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KATA PENGANTAR 

 

Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi perguruan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran selama tiga semester di luar program studi. Program MBKM dapat diikuti dalam berbagai 

kegiatan, seperti kegiatan pertukaran mahasiswa dalam bentuk kegiatan pembelajaran, Kampus Mengajar, 

Magang Bersertifikasi, dan lain sebagainya.  

Universitas Billfath mulai tahun akademik 2021-2022 telah memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi. Mahasiswa dapat mendaftar pada kegiatan-kegiatan yang telah dibuka oleh 

Kemendikbudristek redasarkan minat dan kemampuannya. Agar memberikan kemudahan kepada seluruh 

pihak, maka panduan MBKM ini dapat dijadikan rujukan untuk memahami bagaimana implementasi 

MBKM, baik bagi dosen maupun mahasiswa.  

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusunan 

panduan MBKM Universitas Billfath serta pada semua pihak yang telah memberikan saran dan pikirannya. 

Semoga panduan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan kebijakan MBKM di Universitas 

Billfath. 

 

 

Lamongan, 21 April 2022 

Wakil Rektor Bidang Akademik 

 

 

 

Sukiman, M.Pd. 

NIDN 0710018611 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengakomodir amanah yang 

disebutkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Program MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memiliki pengalaman belajar di 

luar program studinya. Kunci keberhasilan Perguruan Tinggi (PT) dalam mengimplementasikan 

kebijakan ini adalah adanya kurikulum yang adaptif dan kerjasama antara program studi dengan 

pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Panduan ini 

disusun untuk memberikan kemudahan kepada program studi di lingkungan Universitas Billfath 

dalam menerapkan kegiatan MBKM dan diharapkan dapat menerapkan kerjasama yang mendukung 

kurikulum MBKM. Untuk itu, diharapkan program studi dapat melakukan pengembangan 

kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM agar dapat menghasilkan mahasiswa yang 

berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. 

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang berkompeten dalam menghadapi perubahan 

sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era Revolusi 

Industri 4.0, maka diperlukan adanya link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia 

usaha atau dunia industri yang semakin cepat mengalami perubahan. Melalui kebijakan MBKM ini, 

mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum 3 (tiga) 

semester belajar di luar program studi dan kampusnya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi 

mahasiswa program sarjana dapat  dilaksanakan dengan cara: 

1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sendiri sesuai masa dan 

beban belajar; 

2. Mengikuti sebagian proses pembelajaran di dalam program studi sendiri sesuai masa dan beban 

belajar, sedangkan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi pada PT 

sendiri; atau 

3. Mengikuti sebagian proses pembelajaran di dalam program studi sendiri sesuai masa dan beban 

belajar, sedangkan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi sejenis pada PT 

lain. 

Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan 

pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru. Beberapa bentuk kegiatan MBKM antara 

lain (1) pertukaran pelajar, (2) magang/praktik kerja, (3) studi independent, (4) riset, (5) kegiatan 

wirausaha, (6) proyek kemanusiaan, (7) asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan (8) Kuliah 
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Kerja Nyata-Tematik (KKN-T). Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan 

dibimbing oleh dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerjasama, jika dilakukan bersama pihak-

pihak dari  luar program studi. 
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BAB 2 

PERSYARATAN UMUM 

 

Program MBKM dapat diikuti oleh mahasiswa Universitas Billfath dengan beberapa 

ketentuan sebagai berikut. 

1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. 

2. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI. 

3. Mahasiswa terdaftar di tahun akademik berjalan. 

4. Minimal mahasiswa berada pada semester 3. 

5. Mahasiswa memiliki Dosen Pendamping dalam mengikuti berbagai kegiatan  MBKM. 

6. Program Studi memiliki mitra untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan MBKM. 
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BAB 3 

PELAKSANAAN 

 

Pelaksanaan kegiatan MBKM selama maksimum 3 (tiga) semester belajar di luar program 

studi dan Perguruan Tinggi (PT), seluruh unit di tingkat universitas, fakultas dan program studi 

memegang peranan penting. 

 

A. Peran Pihak-pihak Terkait 

1. Fakultas 

a. Menyiapkan daftar mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa lintas prodi. 

b. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan. 

2. Program Studi 

a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus 

Merdeka. 

b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi 

dalam PT. 

c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan 

luar PT beserta persyaratannya, termasuk sks dan kuota jumlah mahasiswa dari luar 

program studi. 

d. Jika ada mata kuliah yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program 

studi dan luar PT, maka wajib menyiapkan alternatif mata kuliah daring. 

3. Mahasiswa 

a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah 

program yang akan diambil di luar program studi. 

b. Mendaftar program kegiatan luar program studi. 

c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila 

ada. 

d. Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman 

akademik yang ada. 

4. Mitra 

a. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program 

studi. 

b. Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada 

dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK). 
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B. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM 

Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

maka ada 8 (delapan) bentuk kegiatan dalam Program MBKM. 

 

Sumber: Panduan MBKM Kemendikbud 

Gambar 1. Bentuk Kegiatan dalam Program MBKM 

 

1. Pertukaran Pelajar 

a. Tujuan pertukaran pelajar antara lain: 

1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di 

kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an 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. 

b. Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran  
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belajar adalah sebagai berikut. 

1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi (PT) yang 

sama 

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 (CPL) yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. 

a) Mekanisme 

(1) Program Studi menyediakan mata kuliah, jumlah sks, dan kuota. 

(2) Mahasiswa 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik. 

• Mengikuti program kegiatan di luar prodi sesuai dengan ketentuan 

pedoman akademik yang ada. 

b) Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada PT yang sama dapat 

dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). 

2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi 

(PT) yang berbeda 

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman 

dan konteks keilmuan yang didapat di PT lain yang mempunyai kekhasan atau 

wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. 

a) Mekanisme 

(1) Program Studi 

• Membuat kesepakatan dengan PT 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 PT lain. 

• Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang 

sama pada PT lain. 

• Melaporkan kegiatan ke Unit Pengelola MBKM secara terpusat terpusat 

dan dilanjutkan melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

(PDDIKTI). 

(2) Mahasiswa 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik. 
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• Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada PT lain 

sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimilikinya. 

• Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada 

PT lain. 

b) Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada PT 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. 

 

2. Magang/Praktik Kerja 

a. Tujuan program magang antara lain: 

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, 

pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang 

mahasiswa akan mendapatkan hard skills (keterampilan, complex problem solving, 

analytical skills), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama). 

Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kerjasama dengan mitra, antara lain perusahaan, 

yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan 

(start up company). 

b. Mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut. 

1) Program Studi-Universitas 

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan 

mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian. 

b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi (content) dari program 

magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban 

kedua belah pihak selama proses magang. 

c) Menugaskan dosen pembimbing magang yang akan membimbing mahasiswa 

selama magang. 

d) Bila dimungkinkan dosen pembimbing magang melakukan kunjungan di tempat 

magang untuk monitoring dan evaluasi. 

e) Dosen pembimbing magang bersama supervisor tempat magang melakukan 

penilaian capaian mahasiswa selama magang. 

f) Format Log Book ditentukan oleh universitas dan dapat dikembangan sesuai 

kebutuhan di tempat magang. 

g) Pemantauan proses magang dilakukan oleh Unit Pengelola MBKM. 

 



17 

 

2) Mitra Magang 

a) Menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada 

mahasiswa bersama Pimpinan Universitas Billfath. 

b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama 

(MoU/SPK). 

c) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ 

kelompok mahasiswa selama magang. 

d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, 

keselamatan kerja, honor magang, dan hak karyawan magang). 

e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan 

bersama dosen pembimbing magang memberikan penilaian. 

3) Mahasiswa 

a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar 

dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang. 

b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan mendapatkan dosen 

pembimbing magang. 

c) Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing 

magang. 

d) Mengisi Log Book sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

e) Menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikannya kepada supervisor dan 

dosen pembimbing magang. 

4) Dosen Pembimbing Magang dan Supervisor 

a) Dosen pembimbing magang memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum 

berangkat magang. 

b) Dosen pembimbing magang memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa 

selama proses magang, sedangkan supervisor menjadi mentor dan membimbing 

mahasiswa selama proses magang. 

c) Dosen pembimbing magang bersama supervisor melakukan evaluasi dan 

penilaian atas hasil magang. 

 

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan 

pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah  tempat praktik 

mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. 

a. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain: 
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1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang 

pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara 

menjadi guru di satuan pendidikan; dan 

2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan 

dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 

b. Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut. 

1) Fakultas-Universitas 

a) Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin 

dari Dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan 

setempat. 

b) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia 

Mengajar, Kampus Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia 

(FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemdikbud. 

c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar 

di satuan pendidikan formal maupun non-formal. 

d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemdikbud maupun dari Dinas 

Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata 

pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah 

melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten. 

e) Menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk melakukan 

pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar 

di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa. 

f) Penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui 

sebagai sks sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Universitas Billfath. 

g) Melaporkan kegiatan ke Unit Pengelola MBKM secara terpusat, kemudian akan 

dilanjutkan untuk dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).  

2) Sekolah/Satuan Pendidikan 

a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai 

dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama. 

b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan 

mengajar di satuan pendidikan. 

c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. 

d) Memberikan nilai kepada mahasiswa. 
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3) Mahasiswa 

a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik, mahasiswa  mendaftarkan diri 

dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan. 

b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah 

bimbingan guru pamong. 

c) Mengisi Log Book sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada DPL. 

 

4. Penelitian/Riset 

Bagi mahasiswa yang memiliki minat menjadi peneliti, maka kegiatan MBKM dapat 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga Riset/Pusat Studi. Melalui 

penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis yang sangat dibutuhkan untuk 

berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan keterampilan berpikir 

kritis mahasiswa dapat 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 Riset terkadang memiliki keterbatasan jumlah asisten 

peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester sampai 1 tahun). 

a. Tujuan program penelitian/riset antara lain: 

1) Memberikan pengalaman kepada 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; dan 

3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset 

Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak 

dini. 

b. Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut. 

1) Fakultas-Program Studi 

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan 

mitra dari Lembaga Riset/Laboratorium Riset. 

b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi 

program riset di Lembaga/Laboratorium riset di luar kampus. 

c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, 

serta bersama-sama dengan peneliti di Lembaga/Laboratorium riset untuk 

memberikan nilai. 
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d) Menetapkan kompetensi minimal dan dikembangkan oleh Lembaga Riset. 

e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ 

laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program 

berkesinambungan. 

f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset. 

g) Melaporkan kegiatan ke Unit Pengelola MBKM, kemudian dilanjutkan untuk 

dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). 

2) Lembaga Mitra 

a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai 

dengan kesepakatan. 

b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset. 

c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian 

terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa. 

3) Mahasiswa 

a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik, mahasiswa mendaftarkan 

diri untuk program asisten riset. 

b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga Riset/Pusat 

Studi tempat melakukan riset. 

c) Mengisi Log Book sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan 

penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah. 

 

5. Proyek Kemanusiaan 

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, 

tsunami, bencana hidrologi, dan lain-lain. Perguruan Tinggi (PT) selama ini banyak 

membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa 

selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga 

Internasional (seperti UNESCO, UNICEF, WHO) yang telah melakukan kajian mendalam 

dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. 

Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot 

soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia 

maupun di luar negeri. 

a. Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain: 

1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 
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2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami 

permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan 

keahliannya masing-masing. 

b. Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut. 

1) Fakultas-Program Studi 

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan 

mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan lainnya) maupun dari 

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

lainnya). 

b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, 

penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan 

mahasiswa. 

c) Format Log Book ditentukan oleh Universitas (dapat dikembangan sesuai 

kebutuhan mitra). 

d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan 

mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program 

berkesinambungan. 

e) Melaporkan kegiatan ke Unit Pengelola MBKM, kemudian dilanjutkan untuk 

dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). 

2) 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. 

3) Mahasiswa 

a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik, mahasiswa mendaftarkan diri 

untuk mengikuti program kemanusiaan. 

b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan 

dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. 

c) Mengisi Log Book sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan 
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kegiatan, publikasi, atau presentasi. 

 

6. Kegiatan Wirausaha 

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya 

memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 

137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 

69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi 

wirausaha bagi generasi millennial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. 

Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa 

dengan program kegiatan belajar yang sesuai. 

a. Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: 

1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan 

usahanya lebih dini dan terbimbing; dan 

2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual 

dari kalangan sarjana. 

b. Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut. 

1) Universitas 

a) Menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 sks/semester 

atau 40 sks/tahun. 

b) Program merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi 

yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di 

luar perguruan tinggi, termasuk kursus (micro-credentials) yang ditawarkan 

melalui pembelajaran daring  maupun luring. 

c) Untuk penilaian program kewirausahaan berdasarkan rubrik asesmen atau ukuran 

keberhasilan capaian pembelajaran. 

d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen 

pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil. 

2) Mahasiswa 

a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan 

program kegiatan wirausaha. 

b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing 

kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha. 

c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau 

mentor kewirausahaan. 

d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam 
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bentuk laporan kegiatan atau presentasi. 

 

7. Studi/Proyek Independen 

Mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di 

tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen 

dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. 

Perguruan Tinggi (PT) atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk 

melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia 

dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan 

dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. 

a. Tujuan program studi/proyek independen antara lain: 

1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang 

menjadi gagasannya; 

2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D); dan 

3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. 

b. Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut. 

1) Fakultas-Program Studi 

a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk studi/proyek independen yang 

diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek 

independen yang diajukan. 

b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari 

mahasiswa lintas disiplin. 

c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan. 

d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses 

proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. 

e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa 

untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks). 

2) Mahasiswa 

a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik. 

b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin. 

c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen. 

d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. 

e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan 

kegiatan atau presentasi. 
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8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata-Tematik 

Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T) 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. 

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerjasama 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 KKN-T dapat dilakukan 

pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, dimana sumber daya manusianya 

belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar 

tersebut. Jadi, efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi 

masih perlu ditingkatkan melalui mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang lebih 

memberdayakan dana desa. 

a. Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain: 

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 percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan 

Kementerian Desa PDTT. 

b. Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain: 

1) Mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari 

solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri. 

2) 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. 

3) Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama 

dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa. 

4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan 
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yang dimilikinya di lapangan yang disukainya. 

5) Memberikan umpan balik untuk Universitas Indonesia tentang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. 

6) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis 

dalam membantu pembangunan desa. 

7) Menjadi sarana pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 

8) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

9) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk desa dalam 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). 

10) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa untuk membangun wilayah 

pedesaan. 

11) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan 

masyarakat desa. 

12) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa. 

c. Persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang mengikuti KKN-T, 

yaitu: 

1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6; 

2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan 

atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster 

yang berbeda); 

3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah 

ditentukan; 

4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita; 

5) IPK ≥ 2,00 sampai dengan semester 6; dan 

6) Ketentuan lain dapat diatur oleh Fakultas-Program Studi Bersama Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Billfath 

d. Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKN-T adalah sebagai berikut. 

1) Universitas-LPPM 

a) Menjalin kerjasama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud 

dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerjasama 

langsung dengan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan program proyek di 

desa. 

b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan. 

c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama 
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KKN-T. 

d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKN-T untuk 

monitoring dan evaluasi. 

e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi 

penempatan program. 

f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan 

kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN-T. 

g) LPPM menyusun SOP Pelaksanaan KKN-T dengan mempertimbangkan jaminan 

keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan. 

h) LPPM memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku 

etika selama melaksanakan kegiatan KKN-T. 

i) Melaporkan kegiatan ke Unit Pengelola MBKM, kemudian dilanjutkan untuk 

dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). 

2) Mahasiswa 

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

b) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai sks sesuai ketentuan yang 

ditetapkan oleh Universitas Billfath. 

c) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi 

ekuivalensi 20 sks, maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah daring atau 

lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi (PT). 

d) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada LPPM dalam bentuk 

laporan kegiatan atau publikasi. 

3) Pembimbing 

a) Pembimbing adalah Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang ditugaskan oleh 

LPPM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai 

dengan akhir. 

b) Pembimbing pendamping merupakan perwakilan dari Pemerintah Desa di lokasi 

setempat. 

c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) 

maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan. 

d) DPL bersama pembimbing pendamping dari desa melakukan pembimbingan dan 

penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa. 

e) Ketentuan lain dapat diatur oleh LPPM. 

e. Lokasi pelaksanaan KKN-T berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, yaitu: 
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1) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang; 

2) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi (PT) pelaksana; 

3) Radius desa lokasi KKN-T dengan Perguruan Tinggi (PT) dirancang 200 km; dan 

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

f. Mitra 

1) Pemerintah (Kemendes, Desa Binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan Kemensos, 

KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya). 

2) Pemerintah Daerah. 

3) BUMN dan Industri. 

4) Social Investment. 

5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora). 

g. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus) 

Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus, sehingga 

tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan tersebut kepada pengelola 

kegiatan KKN-T Universitas Billfath dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak 

yang berwenang. Dengan demikian, penempatan di lokasi dapat diatur dengan 

pertimbangan jarak dan kemudahan aksesnya. 

h. Sumber Pendanaan 

1) Universitas 

2) Mitra 

3) Sumber lain yang tidak mengikat 

4) Mahasiswa 

i. Komponen Penggunaan Dana 

1) Transportasi 

2) Biaya program 

3) Pembiayaan lain “insidentil” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di 

lapangan. 

 

C. Pengaturan SKS Kegiatan dan Penilaian 

Aturan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan yang akan diakui sebagai sks dan penilaian 

terdapat pada Lampiran 1 Panduan ini. 

 

D. Prosedur Operasional Baku (POB) 

Prosedur Operasional Baku (POB) untuk kegiatan MBKM Universitas Billfath terdapat 

dalam Lampiran 2 Panduan ini. 
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BAB 4 

PENJAMINAN MUTU 

 

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu 

Penyusunan kebijakan terkait penjaminan mutu terhadap pelaksanaan kegiatran MBKM 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. Penyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program MBKM terintegrasi dengan penjaminan 

mutu yang ada di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Billfath. 

2. Penyusun kebijakan dan manual mutu Program MBKM mengacu pada kebijakan dan manual 

mutu dari sistem penjaminan mutu yang ada di LPM Universitas Billfath. 

3. Kebijakan dan manual mutu Program MBKM yang telah ditetapkan akan didiseminasikan, 

serta disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing magang, pembimbing industri, 

pembimbing Pusat Riset, pembimbing KKN-T, dan mahasiswa sebagai peserta kegiatan. 

 

B. Menetapkan Mutu 

Pelaksanaan kegiatan MBKM diharapkan dapat berlangsung sesuai standar mutu yang 

ditetapkan, antara lain: 

1. Mutu kompetensi mahasiwa; 

2. Mutu pelaksanaan; 

3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal; 

4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan; 

5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil; dan 

6. Mutu penilaian. 

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar Perguruan Tinggi (PT) untuk menjaga mutu 

dan mendapatkan sks penuh adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 1. Kriteria Kegiatan di Luar Perguruan Tinggi (PT) 

No. Kegiatan MBKM Kriteria Untuk Mendapatkan SKS Penuh (20 sks) 

1. Magang/Praktik Kerja • Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level   

Sarjana. 

• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim dan terlibat secara aktif dalam 

kegiatan tim. 

• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 (dua) bulan. 

• Harus menyusun laporan dan mempresentasikannya di akhir magang kepada 

salah satu Pimpinan Perusahaan. 

2. Asistensi Mengajar di 

Satuan Pendidikan 

• Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalnya meningkatkan 

kemampuan numerik siswa, atau lainnya) dan pencapaiannya dievaluasi di 

akhir kegiatan. 
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Tabel 1. Kriteria Kegiatan di Luar Perguruan Tinggi (PT) (Lanjutan) 

No. Kegiatan MBKM Kriteria Untuk Dapat SKS Penuh (20 sks) 

3. Penelitian/Riset • Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat Sarjana. 

• Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir atau presentasi hasil penelitian. 

4. Proyek Kemanusiaan • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus pemecahan masalah 

sosial (misalnya kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak 

memadai). 

• Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana. 

• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya menjadi tenaga 

medis di tengah serangan wabah). 

5. Kegiatan Wirausaha • Memiliki rencana bisnis dan target yang jelas, baik untuk jangka pendek dan 

jangka panjang. 

• Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang 

ditetapkan di awal. 

• Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis. 

6. Studi/Proyek Independen • Jenis studi/proyek independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat 

Sarjana. 

• Topik studi/proyek independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum 

PT/program studi pada saat ini. 

• Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, 

rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dan lainnya yang harus dicapai di 

akhir studi. 

7. Membangun Desa/KKN-

Tematik 

• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus peningkatan kapasitas 

kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa. 

• Pemecahan masalah sosial (misalnya kurangnya tenaga kesehatan di desa, 

pembangunan sanitasi yang tidak memadai). 

• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya irigasi desa yang 

lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak). 

8. Pertukaran Pelajar • Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan 

program studi asal untuk lulus (misalnya memenuhi kurikulum dasar, 

memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dan 

lainnya). 

 

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 

LPM memiliki mekanisme serta borang evaluasi dan monitor mahasiswa peserta MBKM di 

luar Perguruan Tinggi (PT) (3 semester) secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut 

maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan 

penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, 

kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah 

mahasiswa, yaitu capaian yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu selama pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan diluar kampus. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang 

telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat 

dilakukan implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswa. 
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D. Prinsip Penilaian 

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang 

dilakukan secara terintegrasi. 

 

E. Aspek-aspek Penilaian 

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan 

kebijakan MBKM setidaknya sebagai berikut. 

1. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan; 

2. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas; 

3. Sikap; 

4. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas; 

5. Kemampuan membuat laporan; 

6. Kemampuan komunikasi; 

7. Kemampuan bekerjasama; dan 

8. Kemampuan memecahkan masalah dalam industri/pusat riset/masyarakat. 

 

F. Prosedur Penilaian 

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM 

dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan 

kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (aspek 

non-kognitif) sebagai teknik utama, sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan 

program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa sebagai penilaian aspek 

kognitif. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari mitra dan dosen pendamping yang terkait dengan 

kegiatan  yang diambil oleh mahasiswa. 

Sebagai sarana evaluasi bagi Universitas dalam mengembangkan program MBKM, 

Universitas Billfath juga melakukan survei umpan balik secara online untuk semua pemangku 

kepentingan (mahasiswa, dosen pembimbing magang, dan pembimbing dari mitra) secara periodik. 

Dengan adanya survei ini, diharapkan Universitas Billfath dapat memperoleh masukan tentang 

program ini dan mengembangkannya di masa datang. 

 

G. Instrumen Penjaminan Mutu 

Instrumen penjaminan mutu untuk pelaksanaan kegiatan  MBKM Universitas Billfath terdapat pada 

dokumen tersendiri.  
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BAB 5 

STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 

DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA 

 

Perguruan Tinggi (PT) wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM. Paling tidak 4 (empat) hal 

yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan 

implementasi MBKM, antara lain: 

1. Tetap fokus pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); 

2. Dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 (tiga) semester, mahasiswa mendapatkan 

pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang relevan dengan CPL program studinya; 

3. Dengan implementasi MBKM, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata 

sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya; dan 

4. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan 

perkembangan IPTEKS (scientific vision) dan tuntutan bidang pekerjaan (market signal). 

 

A. Pola Masa Belajar Kegiatan MBKM Universitas Billfath 

Universitas Billfath melalui Peraturan Rektor Nomor 077/071093/PR/REKTOR/VI/2021 

tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana telah menetapkan 3 (tiga) 

pola masa belajar untuk kegiatan MBKM. 

 
Tabel 2. Pola Masa Belajar Kegiatan MBKM 

Nomor 

Pola 

Dalam Program Studi 

di Universitas Billfath 

Luar Program Studi 

di Universitas Billfath 

Luar Institusi Universitas 

Billfath (Perguruan Tinggi 

Lain/DUDI/Masyarakat) 

Total Semester 

1 6 1 1 8 

2 7 1 0 8 

3 7 0 1 8 

 

Implementasi kegiatan MBKM di lingkungan Universitas Billfath pada saat ini mengadopsi pada 

pola yang ketiga, yaitu 7-0-1. Selama 7 (tujuh) semester, mahasiswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran di dalam program studinya sendiri, sedangkan 1 (satu) semester sisanya mahasiswa 

dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar Universitas Billfath. Bentuk kegiatan MBKM selama 

1 (satu) semester di luar Universitas Billfath dapat berupa: 

1. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB); 

2. Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T); 

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; dan 

4. Kompetisi Mahasiswa yang dikonversi ke dalam sks mata kuliah. 
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B. Konversi Kegiatan Kompetisi Mahasiswa ke dalam Mata Kuliah 

Beberapa kegiatan kompetisi mahasiswa yang dapat dikonversi ke dalam sks mata kuliah, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa 

mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan 

teknologi, serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin 

yang cendekiawan, wirausahawan mandiri dan arif, maka mahasiswa diberikan peluang untuk 

mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun kerjasama 

tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu 

yang ditekuni. PKM terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu PKM Pendanaan dan PKM Insentif. 

PKM Pendanaan terdiri atas 8 bidang PKM, yaitu PKM-RE, PKM-RSH, PKM-K, PKM-PM, 

PKM-PI, PKM-KC, PKM-KI, dan PKM-VGK, sedangkan PKM Insentif terdiri atas PKM-GFT 

dan PKM-AI. 

PKM juga dirancang untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang diterbitkan oleh Kemendikbud-Ristek sebagai landasan transformasi pendidikan 

tinggi di Indonesia. Adapun 8 (delapan) IKU tersebut, antara lain: 

a. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak; 

b. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus; 

c. Dosen berkegiatan di luar kampus; 

d. Praktisi mengajar di dalam kampus; 

e. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat; 

f. Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia; 

g. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif; dan 

h. Program Studi Berstandar Internasional 

Secara rinci contoh konversi sks untuk masing-masing bidang PKM dan IKU yang sesuai untuk 

masing-masing bidang PKM dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Sasaran IKU dan SKS Konversi PKM Berbasis MBKM 

No. Bidang PKM Sasaran IKU 
Setara SKS dalam MBKM 

Lolos Tahap 1 Didanai PIMNAS Total/Kumulatif 

1. PKM-RE 2, 3, 5 1-2 3-5 2-3 6-10 

2. PKM-RSH 2, 3, 5 1-2 3-5 2-3 6-10 

3. PKM-K 1, 2, 3, 5 1-2 3-5 2-3 6-10 

4. PKM-PM 1, 2, 3, 5 1-2 3-5 2-3 6-10 

5. PKM-PI 1, 2, 3, 5 1-2 3-5 2-3 6-10 

6. PKM-KC 1, 2, 3 1-2 3-5 2-3 6-10 
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Tabel 3. Sasaran IKU dan SKS Konversi PKM Berbasis MBKM (Lanjutan) 

No. Bidang PKM Sasaran IKU 
Setara SKS dalam MBKM 

Lolos Tahap 1 Didanai PIMNAS Total/Kumulatif 

7. PKM-KI 1, 2, 3, 5 1-2 3-5 2-3 6-10 

8. PKM-VGK 1, 2, 3 1-2 3-5 2-3 6-10 

9. PKM-GFT 1, 2, 3 1-2 - 2-3 3-5 

10. PKM-AI 2, 3, 5 1-2 - - 1-2 

 

Adapun rekomendasi konversi kegiatan MBKM dan mata kuliah yang sesuai dengan bentuk 

kegiatan PKM disajikan dalam Tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4. Rekomendasi Konversi Kegiatan MBKM dan Mata Kuliah dalam Kegiatan PKM 

No. Bidang PKM 
Rekomendasi Kegiatan 

MBKM 

Kesetaraan Sistem Kredit 

Semester 

Rekomendasi 

Konversi Mata Kuliah 

1. PKM-RE • Penelitian/Riset 

• Studi/Proyek Independen 

• Pembuatan proposal 

• Pekerjaan eksperimen 

• Penyusunan laporan 

(laporan kemajuan dan 

laporan akhir) 

• Penyusunan artikel ilmiah 

(bagi yang lolos 

PIMNAS) 

• Poster (bagi yang lolos 

PIMNAS) 

• Metode Penelitian 

Dasar 

• Riset Terapan 

2. PKM-RSH • Penelitian/Riset 

• Studi/Proyek Independen 

• Metode Penelitian 

Dasar 

• Riset Terapan 

• Metodologi 

Penelitian Pendidikan 

Kimia 

3. PKM-K Kegiatan Wirausaha • Pembuatan proposal 

• Pekerjaan eksperimen 

• Penyusunan laporan 

(laporan kemajuan dan 

laporan akhir) 

• Produk usaha 

• Penyusunan artikel ilmiah 

(bagi yang lolos 

PIMNAS) 

• Poster (bagi yang lolos 

PIMNAS) 

Inovasi 

4. PKM-PM • Proyek Kemanusiaan 

• Membangun Desa/KKN-

T 

• Pembuatan proposal 

• Pekerjaan eksperimen 

• Penyusunan laporan 

(laporan kemajuan dan 

laporan akhir) 

• Buku pedoman mitra 

• Penyusunan artikel ilmiah 

(bagi yang lolos 

PIMNAS) 

• Poster (bagi yang lolos 

PIMNAS) 

Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) 

5. PKM-PI Studi/Proyek Independen Riset Terapan 

6. PKM-KC Studi/Proyek Independen • Pembuatan proposal 

• Pekerjaan eksperimen 

Riset Terapan 
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Tabel 4. Rekomendasi Konversi Kegiatan MBKM dan Mata Kuliah dalam Kegiatan PKM (Lanjutan) 

No. Bidang PKM 
Rekomendasi Kegiatan 

MBKM 

Kesetaraan Sistem Kredit 

Semester 

Rekomendasi 

Konversi Mata Kuliah 

6. PKM-KC Studi/Proyek Independen • Penyusunan laporan 

(laporan kemajuan dan 

laporan akhir) 

• Prototipe atau produk 

fungsional 

• Penyusunan artikel ilmiah 

(bagi yang lolos 

PIMNAS) 

• Poster (bagi yang lolos 

PIMNAS) 

Riset Terapan 

7. PKM-KI Studi/Proyek Independen • Pembuatan proposal 

• Pekerjaan eksperimen 

• Penyusunan laporan 

(laporan kemajuan dan 

laporan akhir) 

• Penyusunan artikel ilmiah 

• Produk inovatif skala 

penuh yang fungsional 

dan dapat dioperasional-

kan oleh penggunanya 

(bukan prototipe) 

• Poster (bagi yang lolos 

PIMNAS) 

• Riset Terapan 

• Inovasi 

• Literasi Digital 

8. PKM-VGK Studi/Proyek Independen • Pembuatan proposal 

• Pekerjaan eksperimen 

• Penyusunan laporan 

(laporan kemajuan dan 

laporan akhir) 

• Video YouTube 

• Poster (bagi yang lolos 

PIMNAS) 

Literasi Digital 

9. PKM-GFT • Proyek Kemanusiaan 

• Membangun Desa/KKN-

T 

• Penyusunan artikel 

Gagasan Futuristik 

Tertulis (GFT) yang 

memuat konsep 

perubahan atau 

pengembangan 

• Poster (bagi yang lolos 

PIMNAS) 

Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) 

10. PKM-AI • Asistensi Mengajar di 

Satuan Pendidikan 

• Magang 

• Proyek Kemanusiaan 

• Membangun Desa/KKN-

T 

• Artikel ilmiah • Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) 

• Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) 

• Kerja Praktik (KP) 

• Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) 
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2. Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) 

Program Kewirausahaan MBKM berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi 

mahasiswa Indonesia melalui beberapa kegiatan unggulan, yaitu Workshop Kewirausahaan, 

Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI), Akselerasi Startup Mahasiswa 

Indonesia (ASMI), dan Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Indonesia (PWMI). Adapun 

tujuan dari kegiatan PKMI antara lain: 

a. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan 

usahanya lebih dini dan terbimbing; dan 

b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari 

kalangan Sarjana. 

Keikutsertaan mahasiswa dalam PKMI juga dapat diakomodasi sebagai bentuk 

pembelajaran. Program ini secara garis besar didesain melalui sebuah bentuk pembelajaran 

wirausaha yang terencana dari mulai teori dasar sampai praktik wirausaha dengan keunggulan 

berupa bantuan permodalan bagi praktik wirausaha mahasiswa yang memenuhi persyaratan. 

Berikut merupakan rekomendasi yang bisa digunakan sebagai perhitungan ekivalensi sks yang 

digunakan untuk kegiatan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI). 

 
Tabel 5. Rekomendasi Konversi Kegiatan KBMI ke dalam Mata Kuliah 

No. Kegiatan 
Individu / 

Kelompok 

Perhitungan 

SKS 

Kesetaraan Sistem 

Kredit Semester 

Rekomendasi 

Konversi Mata 

Kuliah 

1. Workshop   • Proposal kegiatan 

• Laporan kemajuan 

berisi: 

➢ Produk 

➢ Pelanggan 

➢ Pemasaran 

➢ Operasional 

➢ Keuangan 

➢ Kendala 

➢ Bukti 

penggunaan 

dana 80% 

• Laporan hasil 

berisi: 

➢ Profil Tim 

➢ Deskripsi usaha 

➢ Produk 

➢ Mitra usaha 

(jika ada) 

➢ Operasional 

usaha 

➢ Keuangan 

• Kewirausahaan 

• Inovasi  a. Design Thinking dan 

Noble Purpose 
Individu 0,18 

 b. Unique Selling 

Proposition 
Individu 0,18 

 c. Business Model Individu 0,18 

 d. Sumber Daya Manusia 

dan Sumber Daya Usaha 
Individu 0,18 

 e. Analisis Biaya Produksi & 

Investasi 
Individu 0,18 

 f. Digital Marketing dan 

Visualisasi Produk 
Individu 0,18 

 g. Pitch Deck dan Presentasi 

Usaha 
Individu 0,18 

 Jumlah SKS Workshop 1,26 

2. Kegiatan Usaha   

 a. Proposal Usaha Kelompok 1,5 

 b. Perancangan atau 

Pengembangan Produk 
Kelompok 1,5 

 c. Proses Produksi Kelompok 1,5 

 d. Manajemen Pemasaran Kelompok 1,5 

 e. Strategi Penjualan Kelompok 1,5 
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Tabel 5. Rekomendasi Konversi Kegiatan KBMI ke dalam Mata Kuliah (Lanjutan) 

No. Kegiatan 
Individu / 

Kelompok 

Perhitungan 

SKS 

Kesetaraan Sistem 

Kredit Semester 

Rekomendasi 

Konversi Mata 

Kuliah 

2. Kegiatan Usaha   ➢ Evaluasi internal 

➢ Foto 

dokumentasi 

➢ Bukti 

penggunaan 

dana 100% 

• Produk usaha 

• Kewirausahaan 

• Inovasi  f. Customer Relatonship Kelompok 1,5 

 g. Manajemen Sumber Daya Kelompok 1,5 

 h. Quality Control Kelompok 1,5 

 i. Strategi Usaha Kelompok 1,5 

 j. Penugasan dan Tanggung-

jawab TIM 
Kelompok 1,5 

 k. Manajemen Keuangan Kelompok 1,5 

 l. Penyusunan Laporan 

Kegiatan 
Kelompok 1,5 

 m. Presentasi Bisnis Kelompok 1,5 

 Jumlah SKS Kegiatan Usaha 19,5   

 Total Rekomendasi SKS 20,76   

 

3. Program Peningkatan Kapasistas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 

Program Peningkatan Kapasistas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 

merupakan pelaksanaan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi 

oleh organisasi kemahasiswaan. Melalui kegiatan ini, pemerintah memberikan kesempatan 

kepada Ormawa untuk lebih efektif menjadi wahana penguatan karakter Pancasila dan bela 

negara mahasiswa. Tujuan khusus dari kegiatan PPK Ormawa antara lain: 

a. Meningkatkan kapasitas Organisasi Kemahasiswaan untuk menjadi organisasi yang 

berkarakter Pancasila, berprinsip bela negara dan menjadi inisiator pembangunan, serta 

meningkatkan kompetensi soft skills mahasiswa; 

b. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam hal kepemimpinan, kerja sama tim, 

kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, kreatif, penyelesaian masalah, komunikasi, 

kolaborasi, dan berliterasi teknologi informasi; dan 

c. Menginisiasi kemajuan wilayah desa/kelurahan di Indonesia sesuai topik yang dipilih. 

Pelaksanaan PPK Ormawa tahun 2022 mengusung tema “Penguatan kapasitas 

Organisasi Kemahasiswaan Guna Mewujudkan Capaian Kompetensi Pembelajar Abad 21 

Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan 14 topik.  Adapun topik yang dapat diambil oleh 

ormawa adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 6. Topik dalam Kegiatan PPK Ormawa 2022 

No. Topik Aktivitas 

1. Sociopreneur Ormawa berperan dalam mengakses dan mengorganisasi sumber daya alam dan 

sumber daya manusia bagi kegiatan pengembangan usaha ekonomi atau kegiatan 

bisnis yang melibatkan masyarakat di sekitar sebagai sasaran. Sociopreneur dapat 

dilakukan oleh Ormawa pengusul bermitra dengan Ormawa lain yang sedang 

mendampingi dan mengembangkan sociopreneur lainnya di wilayah yang sama. 
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Tabel 6. Topik dalam Kegiatan PPK Ormawa 2022 (Lanjutan) 

No. Topik Aktivitas 

2. Pertanian Masa 

Depan 

Ormawa membantu masyarakat desa/kelurahan dalam kegiatan merancang ide 

pertanian masa depan dan mengimplementasikannya berbasis kemampuan dan daya 

dukung masyarakat lokal. Rancangan desain pertanian masa depan dapat berupa 

teknologi budidaya, teknologi panen, teknologi pasca panen, dan/atau teknologi 

pemasaran atau mencakup semua komponen tersebut. 

3. Sekolah 

Perempuan 

Peran Ormawa untuk meningkatkan kesempatan perempuan mendapat pendidikan 

non-formal melalui penyusunan desain proses pembelajaran non-formal bagi 

perempuan di suatu wilayah. Desain meliputi desain kurikulum dan rencana 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran disusun 

berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan di wilayah tersebut, 

baik terkait dengan perannya sebagai ibu rumah tangga, anggota keluarga maupun 

anggota masyarakat. Secara umum sekolah perempuan bertujuan untuk 

meningkatkan fungsi keluarga (8 fungsi) sebagai upaya penting untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

4. Desa/kelurahan 

Digital 

Peran Ormawa untuk mentransformasi manajemen pemerintahan wilayah (desa 

/kelurahan) dari konvensional ke digital. Ormawa merancang dan mengem-bangkan 

aplikasi sederhana serta melaksanakan berbagai jenis pelatihan keterampilan untuk 

seluruh aparat dan kelembagaan yang ada di desa/kelurahan. Cakupan kelembagaan 

yang dapat dilibatkan antara lain perangkat desa/kelurahan, Bumdes, PKK, 

Gapoktan, Posyandu, PAUD dan sebagainya. Sistem digital layanan masyarakat 

yang diintervensi harus dapat dioperasikan dengan mudah oleh pengguna (user 

friendly) menggunakan telepon genggam, komputer atau laptop yang lazim 

digunakan masyarakat. Tujuan inovasi aplikasi manajemen kerja kelembagaan ini 

adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan jenis-jenis layanan yang dapat 

diakses masyarakat, meningkatkan kinerja kelembagaan dan meningkatkan 

kepuasan masyarakat terhadap layanan kelembagaan desa/kelurahan. 

5. Sanggar Tani 

Muda 

Peran Ormawa dalam program ini adalah bersama masyarakat membuat 

kelembagaan petani muda sebagai pusat layanan pengembangan pertanian 

unggulan berbasis tani muda. Konsep ini didasari dengan fakta semakin 

menurunnya jumlah generasi muda yang menekuni usaha di bidang pertanian di 

Indonesia. Pusat tani muda merupakan kelembagaan pemberdayaan petani muda 

yang didasari prinsip dari, oleh dan untuk petani muda. Petani muda adalah anak 

muda di suatu wilayah rentang usia 15-35 tahun yang berprofesi sebagai petani 

dalam arti luas sehingga mencakup petani, pekebun, peternak, nelayan dan petani 

ikan air tawar. Kelembagaan tani milenial tersebut menginisiasi kegiatan-kegiatan 

peningkatan kompetensi petani muda sehingga mereka mampu memiliki usaha tani 

yang menguntungkan. 

6. Konservasi 

Tanaman Obat 

Mahasiswa bersama masyarakat mendesain program pengembangan Kawasan 

konservasi tanaman obat berbasis biodiversitas unggulan lokal. Implementasi 

program ini adalah Ormawa bersama sama dengan masyarakat melakukan 

pemetaan biodiversitas tanaman obat unggulan, menetapkan Kawasan konservasi, 

membentuk kelompok-kelompok konservasi, melaksanakan konservasi dengan 

membudidayakan tanaman obat langka di seluruh wilayah, sehingga wilayah 

tersebut memiliki branding sebagai pusat konservasi biodiversitas tanaman obat. 

Pusat konservasi ini juga berfungsi sebagai pusat edukasi tanaman obat dengan 

kelompok konservasi sebagai tutor utama sekaligus sebagai pusat bisnis tanaman 

obat. 
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Tabel 6. Topik dalam Kegiatan PPK Ormawa 2022 (Lanjutan) 

No. Topik Aktivitas 

7. Rumah Sampah 

Digital 

Peran organisasi kemahasiswaan dalam topik ini adalah bersama masyarakat 

membuat kelembagaan lokal manajemen pengelolaan sampah wilayah berbasis IT 

dengan branding nama rumah sampah digital. Rumah sampah selain sebagai pusat 

manajemen pengelolaan sampah di wilayah juga berfungsi sebagai pusat edukasi 

sampah serta pusat produksi dan distribusi produk olahan sampah. Rumah sampah 

dapat didirikan di tingkat RW, kampung, nagari dan sebagainya. Untuk itu Ormawa 

perlu mendesain sistem manajemen sampah wilayah dengan menggunakan sistem 

IT yang terkoneksi ke handphone setiap warga. Tujuan akhir dari rumah sampah 

digital adalah persoalan sampah dapat terselesaikan di wilayah itu sendiri dengan 

tanpa membuang sampah ke wilayah lain. 

8. Desa/kelurahan 

Sehat 

Peran Ormawa mendesain konsep desa/kelurahan sehat dengan merujuk pada 

kebijakan pemerintah bidang kesehatan, berdasarkan potensi, masalah dan 

kebutuhan masyarakat. Selanjutnya konsep tersebut dilaksanakan bekerja sama 

dengan masyarakat. Desa/kelurahan sehat adalah suatu upaya untuk menyehatkan 

kondisi desa/kelurahan yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni 

warganya dengan mengoptimalkan potensi masyarakat. Konsep desa/kelurahan 

sehat juga membantu pimpinan wilayah untuk mengkoordinasikan upaya mengatasi 

permasalahan Kesehatan secara nasional seperti stunting, gizi kurang, Covid-19 dan 

sebagainya. 

9. Desa/kelurahan 

Cerdas 

Peran Ormawa mendesain kegiatan pengembangan peningkatan pendidikan di 

wilayah yang berkelanjutan, penguatan pendidikan formal online di masa pandemi, 

pengajaran baca tulis, menginisiasi kegiatan Kejar Paket A,B dan C, dan 

pendidikan non formal dalam bentuk kursus atau kelas belajar. Kegiatan-kegiatan 

tersebut dilaksanakan secara periodik berkesinambungan minimal selama 6 bulan 

dengan menggunakan kurikulum tertentu yang dirancang bersama sama yang 

melibatkan tokoh masyarakat, mahasiswa dan dinas teknis terkait. Kegiatan 

tersebut diberi branding nama pojok literasi. Dalam satu wilayah dapat memiliki 

beberapa pojok literasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi 

masyarakat. Pojok literasi tersebut berfungsi sebagai center of learning masyarakat 

yang memiliki kurikulum pembelajaran non formal tertentu. Topik yang dicakup 

dalam Pojok Literasi ditujukan untuk memperluas wawasan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan masyarakat, yang berguna untuk mening-katkan kesejahteraannya. 

10. Rumah Inovasi Peran Ormawa bersama masyarakat mengembangkan rumah inovasi sebagai pusat 

penggodokan ide-ide kreatif dan inovatif masyarakat di berbagai bidang yang dapat 

digunakan untuk kemajuan wilayah secara mandiri. Rumah inovasi secara fisik bisa 

berupa sebuah rumah atau bangunan tertentu sebagai posko berkumpulnya 

mahasiswa dan para inovator desa/kelurahan untuk bermusya-warah menemukan 

jenis inovasi teknologi dan sosial yang dapat digunakan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Rumah inovasi merupakan kelembagaan think thank-nya 

aparat dan warga guna mencari solusi dari berbagai masalah. Rumah inovasi tidak 

saja mencari dan menemukan inovasi tetapi juga meng-organisir agar inovasi 

tersebut dapat diimplementasikan oleh masyarakat. 

11. Kampung Iklim Peran Ormawa mendesain kegiatan bersama masyarakat mendesain kampung yang 

memiliki program mandiri dan berkelanjutan dalam adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desain kegiatan 

kampung iklim antara lain dapat berupa pengendalian kekeringan, banjir dan 

longsor, kreativitas untuk peningkatan ketahanan pangan, penanganan banjir rob, 

abrasi, pengendalian penyakit terkait perubahan iklim, pengelolaan sampah, 

konservasi energi, penggunaan energi baru dan terbarukan, penghijauan pro-duktif, 

dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
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Tabel 6. Topik dalam Kegiatan PPK Ormawa 2022 (Lanjutan) 

No. Topik Aktivitas 

12. Desa/Kelurahan 

Maritim 

Peran Ormawa bersama masyarakat mendesain program pengembangan 

desa/kelurahan maritim yaitu wilayah yang masyarakatnya menggantungkan 

hidupnya pada laut, pantai, pesisir dan pulau-pulau. Pengembangan desa/ kelurahan 

pantai tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi nelayan dan keluarganya, 

meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, dan mengem-bangkan 

kelembagaan lokal untuk mendukung branding desa/kelurahan maritim yang 

unggul. Masyarakat maritim umumnya terdiri dari kelompok nelayan, petambak, 

pedagang ikan, pemilik toko, pelaku wisata bahari, serta pelaku industri kecil dan 

menengah pengolahan hasil tangkap. Dalam topik desa/ kelurahan maritim ini 

sasaran prioritas adalah nelayan dan keluarganya. 

13. Desa/Kelurahan 

Hutan 

Peran Ormawa bersama masyarakat mendesain konsep pengembangan 

desa/kelurahan pinggiran hutan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. 

Konsep pengembangan desa/kelurahan hutan mengusung platform pengembangan 

ekonomi dan pelestarian lingkungan yang didukung oleh kelembagaan lokal yang 

dinamis dan berkelanjutan. 

14. Aktivitas Lain 

Pilihan Ormawa 

Bentuk aktivitas lain pilihan Ormawa yang dapat meningkatkan kapasitas Ormawa. 

Bentuk aktivitas pilihan Ormawa tersebut harus memiliki indikator keberhasilan 

yang terkait dengan peningkatan kompetensi individu, penguatan tata kelola 

kelembagaan, dan kesejahteraan. 

 

Adapun rekomendasi yang bisa digunakan sebagai perhitungan ekivalensi sks yang digunakan 

untuk kegiatan PPK Ormawa adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 7. Rekomendasi Konversi Kegiatan PPK Ormawa ke dalam Mata Kuliah 

Jenis Kegiatan 
Rekomendasi 

Kegiatan MBKM 

Kesetaraan Sistem Kredit 

Semester 

Rekomendasi Konversi 

Mata Kuliah 

Program 

Peningkatan 

Kapasistas 

Organisasi 

Kemahasiswaan 

(PPK Ormawa) 

Membangun 

Desa/KKN-T 

Luaran Wajib: 

• Buku Pengembangan Kapasitas 

dan Soft Skills Tematik (cetak 

maupun elektronik) 

• Ringkasan Eksekutif 

• Media publikasi elektronik 

berupa video 

• Poster dan profil hasil 

pelaksanaan program 

 

Luaran Tambahan: 

• Produk riil atau prototipe 

• Artikel ilmiah yang diterbitkan 

dalam jurnal nasional dan/atau 

internasional 

• Publikasi media massa 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

 

4. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 

Revolusi Industri 4.0 menjadikan Pendidikan harus memanfaatkan teknologi dengan 

utuh. Pusat Prestasi Nasional berkomitmen untuk mengembangkan prestasi didik dan satuan 

Pendidikan. Berkaitan dengan peningkatan prestasi pada revolusi industri tersebut, maka 
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dilaksanakan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) sebagai upaya komprehensif untuk 

meningkatkan soft skill dan literasi teknologi. Tujuan dari LIDM antara lain: 

a. Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di bidang Informasi Teknologi dan berbagai 

macam mengenai digital; 

b. Mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menumbuhkembangkan kreativitas 

dan inovasi dalam digitalisasi; 

c. Memberikan masukan untuk perbaikan kondisi di lingkungan dalam bidang digital; dan 

d. Mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di bidang informasi teknologi. 

LIDM tahun 2021 memperlombakan 5 (lima) divisi karya-karya inovasi kreasi, dimaan 

masing-masing divisi memiliki sub tema dan ruang lingkup. Adapun divisi, sub tema, dan 

ruang lingkup dalam kegiatan LIDM disajikan dalam Tabel 8. 

 
Tabel 8. Divisi, Sub Tema, dan Ruang Lingkup Kegiatan LIDM 

No. Divisi Sub Tema Ruang Lingkup Karya 

1. Divisi Inovasi 

Teknologi Digital 

Pendidikan 

Implementasi Inovasi 

Digitalisasi Pembelajaran 

Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka Masa Pandemik 

Covid-19 berbasis 

Kompetensi Abad-21 

• Divisi ini memperlombakan karya inovasi 

teknologi digital untuk Pendidikan. 

• Lingkup karya inovasi divisi ini meliputi 

pengembangan teknologi digital 

pendidikan, platform dan aplikasi digital 

untuk implementasi model, strategi, 

metode, keterampilan dalam pembela-

jaran berbasis SCL (Student Centered 

Learning), aplikasi digital untuk 

manajemen pendidikan, dan berpe-ngaruh 

pada karakter peserta didik. 

• Karya orisinal inovasi teknologi digital 

pendidikan memuat tema implementasi 

inovasi digitalisasi pembelajaran Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka masa pandemik 

Covid-19 berbasis kompetensi abad-21. 

2. Divisi Inovasi Materi 

Digital Pendidikan 

Implementasi Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka 

Melalui Inovasi Materi 

Digital Pendidikan Menuju 

Indonesia Bangkit 

Berkompetensi Abad 21 

• Divisi ini memperlombakan inovasi 

sumber belajar, materi atau konten digital 

untuk Pendidikan. 

• Karya orisinil kreasi digital divisi ini dapat 

berupa video interaktif, animasi, 

augmented reality, virtual reality, dan 

lain-lain yang memiliki tujuan pem-

belajaran, indikator dan evaluasi yang 

jelas berpengaruh terhadap kararter 

peserta didik. 

• Karya inovasi materi digital pada Divisi 

ini memuat tema Implementasi Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka melalui Inovasi 

Materi Digital Pendidikan menuju 

Indonesia Bangkit Berkompe-tensi Abad 

21. 
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Tabel 8. Divisi, Sub Tema, dan Ruang Lingkup Kegiatan LIDM (Lanjutan) 

No. Divisi Sub Tema Ruang Lingkup Karya 

3. Divisi Video Digital 

Pendidikan 

Kesadaran Masyarakat 

terhadap Pembangungan 

Berkelanjutan dalam 

Membangun Ketahanan 

Masyarakat pada Era 

Tatanan Kehidupan Baru 

Pasca Pandemi 

• Divisi ini memperlombakan karya kreasi 

video digital berdurasi maksimal 4 menit 

yang diunggah pada aplikasi Youtube dan 

dilengkapi dengan dokumen pro-posal dan 

dokumen shooting. 

• Karya orisinal kreasi video divisi ini 

memuat tema kesadaran masyarakat 

terhadap pembangungan berkelanjutan 

dalam membangun ketahanan masya-rakat 

pada era tatanan kehidupan baru pasca 

pandemi dengan mengusung salah satu 

dari 17 tujuan SDGs. 

4. Divisi Poster Digital Melalui Lomba Poster 

Digital Mahasiswa 

Menginspirasi Revitalisasi 

Peran Gender dalam 

Mengimplemtasikan 

Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka Menuju Indonesia 

Bangkit Berkompetensi 

Abad 21 

• Divisi ini memperlombakan karya kreasi 

poster dalam format digital yang diunggah 

di Instagram berupa gambar diam satu 

halaman. 

• Karya orisinal kreasi poster digital 

memuat tema melalui lomba poster digital 

mahasiswa menginspirasi revitalisasi 

peran gender dalam meng-implemtasikan 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

menuju indonesia bangkit berkompetensi 

abad-21. 

5. Divisi Microteaching 

Digital 

Meningkatkan Literasi 

Digital Calon Pendidik 

Profesional dalam 

Mengimplementasikan 

Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka Menuju Indonesia 

Bangkit Berkompetensi 

Abad 21 

• Divisi Microteaching Digital ini mem-

perlombakan kemampuan mengajar 

berbantuan media/teknologi/alat pembe-

lajaran digital. 

• Karya dilakukan dengan cara melakukan 

microteaching berbantuan teknologi 

digital dan mendokumentasikannya dalam 

bentuk video dengan durasi maksimal 10 

menit. 

• Materi yang akan diajarkan dapat dipilih 

sesuai dengan minat peserta. 

• Peserta mempersiapkan perangkat pem-

belajaran yang akan di microteaching-kan, 

yaitu RPP, Bahan Ajar, Media 

Pembelajaran, dan LKPD (Lembar Kerja 

Peserta Didik). 

 

Adapun rekomendasi yang bisa digunakan sebagai perhitungan ekivalensi sks yang digunakan 

untuk kegiatan LIDM adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 9. Rekomendasi Ekivalensi SKS Kegiatan LIDM ke dalam Mata Kuliah 

No. Divisi 
Kesetaraan 

Sistem Kredit Semester 

Rekomendasi Konversi 

Mata Kuliah 

1. Divisi Inovasi Teknologi Digital 

Pendidikan 

• Proposal 

• Video proses pengembangan model 

karya inovasi 

• Literasi Digital 

• Dasar-dasar 

Komputer 2. Divisi Inovasi Materi Digital 

Pendidikan 
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Tabel 9. Rekomendasi Ekivalensi SKS Kegiatan LIDM ke dalam Mata Kuliah (Lanjutan) 

No. Divisi 
Kesetaraan 

Sistem Kredit Semester 

Rekomendasi Konversi 

Mata Kuliah 

3. Divisi Video Digital Pendidikan Karya kreasi video memuat tema SDGs 

(Sustainable Development Goals)  

• Pengembangan Media 

Pembelajaran 

• Micro Teaching 

• Strategi Belajar 

Mengajar Kimia 

• Strategi Pembelajaran 

BSI 

• Pengembangan Bahan 

Ajar Kimia 

4. Divisi Poster Digital Karya kreasi poster digital 

5. Divisi Microteaching Digital Video microteaching (luring maupun 

daring) 

 

5. National University Debating Championship (NUDC) 

Kegiatan pembinaan kegiatan mahasiswa diarahkan pada berkembangnya potensi 

mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, 

cakap, kreatif, terampil, kompeten dan berbudaya. Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah 

melalui kompetisi debat, yang telah dirumuskan dalam National University Debating 

Championship (NUDC). Dengan menggunakan format debat parlemen, NUDC menuntut 

mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan ide dalam bahasa Inggris, tetapi juga mampu 

menguasai pengetahuan global, menganalisis, membuat judgement, dan meyakinkan publik. 

Tujuan dari kegiatan NUDC antara lain: 

a. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat 

ilmiah; 

b. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris lisan, dan menciptakan kompetisi yang sehat 

antar mahasiswa; 

c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga 

mahasiswa mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional; 

d. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan 

sistematis; dan 

e. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan 

internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat. 

Adapun kegiatan NUDC ini dapat dikonversikan ke dalam sks pembelajaran, yaitu pada mata 

kuliah Speaking for Everyday Communication, Speaking for Group Activities, dan Speaking for 

Academic Purposes. 

 

6. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) 

Kegiatan pembinaan kegiatan mahasiswa diarahkan pada berkembangnya potensi 
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mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, 

cakap, kreatif, terampil, kompeten dan berbudaya. Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah 

melalui kompetisi debat, yang telah dirumuskan dalam Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 

(KDMI). KDMI merupakan upaya yang utuh dalam membangun 6C, yaitu collaboration 

(kerjasama), creativity (kreatifitas), critical thinking (berfikir kritis), communication 

(berkomunikasi), citizenship (kewarganegaraan), dan character (karakter). Dalam kompetisi 

debat, secara berkesinambungan, beberapa unsur dalam 6C dibangun dan dikuatkan. Terutama, 

bobot tertingginya adalah membangun dan mengembangkan karakter dan kemampuan berpikir 

analitis dan kritis mahasiswa. Tujuan KDMI antara lain: 

a. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat 

ilmiah; 

b. Meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar 

mahasiswa; 

c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, logis dan analitis, sehingga mahasiswa mampu 

bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional; 

d. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan 

sistematis; dan 

e. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan 

internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat. 

Adapun kegiatan KDMI ini dapat dikonversikan ke dalam sks pembelajaran, yaitu pada mata 

kuliah Berbicara dan Pembelajarannya dan Retorika. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Matriks Rekognisi SKS Sesuai Jenis Kegiatan 

No. 
Kriteria untuk Rekognisi SKS 

Jenis Kegiatan 

Jenis Kegiatan 

Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) 

1. Unit Pelaksana a. Kemdikbud 

b. Fakultas 

c. Program Studi 

2. Persyaratan Minimum a. Merupakan mahasiswa aktif untuk jenjang pendidikan D4 dan S1 di 

bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

dan belum diwisuda. Keaktifan mahasiswa akan diverifikasi secara 

otomatis oleh sistem; 

b. Mahasiswa aktif di tahun ketiga dan keempat untuk S1, dan tahun 

keempat untuk D4; 

c. Mahasiswa memiliki IPK minimal sesuai dengan prasyarat dari masing-

masing Mitra IDUKA; 

d. Siap berkomitmen menjalankan kegiatan magang dan studi independen 

dengan durasi 1-2 semester (sesuai dengan masing-masing program 

Mitra IDUKA). Ada pakta integritas yang perlu diisi sebagai bukti 

ketersediaan; dan 

e. Ketika diterima, mahasiswa diwajibkan untuk melengkapi sejumlah 

dokumen, di antaranya: 

1) Scan kartu mahasiswa; 

2) Buku rekening tabungan 

3) Surat Rekomendasi dari pimpinan bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan PT (Kaprodi/Dekan/Wakil Dekan/Rektor/Wakil 

Rektor) untuk mengikuti program ini, yang difasilitasi oleh 

Koordinator Program MSIB masing-masing kampus. 

3. Luaran a. Kegiatan Mahasiswa 

1) Kegiatan Harian: 

a) Mengisi Log Book harian di aplikasi Kampus Merdeka 

b) Mengisi rekap kegiatan harian di aplikasi Kampus Merdeka 

2) Kegiatan Mingguan: 

a) Mengisi laporan mingguan pada minggu berjalan berdasarkan 

kegiatan magang yang dilakukan 

b) Mengikuti sharing session dengan mentor sesuai jadwal yang 

ditetapkan perusahaan 

c) Melakukan evaluasi diri per minggu secara daring dengan 

membaca dan menindaklanjuti tanggapan mentor terhadap 

laporan mingguan di aplikasi MBKM 

3) Laporan Mid-Semester: 

a) Mahasiswa menyusun laporan mid-semester kegiatan 

b) Melakukan evaluasi diri dan meminta persetujuan mentor 

c) Mengunggah laporan mid-semester kegiatan sesuai format yang 

ditetapkan (tersedia di platform Kampus Merdeka) 

4) Laporan Akhir 

a) Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan 

b) Melakukan evaluasi diri dan meminta persetujuan mentor 

c) Mengunggah laporan akhir kegiatan sesuai format yang 

ditetapkan (tersedia di platform Kampus Merdeka) 
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b. Kegiatan Mentor 

1) Kegiatan Berkala: 

a) Melakukan pembimbingan dan pembelajaran kepada mahasiswa 

magang sesuai dengan learning design yang telah ditetapkan 

b) Memeriksa rekap kegiatan magang mahasiswa 

c) Melakukan kegiatan sharing session dengan mahasiswa sesuai 

jadwal yang ditetapkan perusahaan 

d) Memberikan umpan balik terkait kinerja mahasiswa 

2) Penilaian Mid-Semester: 

Melakukan penilaian mid-semester kinerja mahasiswa dan 

memberikan justifikasi terhadap nilai sesuai kerangka keluaran 

magang yang sudah dibuat melalui platform Kampus Merdeka 

3) Penilaian Akhir: 

Melakukan penilaian akhir kinerja mahasiswa dan memberikan 

justifikasi terhadap nilai sesuai kerangka keluaran magang yang 

sudah dibuat melalui platform Kampus Merdeka 

4. Produk yang Dihasilkan a. Magang/Praktik Kerja selama minimal 18 minggu pada Mitra IDUKA 

b. Proyek akhir sesuai dengan kurikulum Mitra IDUKA 

5. Asesmen Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dari Perguruan Tinggi (PT) 

asal dan mentor/supervisor dari Mitra IDUKA 

6. Jumlah SKS 20 sks dengan waktu 1-2 semester 

7. Panduan dan Instrumen Monev a. Panduan umum kegiatan MSIB oleh Kemdikbud 

b. Kurikulum pada Mitra IDUKA 

c. Instrumen monev (Log Book, Laporan Mid-Semester, dan Laporan 

Akhir) disediakan oleh Kemdikbud melalui platform Kampus Merdeka 

8. Pendanaaan 1. Subsidi dari Kemdikbud 

 

No. 
Kriteria untuk Rekognisi SKS 

Jenis Kegiatan 

Jenis Kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T) 

1. Unit Pelaksana a. LPPM 

b. Panitia KKN 

c. Fakultas 

d. Program Studi 

2. Persyaratan Minimum 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); 

c. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang 

telah ditentukan; 

d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita; 

e. IPK ≥ 2,00 sampai dengan semester 6; dan 

f. Ketentuan lain dapat diatur oleh Fakultas-Program Studi Bersama 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

Universitas Billfath 

3. Luaran a. Proposal Kegiatan dan Program Kerja 

b. Log book Aktifitas selama menjalankan kegiatan 

c. Laporan Akhir (Kelompok) 

d. Laporan Akhir (Individu) 

e. Video dan Foto Kegiatan 

f. Publikasi Artikel Ilmiah 

4. Produk yang Dihasilkan Sesuai dengan program kerja yang direncanakan oleh masing-masing 

kelompok 
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5. Asesmen Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari 

Perguruan Tinggi (PT) asal dan Pembimbing dari Desa Mitra 

6. Jumlah SKS 4 SKS dengan waktu 4-8 minggu (1-2 bulan) 

7. Panduan dan Instrumen Monev Terdapat dalam Buku Panduan KKN 

8. Pendanaaan a. Universitas 

b. Mahasiswa (Rp 800.000,00) 

c. Kemitraan 

 

No. 
Kriteria untuk Rekognisi SKS 

Jenis Kegiatan 

Jenis Kegiatan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

1. Unit Pelaksana a. Fakultas KIP 

b. Program Studi di Fakultas KIP 

2. Persyaratan Minimum a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program S1 FKIP Universitas Billfath 

pada semester diselenggarakannya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL); 

b. Telah menempuh dan memenuhi minimal 110 SKS; 

c. Mencantumkan mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada 

KRS; dan 

d. Telah lulus mata kuliah Pengajaran Micro atau Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) 1, Telaah Kurikulum, Pengembangan Bahan Ajar, 

Pengembangan Media Pembelajaran, Strategi Belajar Mengajar atau 

Teaching English as a Foreing Language (TEFL), Evaluasi 

Pembelajaran, serta mata kuliah kelompok MPM (Mata Kuliah Perilaku 

Berkarya). 

3. Luaran a. Untuk Mahasiswa: 

1) Lembar Pengamatan PPL-Aspek Kultur Sekolah 

2) Lembar Pengamatan PPL-Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

(SOTK) 

3) Lembar Pengamatan PPL-Visi Misi Sekolah 

4) Lembar Pengamatan PPL- Kokurikuler dan Ekstrakurikuler 

5) Log Book 

6) Laporan Akhir (Kelompok) 

7) Laporan Akhir (Individu) 

b. Untuk Guru Pamong: 

1) Lembar Pengamatan PPL-Kompetensi Kepribadian dan Sosial 

2) Lembar Pengamatan PPL-Perangkat Pembelajaran 

3) Lembar Pengamatan PPL-Kemampuan Mahasiswa dalam Membantu 

Mengembangkan RPP 

4) Lembar Pengamatan PPL-Praktik Mengajar 

c. Untuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): 

1) Lembar Pengamatan PPL-Penilaian Laporan PPL (Kelompok) 

2) Lembar Pengamatan PPL-Penilaian Kinerja Individu 

4. Produk yang Dihasilkan a. Praktik mengajar selama 8 minggu pada Sekolah Mitra 

b. Perangkat pembelajaran (RPE, silabus, RPP, instrumen penilaian, LKS, 

bahan ajar) 

5. Asesmen Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari 

Perguruan Tinggi (PT) asal dan Guru Pamong dari Sekolah Mitra 

6. Jumlah SKS 4 SKS dengan waktu 8 minggu (2 bulan) 

7. Panduan dan Instrumen Monev Terdapat dalam Panduan PPL Fakultas KIP 

8. Pendanaaan a. Universitas 

b. Mahasiswa (Rp 400.000,00) 

c. Mitra 
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Lampiran 2. Prosedur Operasional Baku (POB) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 

 

A. Mekanisme Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT dan Mitra menyusun 
kerjasama MBKM 

Unit Pengelola MBKM 
membuka pendaftaran 

kegiatan Merdeka Belajar 
kepada mahasiswa. 

Unit Pengelola MBKM dan 
Mitra melakukan seleksi 

administratif dan substantif 

LOLOS 

Unit Pengelola MBKM dan 
Mitra menetapkan 

mahasiswa peserta, Dosen 
Pembimbing/Pendamping 

Lapangan 

Mahasiswa menyusun KRS 
dan KPKP dengan 
bimbingan Dosen 

Pembimbing 

Unit Pengelola MBKM 
melakukan bimbingan 

teknis (BIMTEK) 

Unit Pengelola MBKM 
melakukan serah terima 

mahasiswa dan dosen 
pembimbing 

Mahasiswa, Dosen 
Pembimbing/Pendamping 
Lapangan melaksanakan 
kegiatan Merdeka Belajar 

Dosen 
Pembimbing/Pendamping 

Lapangan melakukan 
pembimbingan dan 

monitoring, mahasiswa 
mengisi logbook secara 

berkala 

Mahasiswa menyusun 
laporan kemajuan dan 
laporan akhir program 

Merdeka Belajar 

Dosen 
Pembimbing/Pendamping 

Lapangan melakukan 
evaluasi dan memberikan 

nilai akhir mahasiswa 

Dosen pembimbing 
melakukan penarikan 

mahasiswa peserta program 
Merdeka Belajar 

Dosen pembimbing 
melakukan konversi dan 

pengakuan nilai ke dalam 
KHS mahasiswa dan 

melaporkan kepada BAAK 

Program studi dibantu BAAK 
melaporkan nilai hasil 

belajar mahasiswa ke sistem 
PDDikti 

Mahasiswa yang tidak 

lolos kembali melakukan 
pembelajaran reguler 

Unit Pengelola MBKM 
melakukan  Evaluasi, 

Pengendalian, dan 
Peningkatan Berkelanjutan 

implementasi MBKM 

Program MBKM yang 
Dikelola dan Didanai 

Pemerintah 

Program MBKM 

Perguruan Tinggi 

Pemerintah menawarkan 

Program MBKM 
Mahasiswa melengkapi 

persyaratan dan 
melakukan pendaftaran 

program MBKM 
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B. Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP) 

 

Mahasiswa 

Nama NIM Tanggal Lahir Jenis Kelamin Program Studi Semester 

 

 
     

Universitas Pengirim 

Nama 
Fakultas/Program 

Studi 
Alamat 

Penanggungjawab 

(Nama, email, no. telp.) 

 

 
   

Lembaga/Lokasi 

Tujuan 

Nama Alamat 
Penanggungjawab 

(Nama, email, no. telp.) 

 

 
  

Kegiatan MBKM: 

…………………….. 

Deskripsi Kegiatan* Tim Pelaksana** 

 

 Bagian Penempatan*** Deskripsi Tugas Perkerjaan*** 

  

Keterangan: 

• Tanda * diisi untuk kegiatan Pertukaran Pelajar, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Studi Independen, dan KKN-Tematik 

• Tanda ** diisi nama anggota (jika berkelompok) dan nama dosen pembimbing/DPL 

• Tanda *** hanya diisi untuk kegiatan Magang (PKL dan KP) serta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (PPL) 
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C. Rencana Pembelajaran di Lembaga 

 

Tabel 1. Rencana Durasi Kegiatan Merdeka Belajar dari: ……………… (bulan & tahun) sampai ………………. (bulan & tahun) 

No. Rencana Kegiatan Merdeka Belajar Kompetensi yang Diperoleh dari Kegiatan Merdeka Belajar 
Jumlah Durasi 

Kegiatan (Menit) 

    

    

    

    

    

    

    

Total Kredit  

*Harap memberikan dokumen lampiran kegiatan di lembaga (khusus untuk magang dan (PKL dan KP) serta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (PPL) yang menjelaskan 

tugas, tanggungjawab, dan kompetensi yang diperoleh mahasiswa (learning outcomes). 

 

**1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 menit kegiatan mahasiswa dalam Merdeka Belajar, khusus untuk Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Studi 

Independen, KKN-Tematik, Magang (PKL dan KP), serta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (PPL) 
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D. Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran 

 

Tabel 2. Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di Universitas Billfath 

Nama dan Kode Mata Kuliah Semester Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) SKS Mata Kuliah 

    

    

    

    

    

    

    

Total Kredit  

*Harap memberikan dokumen lampiran Kurikulum di Universitas Billfath yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang meliputi Ssikap, Keterampilan 

Umum, Keterampilan Khusus, dan Pengetahuan. 

 

**Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kegiatan Merdeka Belajar, maka tidak akan dilakukan konversi SKS. 
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E. Lembar Komitmen 

 

Dengan menandatangani dokumen komitmen ini, Mahasiswa, Universitas Billfath, dan Lembaga Tujuan Program Merdeka Belajar menyatakan bahwa 

semua pihak menyetujui Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP) ini dan bahwa semua pihak akan memenuhi ketentua yang disepakati dai 

dalam dokumen kespakatan ini. Lembaga Tujuan Program Merdeka Belajar menyebutkan bahwa semua kegiatan yang ada di dalam Tabel 1 adalah 

dengan persetujuan lembaga dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. Universitas Billfath berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit 

pembelajaran (sks) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan Merdeka Belajar dan mengakuinya dalam perhitungan sks 

mahasiswa sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen 

tambahan terhadap Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP) ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan Pembimbing/Pendamping 

Lapangan akan berkomunikasi dengan Universitas Billfath, jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan/atau 

perubahan pertanggungjawaban kegiatan. 

Komitmen Nama Email Jabatan Tanggal Tanda Tangan 

Mahasiswa 
 

 
    

Penanggungjawab di 

Universitas Billfath 
     

Penanggungjawab di 

Lembaga Tujuan Program 

Merdeka Belajar 

     

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi …………………….. 

Universitas Billfath 

 

 

 

(Nama Lengkap dan Gelar) 

NIDN …………………. 

 


