberapa indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan. Pada bab ini berisi saran-saran konkrit untuk 

tindak lanjut program. 

 

Laporan dikumpul dan koreksi serta di dinilai oleh dosen pembimbing 

akademik dan dosen pembimbing lapangan. Nilai Tambahan bagi 

Mahasiswa yang mampu mempubliaksi ke jurnal ilmiah.  

Panduan kegiatan KKNT dapat diterapkan dalam empat  model  KKNT :  

Model KKNT  Perpanjangan, KKNT Pemberdayaan Desa, KKN 

Mengajar Di Desa, KKNT Free Form, jikapun tidak tersebut diatas maka 

akan menyusuiakan dan akan Ketentuan lain dapat diatur oleh 

perguruan tinggi pelaksana.  
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G. Pengakuan bobot sks (bobot Sks, Kesetaraan, dan Penilaiannya) 

Pengakuan beban sks berdasarkan kesesuaian CP dan substansinya. 

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang 

diperoleh selama kegiatan dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio 

sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah). Secara umum 

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 (free form) 

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS 

tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut 

dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa 

selama mengikuti program KKNT tersebut, baik dalam kompetensi 

keras (hard skills), maupun kompetensi halus (soft skills) sesuai 

dengan capaian pembelajaran yang diinginkan disesuaikan dengan 

korikulum masing –masing prodi. Misalnya untuk bidang keteknikan, 

contoh hard skills sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: 

kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang 

kompleks (complex engineering problem definition), kemampuan 

menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar 

pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh soft skills-

nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja 

profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk 

menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan 

penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. 

Sebagai contoh: Mahasiswa KKNT di desa mitra  selama 6 bulan 

Hard skills: 

a. Merumuskan permasalahan di desa     : 3 SKS  A 

b. Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan  : 3 SKS  B 

c. Kemampuan sintesa dalam bentuk design     : 4 SKS  A 

 

Soft skills: 

a. Kemampuan berkomunikasi        : 2 SKS  A 

b. Kemampuan bekerjasama        : 2 SKS  A 

c. Kerja keras           : 2 SKS  A 

d. Kepemimpinan          : 2 SKS  A 

e.  Kreativitas             : 2 SKS  B 
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2. Bentuk berstruktur (structured form) 

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan 

kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut 

dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang 

ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan KKNT. 

Sebagai contoh, mahasiswa Biologi  KKNT 6 bulan di desa mitra akan 

setara dengan belajar mata kuliah: 

a. Ekologi             3 SKS  

b. Pertanian organik       3 SKS 

c. Budidaya tanaman      3 SKS 

d. Multimedia        2 SKS 

e. Budidaya ikan            2 SKS 

f. Ekowisata       2 SKS  

g. Teknologi pasca panen      2 SKS 

h. Laporan akhir sebagai pengganti skripsi    4 SKS 

 

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, 

gabungan antara bentuk bebas (free-form) dan terstruktur (structured). 

 

H. Pembiayaan 

Berisi informasi tentang sumber pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam 

bentuk MOU 

1. Sumber Pendanaan 

a. Perguruan Tinggi. 

b. Mitra. 

c. Sumber lain yang tidak mengikat. 

d. Mahasiswa. 

 

2. Komponen Penggunaan Dana 

a. Transportasi. 

b. Biaya Hidup. 

c. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan. 

d. Biaya Program. 
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e. Pembiayaan lain “insidentil” yang timbul berkaitan dengan 

pelaksanaan program di lapangan 

f. Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai 

Ketentuan perguruan tinggi pelaksana. 

 

I. Penutup 

Demikian buku panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) ini disusun, 

semoga bermanfaat bagi cevitas akademika Universitas Muhummadiyah 

Metro dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka 

Belajar - Kampus Merdeka, dengan harapan perguruan tinggi Universitas 

Muhummadiyah Metro dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, 

berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap 

kesejahteraan kehidupan bangsa. 




