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Kata Pembuka
Perubahan telah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. Perkembangan
global seperti era industri 4.0, pandemi, dan megatrend 2045
telah mengubah cara berpikir dan cara bekerja kita. Dunia
industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA) membutuhkan
sarjana yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki high
order thinking skill (HOTS), yaitu computational thinking,
critical
thinking,
creative
thinking,
collaboration,
communication dan compassion. Undang-undang Nomor 12
Tahun 2012 juga telah mengamanatkan bahwa program akademik harus mampu mencetak
sarjana yang memiliki kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan.
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) merespon hal tersebut dengan cara
melakukan transformasi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang unggul.
Trasformasi pembelajaran dilakukan dengan melakukan reorientasi kurikulum sebagai
respon terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Mahasiswa ITNY
diberi kebebasan untuk memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
dan minatnya. Keleluasaan berpikir dan belajar akan membentuk lulusan memiliki karakter
yang tanggap dan siap menghadapi tantangan jaman, dengan tetap berpegang teguh
pada akar budaya bangsanya, serta siap menjadi agile learner dan selalu mengembangkan
prinsip belajar sepanjang hayat (lifelong learning).
Buku pedoman ini merupakan langkah untuk mengawal penerapan Merdeka Belajar
Kampus Merdeka yang diterapkan oleh ITNY. Saya menyampaikan apresiasi dan
terimakasih kepada Tim Penyusun Dokumen PJJ dan MBKM yang telah bekerja keras
dengan penuh dedikasi untuk menyelesaikan buku ini. Tidak lupa, saya juga mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian ini. Buku ini sangat
bermanfaat untuk ITNY, khususnya untuk fakultas dan prodi untuk menerapkan program
MBKM. Pada akhirnya, prodi dapat menghasilkan lulusan yang unggul, bertakwa, beradab,
berilmu, profesional, kompetitif, serta mampu berkontribusi pada kesejahteraan
kehidupan bangsa.

Yogyakarta, Oktober 2020
Rektor ITNY

Dr. Ir. H. Ircham, M.T.
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Kata Pengantar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan
kebijakan MBKM, yang bertujuan mendorong mahasiswa
untuk menguasai berbagai keilmuan sebagai bekal memasuki
dunia kerja. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta
menerapkan program
MBKM untuk
memberikan
kesempatan kepada mahasiswa memilih kegiatan
pembelajaran di luar prodinya. Kegiatan tersebut akan
memperoleh penyetaraan/ekuivalensi maksimal 20 (dua
puluh) sks per kegiatan per semester. Melalui pilihan tersebut, mahasiswa diharapkan
mampu mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
melalui pengalaman nyata serta dinamika lapangan.
Buku pedoman ini diterbitkan dengan tujuan menjadi Panduan Penyelenggaraaan MBKM
bagi fakultas maupun prodi dalam menyusun pedoman MBKM di lingkungannya secara
optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pedoman ini merupakan pedoman di tingkat institut yang bersifat umum, sehingga masih
perlu dirinci dalam pedoman yang lebih operasional di tingkat fakultas maupun prodi.
Substansi dalam buku ini cukup lengkap meliputi pengertian, panduan untuk tahap
persiapan, pelaksanan, penilaian dan konversi, serta penjaminan mutu kegiatan MBKM
ITNY.
Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis yang telah
menyelesaikan buku pedoman ini dengan penuh dedikasi, serta kepada semua pihak yang
telah mendukung penyusunannya. Buku pedoman ini bersifat fleksibel mengikuti dinamika
perkembangan global maupun kebutuhan mahasiswa, lembaga mitra, dan ITNY. Selama
pengembangan kegiatan MBKM, sangat memungkinkan dilakukan perbaikan,
pembaharuan, dan pemutakhiran sesuai dengan kebutuhan tersebut. Untuk itu kami
membutuhkan masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan dan
penyempurnaan. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi fakultas, prodi, dan pihakpihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan pengembangan MBKM di ITNY.

Yogyakarta, Oktober 2020
Wakil Rektor I ITNY

Dr. Ratna Kartikasari, S.T., M.T.
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A. LATAR BELAKANG ______________________________
Era revolusi industri (RI 4.0) telah mengakibatkan perubahan pada aspek kehidupan,
baik sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Perguruan tinggi dituntut untuk
siap menghadai global megatrend di tahun 2045. Global Megatrend 2045 akan ditandai
oleh beberapa faktor penentu antara lain demografi dunia, urbanisasi global,
perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan
sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, dan
perubahan geoekonomi. Ilustrasi global megatrend 2045 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Ilustrasi Tantangan Alumni Perguruan Tinggi

Untuk menghadapi global megratrend 2045 perlu ada empat pilar pembangunan
Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan Iptek, pembangunan
ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional dan tata
kelola pemerintahan. Peran perguruan tinggi adalah membangun sumberdaya manusia
yang mampu bertahan dan bergerak dalam menghadapi fenomena masa depan tersebut.
Berbagai kompetensi dibutuhkan oleh lulusan perguruan tinggi, supaya mampu memenuhi
tuntutan pasar yang semakin dinamis. Berkembangnya artificial intelligence, robotic, data
sciences, internet of things, cloud, bio technology, dan big data, akan membawa tatanan
kehidupan ini tidak hanya pada kondisi 4.0 tetapi lebih maju ke masyarakat 5.0. Oleh
karena itu, para lulusan perguruan tinggi disiapkan dan harus memiliki kompetensi
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leadership, language skills, IT Literacy dan writing skills. Lulusan perguruan tinggi juga
dituntut untuk memiliki 6C of High Order Thinking Skill (HOTS), yaitu computational thinking,
critical thinking, creative thinking, collaboration, communication, dan compassion.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa
Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang
mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
Tujuan pembelajaran telah bergeser, dari mencerdaskan kehidupan bangsa dan
memerdekakan manusia menjadi penguasaan IPTEKS yang pragmatis dan materialistis.
Pergeseran tersebut telah mengakibatkan krisis pendidikan, sehingga UU No 20 Tahun
2003 menyatakan tujuan pendidikan nasional tidak hanya berorientasi terhadap
pragmatism dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk
manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS.
Tujuan tersebut sejalan dengan filsafat pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar
Dewantoro, bahwa pendidikan sebaiknya memuat prinsip “trikon”, yaitu Kontinyu,
Konvergen, serta Konsentris. Pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan
sepanjang hayat (lifelong learning), memadukan antara ilmu pengetahuan yang
bersumber dari dalam dan luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang bersumber
dari budaya nasional Indonesia. Pendidikan di Indonesia hendaknya memuat sistem
“among” yang berjiwa kekeluargaan dalam pendidikan, yang berdiri di atas dua sendi
dasar yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan
secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, sedangkan kemerdekaan sebagai syarat dinamisasi
kekuatan lahir dan batin peserta didik. Apabila kemerdekaan ini telah dirasakan oleh
peserta didik, mereka akan memiliki pribadi yang kuat dari hasil berpikir dan bertiimdak
tanpa tekanan dan hambatan dalam mengembangkan proses dirinya. Oleh karena itu,
setiap pendidik hendaknya memiliki sikap ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun
karsa, tut wuri handayani.
Perguruan tinggi harus melakukan terobosan dalam pembelajaran agar
kompetensi lulusan yang dihasilkan dapat mengikuti perkembangan jaman. Terobosan ini
perlu diakukan untuk mewujudkan lilnk and match antara perguruan tinggi dengan dunia
industri, dunia usaha, dan dunika kerja. Mahasiswa harus disiapkan menjadi agile learner,
yaitu pembelajar yang ulet dan memiliki fleksibilitas tinggi untuk menembus kebutuhan
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IDUKA. Perguruan tinggi harus meninggalkan norma ‘menara gading’ dan harus aktif
dalam menginisiasi kerjasama dengan institusi di luar kampus.
Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menjadi acuan utama bagi ITNY untuk melakukan terobosan pembelajaran.
Untuk itu, ITNY telah mempersiapkan infrastuktur dalam menerapkan MBKM untuk
menciptakan budaya belajar yang inovatif, kreatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan
kebutuhan mahasiswa.

B. TUJUAN ______________________________
Buku ini disusun sebagai pedoman bagi fakultas dan program studi di lingkungan ITNY,
untuk menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan program
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya buku pedoman ini, kegiatan
MBKM diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Buku ini juga merupakan
pedoman bagi sivitas akademika ITNY untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai
perkembangan kebutuhan IDUKA.

C. DASAR PENYUSUNAN _______________________
Pedoman MBKM ini disusun berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, psikologis dan
yuridis. Dasar penyusunan yang lengkap ini menghasilkan pedoman yang komprehensif,
berwawasan global namun tetap mempertahankan ciri khas prodi.

1. Landasan filosofis
Adalah landasan yang memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan,
pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kurikulum harus
mencerminkan bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari. Kurikulum harus dapat
membantu mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu
meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.
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2. Landasan sosiologis
Adalah landasan yang memberikan pegangan bagi pengembangan kurikulum sebagai
perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan
belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan
perkembangan personal dan sosial pembelajar. Dalam hal ini, kurikulum harus mampu:
a. mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah
terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal.
b. menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman
budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling
pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman.
c. mampu membantu peserta didik memiliki kelincahan budaya (cultural agility) yang
dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di
abad ke-21.
d. Mampu membentuk tiga kompetensi minimal yaitu:
1) minimisasi budaya (cultural minimization), yaitu kemampuan kontrol diri dan
menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran
internasional
2) adaptasi budaya (cultural adaptation)
3) integrasi budaya (cultural integration)
3. Landasan psikologis
Adalah landasan yang menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum
mampu:
a. mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat
memotivasi belajar sepanjang hayat
b. mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan
fungsinya dalam lingkungannya
c. mampu membantu mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan
penalaran tingkat tinggi (higher order thinking)
d. mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia
yang diinginkan
e. mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni
manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak
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mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh
determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.
4) Landasan historis
Adalah landasan yang mendorong terwujudnya kurikulum yang mampu:
a. memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya
b. mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan
mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar
c. mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21,
memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda
perkembangannya.
5) Landasan yuridis
Adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen
3. Undang-Undang Nomor
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tahun 2012

tentang Pendidikan

Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014

Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan

Presiden Nomor

8 Tahun

2012

tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun

2020 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pendirian Perguruan Tinggi.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020
10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk
mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020
11. Statuta Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Tahun 2019
12. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITNY
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D. DAFTAR ISTILAH _______________________________
1.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki
oleh seorang lulusan program sarjana sesuai dengan bidang ilmunya.

2.

Capaian pembelajaran tambahan adalah capaian pembelajaran di luar CPL, yang dapat
diperoleh mahasiswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran MBKM.

3.

Daring adalah kegiatan pembelajaran dengan metode belajar interaktif berbasis
internet dan Learnig Manajemen System (LMS).

4. Dosen pendamping adalah dosen/tim dosen yang ditunjuk oleh Kaprodi untuk
mendampingi mahasiswa selama melaksanakan kegiatan MBKM.
5.

Evaluasi adalah kegiatan menilai proses dan hasil kegiatan MBKM yang dilakukan oleh
mahasiswa.

6. Fakultas adalah fakultas yang berada di lingkungan ITNY, meliputi Fakultas Teknologi
Mineral, Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.
7.

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa
sebagai konversi kegiatan MBKM. KRS kegiatan MBKM diisikan setelah mahasiswa
mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh Dekan.

8. Konversi adalah penyetaraan kegiatan pembelajaran MBKM ke dalam sejumlah sks
tertentu. Mekanisme dan jumlah sks konversi ditetapkan oleh prodi.
9. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh mahasiswa di luar KKN reguler. Kegiatan ini diusulkan oleh
mahasiswa berdasarkan permintaan dari desa atau lembaga mitra, sesuai
kebutuhannya.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidkan tinggi.
11. Lembaga mitra adalah lembaga yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan
ITNY.
12. Luring adalah kegiatan pembelajaran berupa tatap muka langsung, terputus dari
jaringan internet.
13. Mata kuliah keprodian adalah mata kuliah yang mendukung pencapaian capaian
pembelajaran lulusan (CPL) utama program studi.
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14. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pemerintah untuk
meningkatkan kualitas lulusan melalui link and match pendidikan dengan dunia
industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
15. Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh dosen
pendamping terhadap pelaksanaan MBKM mahasiswa.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Penilaian adalah kegiatan memberikan nilai yang dilakukan oleh dosen pendamping
bersama dengan supervisor/mentor/guru pamong sesuai dengan prestasi yang telah
dicapai oleh mahasiswa selama melaksanakan kegiatan pembelajaran MBKM.
18. Program Studi (prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, dan/atau pendidikan vokasi di ITNY.
19. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan
kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran, melalui
berbagai bentuk kegiatan pembelajaran. Sks juga merupakan besarnya pengakuan
aas keberhasilkan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler.
20. Seleksi administrasi adalah penilaian terhadap kelayakan persyaratan administrasi
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM. Persyaratan administrasi
ditetapkan oleh ITNY dan prodi sesuai karakteristik kegiatan yang akan dilaksanakan.
21. Seleksi akademik adalah penilaian terhadap kelayakan persyaratan akademik
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM. Persyaratan akademik
ditetapkan oleh ITNY dan prodi sesuai karakteristik kegiatan yang akan dilaksanakan.
22. Semester antara adalah semester yang dilaksanakan antara semester genap tahun
akademik tertentu sampai dengan sebelum semester gasal tahun akademik
berikutnya.
23. SETARA adalah semester antara yang diadakan di ITNY.
24. Supervisor/mentor/guru pamong adalah orang/tim yang ditunjuk oleh lembaga mitra
untu mendampingi mahasiswa selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di
lembaga mitra.
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A. PENGERTIAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA _________
Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan
kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan
kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya.
Pembelajaran di luar prodi diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk menguasai
berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Berbagai keilmuan dan
kompetensi yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan pembelajaran di luar prodinya akan
meningkatkan daya saing dalam menghadapi tuntutan dunia kerja di abad ke-21 yang
semakin dinamis dan kompleks.
Pembelajaran

MBKM

memberikan

tantangan

dan

kesempatan

untuk

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Selain itu,
MBKM juga memberikan peluang bagi mahasiswa mengembangkan kemandirian dalam
mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Melalui
kegiatan ini mahasiswa akan akan mendapatkan bekal softskill yang lengkap, misalnya
kompetensi, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan
kinerja, target dan pencapaiannya, serta banyak lagi softskill yang akan diperoleh
mahaiswa.
Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih kegiatan
belajar yang akan dipilih. Pilihan yang diberikan kepada mahasiswa dalam MBKM adalah
kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dan/atau
paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks untuk menempuh
pembelajaran di luar program studinya. ITNY sebagai lembaga penyelenggara pendidikan
tinggi menyediakan kesempatan tersebut untuk mahasiswa, dan memberi kebebasan
kepada mahasiswa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan MBKM.

B. MODEL PENERAPAN MBKM ________________________
Model penerapan MBKM yang ditetapkan oleh ITNY adalah model percepatan.
Model percepatan adalah menambahkan semester antara (SETARA) diantara semester
genap tahun akademik tertentu dengan semester gasal tahun akademik berikutnya.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
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tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan
semester antara pada tahun akademik tertentu. Semester antara merupakan upaya untuk
mempercepat masa studi mahasiswa, karena mahasiswa dapat menempuh mata kuliah
baru atau mengulang mata kuliah tertentu yang nilainya masih kurang. Dengan adanya
semester antara, beban sks dapat diselesaikan lebih cepat sehingga masa studi
mahasiswa lebih pendek. Ilustrasi penetapan semester antara di ITNY dapat dilihat pada

SEMESTER VII

SEMESTER ANTARA
(9 sks)

SEMESTER VI

SEMESTER V

SEMESTER ANTARA
(9 sks)

SEMESTER IV

SEMESTER III

SEMESTER ANTARA
(9 sks)

SEMESTER II

SEMESTER I

Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Model Percepatan MBKM ITNY

Pada Gambar 2.1. dapat dilihat bahwa mahasiswa dapat mengambil maksimal 9 (sembilan)
sks mata kuliah pada semester antara. Masa studi mahasiswa tanpa semester antara
adalah 8 (delapan) semester, dengan beban sks tiap semester yang ditetapkan dalam
kurikulum berkisar antara 18-24 sks. Dengan adanya semester antara, mahasiswa dapat
menyelesaikan studinya pada semester ke-7 (tujuh) atau lebih cepat satu semester.
Semester antara memungkinkan mahasiswa menyelesaikan 9 (sembilan) sampai dengan
18 (delapan belas) sks lebih cepat tanpa harus menunggu tahun akademik berikutnya.

Penerapan SETARA dalam kurikulum prodi di lingkungan ITNY diatur sebagai berikut:
1. Kurikulum prodi harus memuat 2 (dua) kali SETARA.
2. Posisi SETARA dalam kurikulum dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kondisi prodi,
yaitu:
a. SETARA antara semester II dan semester III, dan/atau
b. SETARA antara semester IV dan semester V, dan/atau
c. SETARA antara semester VI dan VII.
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3. SETARA dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu.
4. Jadwal pelaksanaan dan biaya SETARA ditetapkan oleh institusi.
5. Apabila mata kuliah dalam SETARA dilaksanaan secara tatap muka, maka jumlah
pertemuan dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali, termasuk UTS dan UAS.
6. Prodi menyediakan maksimal 9 (sembilan) sks yang akan ditempuh oleh mahasiswa.

C. DESAIN MBKM ________________________________
Penerapan MBKM di lingkungan ITNY dilakukan dalam rangka mendorong
terciptanya budaya belajar yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain
itu, penerapan MBKM dilakukan dalam rangka mewujudkan link and match dengan dunia
industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA). Desain MBKM ITNY dapat dilihat pada
Gambar 2.2

Gambar 2.2. Desain MBKM ITNY

Dalam gambar dapat dilihat bahwa rancangan kegiatan belajar dalam rangka
menerapkan MBKM dapat dibedakan menjadi kegiatan pembelajaran di dalam prodi dan
kegiatan MBKM. Mahasiswa dapat memilih kegiatan belajar sesuai dengan kondisi, minat,
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dan kemampuannya. Mahaiswa dapat memilih salah satu alternatif pilihan kegiatan
belajar, yaitu:
1. Kegiatan pembelajaran di dalam prodi
Mahasiswa menempuh seluruh kegiatan pembelajaran di dalam prodi. Beban belajar
yang harus diselesaikan minimal 144 sks, ditempuh selama 7 (tujuh) sampai 14 (empat
belas) semester.
2. Kegiatan pembelajaran MBKM
Kegiatan pembelajaran MBKM dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai kemampuan dan
minatnya. Kegiatan pembelajaran MBKM merupakan kombinasi dari kegiatan
pembelajaran di dalam prodi dengan di luar prodi. Dalam penerapan MBKM, kegiatan
belajar di dalam prodi dilaksanakan minimal 4 semester dan 2 (dua) semester antara,
dan maksimal 11 semester dan 2 (dua) semester antara. Jumlah sks yang ditempuh di
dalam prodi antara 84-100 sks. Mata kuliah yang ditempuh di program studi sendiri
adalah mata kuliah keprodian, yang memberikan bekal kepada mahasiswa untuk
menguasai capaian pembelajaran yang terkait langsung dengan keilmuan prodi.
Alternatif kegiatan pembelajaran MBKM adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan belajar pada prodi yang berbeda di dalam ITNY
Mahasiswa melakukan kegiatan pertukaran pelajar di luar prodi dengan cara
mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di kampus ITNY, dalam
fakultas yang sama maupun lintas fakultas (maksimal 20 sks).
b. Kegiatan belajar pada prodi yang sama/berbeda di luar ITNY
Mahasiswa menempuh kegiatan pertukaran pelajar di luar ITNY dengan cara
mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda atau program studi yang
sama (maksimal 20 sks). Program studi tujuan adalah prodi pada perguruan tinggi
yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan ITNY.
c. Kegiatan belajar pada mitra non perguruan tinggi
Mahasiswa menempuh kegiatan belajar pada lembaga non perguruan tinggi
dengan cara melaksanakan suatu kegiatan pada lembaga pemerintah maupun
swasta. Kegiatan belajar ditempuh maksimal 2 (dua) semester (maksimal diakui 40
sks). Lembaga mitra adalah lembaga yang telah memiliki perjanjian kerjasama
dengan ITNY.
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D. PERAN ITNY DALAM KEGIATAN MBKM __________________
Kegiatan MBKM merupakan pilihan bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat mengambil
atau tidak mengambil kesempatan untuk melaksanakan MBKM. Dalam rangka
menfasilitasi kemerdekaan belajar tersebut, ITNY tetap berkewajiban untuk menyiapkan
kegiatan MBKM. Unsur-unsur pelaksana akademik yang terkait dan mahasiswa calon
pelaksana MBKM memiliki peran dalam kegiatan MBKM. Rincian peran tersebut dapat
dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Peran Unsur-unsur ITNY dalam MBKM

Unsur yang pertama kali berperan adalah ITNY (institusi), yaitu menyusun
kebijakan/pedoman akademik khususnya pedoman MBKM. Pedoman MBKM yang disusun
harus mewadahi semua bentuk kegiatan MBKM yang mungkin akan dipilih oleh
mahasiswa. Selain kebijakan, persyaratan utama pelaksanaan MBKM adalah kerjasama.
Untuk itu, institusi berkewajiban untuk membangun kerjasama dengan lembaga mitra.
Fakultas berperan mengkoordinir prodi dalam pelaksanaan MBKM. Pengelolaan
kegiatan yang bersifat lintas prodi, lintas fakultas, dan/atau lintas perguruan tinggi serta
kegiatan MBKM pada lembaga non perguruan tinggi merupakan bagian dari tugas fakultas
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dalam penerapan MBKM. Dalam peran tersebut, fakultas bertugas untuk menindaklanjuti
perjanjian kerjasama yang telah diselenggarakan oleh institusi. Tindak lanjut kerjasama
yang dimaksud adalah membuat kesepakatan dengan lembaga mitra melalui
Memorandum of Agreement (MoA), dan/atau Implementing Arrangement (IA).
Prodi memegang peran dalam hal pengelolaan kurikulum. Dalam rangka MBKM,
prodi melakukan peninjauan kurikulum untuk memperbaharui hal-hal yang perlu
disesuaikan. Misalnya melakukan pembaharuan CPL dan RPS jika diperlukan. Prodi
menetapkan kegiatan MBKM yang akan difasilitasi, menyiapkan pembelajaran daring
untuk pemenuhan sks, serta membuat konsep konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata
kuliah. Sedangkan peran mahasiswa apabila memilih kegiatan pembelajran MBKM adalah
mengikuti proses pelaksanakaan MBKM sesuai ketentuan ITNY.

E. KETENTUAN KEGIATAN MBKM _______________________
Kegiatan belajar MBKM merupakan kegiatan yang bersifat bebas. Mahasiswa dapat
memilih kegiatan apapun sesuai minat dan kemampuan. Meskipun demikian, perlu ada
batasan-batasan tertentu untuk menjamin tertib administrasi dan kualitas pembelajaran
melalui kegiatan MBKM. Berikut ini beberapa ketentuan umum dalam pelaksanaan MBKM,
yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan, persyaratan mahasiswa, dan persyaratan
mitra.
1. Ketentuan Umum Kegiatan MBKM:
a. Kegiatan MBKM merupakan kegiatan yang direncanakan, sehingga harus melalui
tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
b. Kegiatan yang diakui sebagai kegiatan MBKM adalah kegiatan yang belum
dilakukan oleh mahasiswa, maupun kegiatan yang sudah atau sedang dilakukan
oleh mahasiswa.
c. Kegiatan yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM adalah kegiatan yang
didampingi oleh dosen pendamping dan harus memenuhi semua persyaratan
administrasi kegiatan (logbook, laporan mingguan, presensi, dan dokumen lain
yang dipersyaratkan). Persyaratan rinci diatur oleh prodi.
d. Kegiatan MBKM akan dikonversi ke dalam sks mata kuliah sesuai ketentuan dalam
kurikulum prodi.

15

2. Ketentuan Umum Mahasiswa ITNY sebagai peserta kegiatan MBKM:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
b. Tidak sedang menerima sanksi akademik.
c. Memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh prodi dan mitra.
d. Mendaftarkan kegiatan MBKM dalam KRS dan mendapat persetujuan dosen wali.
e. Mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh Dekan.
f. Melaksanakan kegiatan belajar pada mitra yang telah memiliki perjanjian
kerjasama dengan ITNY.
3. Ketentuan Umum Mahasiswa dari luar ITNY yang akan mengikuti kegiatan MBKM di
ITNY:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan di perguruan tinggi
mitra.
b. Tidak sedang menerima sanksi akademik dari perguruan tinggi mitra.
c. Memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh ITNY.
d. Memiliki surat tugas/sejenisnya dari perguruan tinggi mitra.
4. Ketentuan Umum Mitra MBKM:
a. Perguruan tinggi mitra berstatus aktif pada PDDIKTI pada semester berjalan.
b. Telah memiliki perjanjian kerjasama/MoU dengan ITNY.
c. Telah memiliki kesepakatan dengan prodi dalam bentuk Perjanjian Kerjasama
(PKS).
d. Memiliki ruang lingkup pekerjaan/kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh mahasiswa.

***
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A. KEGIATAN MBKM ______________________________
Kegiatan MBKM meliputi 8 (delapan) kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih oleh
mahasiswa sesuai keinginan dan kemampuan. Prodi menyediakan bentuk kegiatan belajar
yang sesuai dengan karakteristik prodi. Mahasiswa dapat memilih salah satu atau
kombinasi dari beberapa kegiatan sesuai yang ditawarkan oleh prodi masing-masing.
Bentuk-bentuk kegiatan belajar yang dapat difasilitasi oleh ITNY ditunjukkan pada gambar
3.1.

Gambar 3.1. Bentuk Kegiatan Belajar MBKM ITNY

Prodi dapat memilih sebagian atau seluruh kegiatan pembelajaran MBKM tersebut
untuk diimplementasikan. Implementasi kegiatan tergantung pada karakteristik
pembelajaran dan sumberdaya yang tersedia di prodi. Bentuk kegiatan pembelajaran
MBKM sesuai dengan pedoman MBKM adalah:
1. Pertukaran pelajar
2. Magang
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
4. Penelitian/riset
5. Proyek kemanusiaan
6. Wirausaha
7. Studi/proyek independen
8. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)
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Prinsip kegiatan MBKM adalah menyediakan pilihan bagi mahasiswa untuk
menempuh pengalaman belajar di luar prodi. Kegiatan MBKM tidak selalu berupa
kegiatan yang belum dilaksanakan. ITNY dapat memberikan pengakuan sebagai kegiatan
MBKM terhadap kegiatan yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh mahasiswa.
Pengakuan tersebut dapat diberikan apabila kegiatan yang dimaksud memenuhi
persyaratan kegiatan MBKM.
Untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang dimaksud ke dalam MBKM, ITNY
mewadahi hal tersebut ke dalam tipe MBKM. Ada 3 (tiga) tipe MBKM yang dapat diberikan
pengakuan, yaitu kegiatan MBKM tipe A (pra kegiatan), tipe B (on going), dan tipe C (pasca
kegiatan). Ilustrasi tipe MBKM dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Ilustrasi Tipe MBKM
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1. Tipe A (MBKM pra kegiatan)
a. Merupakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh mahasiswa, dan akan
didaftarkan sebagai kegiatan MBKM.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan salah satu bentuk MBKM.
c. Kegiatan yang akan dilaksanakan memenuhi persyaratan MBKM .
d. Kegiatan tersebut didaftarkan untuk diakui sebagai kegiatan MBKM pada
semester yang akan berjalan.
Contoh:
-

mahasiswa saat ini berada pada semester gasal 2020/2021.

-

mahasiswa mendaftar ke prodi akan melaksanakan kegiatan magang untuk
semester genap 2020/2021.

2. Tipe B (MBKM on going)
a. Merupakan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh mahasiswa, belum pernah
didaftarkan sebagai kegiatan MBKM.
b. Kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan salah satu bentuk MBKM.
c. Pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan memenuhi persyaratan MBKM
(didampingi oleh dosen pendamping dan supervisor/mentor, mengisi logbook, dan
persyaratan lain).
d. Kegiatan tersebut didaftarkan untuk diakui sebagai kegiatan MBKM pada
semester yang akan berjalan.
Contoh:
-

mahasiswa saat ini berada di semester gasal 2020/2021, mendapat tawaran
magang dan melaksanakan kegiatan magang mulai bulan oktober 2020 – juli
2021.

-

kegiatan tersebut belum didaftarkan sebagai kegiatan MBKM pada semester
gasal 2020/2021.

-

mahasiswa dapat mendaftarkan magang yang sedang dilaksanakan (on going)
tersebut untuk diakui sebagai MBKM pada semester genap 2020/2021.

3. Tipe C (MBKM pasca kegiatan)
a. Merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa, belum pernah
didaftarkan sebagai kegiatan MBKM.
b. Kegiatan tersebut sesuai dengan salah satu bentuk MBKM.
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c. Pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan persyaratan MBKM.
e. Kegiatan tersebut didaftarkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan atau 1 (satu)
semester sejak selesai dilaksanakan.
f. Kegiatan didaftarkan untuk diakui sebagai kegiatan MBKM pada semester yang
akan berjalan.
Contoh:
-

mahasiswa saat ini berada di semester gasal 2020/2021, telah selesai
melaksanakan magang.

-

kegiatan tersebut belum didaftarkan sebagai kegiatan MBKM pada semester
gasal 2020/2021.

-

mahasiswa dapat mendaftarkan magang yang sudah selesai dilaksanakan
tersebut untuk diakui sebagai MBKM pada semester genap 2020/2021.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN MBKM _____________________
Proses kegiatan belajar MBKM secara umum dikelompokkan menjadi 4 tahap,
yaitu tahap pra KRS, tahap KRS, tahap pelaksanaan, tahap monitoring, dan evaluasi, serta
tahap penilaian dan konversi. Tahapan pelaksanaan MBKM berdasarkan Tipe MBKM
dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.3. Tahapan Kegiatan MBKM Tipe A (Pra Kegiatan)
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Gambar 3.4. Tahapan Kegiatan MBKM Tipe B (on going)

Gambar 3.5. Tahapan Kegiatan MBKM Tipe C (pasca kegiatan)

Uraian dari tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tahap Pra KRS
Tahap pra KRS merupakan tahap untuk mempersiapkan pendaftaran kegiatan
pembelajaran MBKM yang dipilih oleh mahasiswa. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan
beberapa kegiatan sebagai berikut:
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Menyimak pengumuman kegiatan
MBKM, merancang rencana kegiatan
MBKM (diskusi denganlembaga
mitra), mendiskusikan rencana
dengan dosen wali

a. Menyusun dan mendiskusikan
proposal dengan dosen wali
b. Menerima persetujuan proposal

Mendaftar ke prodi
Menunggu proses seleksi
akademik dan administrasi

TIDAK LOLOS

LOLOS

Menerima surat tugas

Kegiatan
pembelajaran reguler

Gambar 3.6. Tahap Pra KRS Kegiatan MBKM Tipe A

a. Menyusun dan mendiskusikan proposal
dengan dosen wali
b. Menerima persetujuan proposal
c. Menerima surat keterangan dari
lembaga mitra bahwa mahasiswa sedang
melaksanakan kegiatan pada/bersama
dengan lembaga mitra

Menyimak pengumuman kegiatan
MBKM, mendiskusikan kegiatan
yang sedang dilaksanakan dengan
dosen wali

Mendaftar ke prodi
Menunggu proses seleksi
akademik dan administrasi

TIDAK LOLOS

LOLOS

Menerima surat tugas

Kegiatan
pembelajaran reguler

Gambar 3.7. Tahap Pra KRS Kegiatan MBKM Tipe B
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Menyimak pengumuman kegiatan
MBKM, mendiskusikan kegiatan
yang telah dilaksanakan dengan
dosen wali

a.

Menyusun dan mendiskusikan proposal
dengan dosen wali
b. Menerima persetujuan proposal
c. Menerima surat keterangan dari lembaga
mitra bahwa mahasiswa telah selesai
melaksanakan kegiatan pada/bersama
lembaga mitra

Mendaftar ke prodi
Menunggu proses seleksi
akademik dan administrasi

TIDAK LOLOS

LOLOS

Menerima surat tugas

Kegiatan
pembelajaran reguler

Gambar 3.8. Tahap Pra KRS Kegiatan MBKM Tipe C

2. Tahap KRS
Pada tahap ini mahasiswa menginput mata kuliah yang akan digunakan untuk
mengkonversi kegiatan MBKM. Pengisian mata kuliah tersebut dilakukan berdaarkan
surat tugas. Pelaksanaan KRS dilaksanakan sesuai jadwal input KRS yang telah
ditetapkan oleh institusi.
3. Tahap Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi
a. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan MBKM sesuai tipe MBKM, yaitu kegiatan yang belum dilaksanakan,
kegiatan yang sedang dilaksanakan, dan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
Waktu pelaksanaan kegiatan MBKM maksimal 2 (dua) semester. Dalam pelaksanaan
MBKM, kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa adalah:
1) Mengikuti pembekalan dari prodi/dosen pendamping
2) Melaksanakan kegiatan
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3) Membuat laporan rutin (mengisi logbook, laporan kemajuan, dan laporan
akhir)
4) Menyerahkan laporan akhir dan bukti hasil kegiatan (artikel, HKI, produk, jasa,
atau lainnya)
Persyaratan suatu kegiatan dapat diakui sebagai MBKM adalah:
1) Didampingi oleh pendamping dan supervisor/mentor/guru pamong
Dosen

pendamping

dan

supervisor/mentor

ini

ditunjuk

pada

saat

melaksanakan suatu kegiatan. Untuk itu, prodi diharapkan menginformasikan
kepada mahasiswa bahwa ada beberapa kegiatan (di luar kegiatan akademik)
yang potensial untuk diakui sebagai kegiatan MBKM. Dengan demikian, setiap
mahasiswa yang akan melakukan kegiatan tersebut diminta untuk melaporkan
ke prodi supaya prodi dapat memberikan pengarahan dan menunjuk dosen
pendamping.
2) Memenuhi persyaratan MBKM
Persyaratan MBKM yang dimaksud adalah dokumen kelengkapan kegiatan
MBKM misalnya proposal, dokumen akademik, logbook, presensi, dan
persyaratan lain yang ditetapkan oleh prodi.

Tugas dosen pendamping dan supervisor/mentor dalam pelaksanaan kegiatan MBKM
adalah:
1) Dosen pendamping bertugas untuk memonitor pelaksanaan MBKM,
melakukan evaluasi, serta melakukan penilaian.
2) Supervisor/mentor/guru pamong bertugas untuk mendampingi mahasiswa
selama melaksanakan kegiatan pada lembaga mitra, melakukan evaluasi, dan
memberikan penilaian berdasarkan hasil observasi dan tes.
b. Monitoring
Proses monitoring dilaksanakan oleh dosen pendamping berdasarkan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh prodi. Monitoring dilakukan untuk memantau kemajuan
kegiatan, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami mahasiswa maupun
lembaga mitra selama pelaksanaan kegiatan MBKM.
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c. Evaluasi
Proses evaluasi dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali selama satu semester,
berupa evaluasi awal maupun evaluasi akhir. Apabila dirasa perlu, prodi dapat
menetapkan proses evaluasi lebih dari 2 (dua ) kali per semester. Substansi evaluasi
ditetapkan oleh prodi, dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan kegiatan,
capaian pembelajaran lulusan, serta indikator lain yang dianggap perlu.
4. Tahap Penilaian dan Konversi
Tahap penilaian dilakukan bersama oleh dosen pendamping dan supervisor/mentor,
dengan cara mengisi rubrik penilaian. Selanjutnya nilai tersebut dikonversi sesuai
pedoman konversi yang telah dibuat. Indikator dan konversi penilaian ditetapkan oleh
prodi.

C. JADWAL KEGIATAN MBKM _________________________
Pelaksanaan kegiatan MBKM dilakukan secara terencana. Oleh karena itu, pelaksanaan
kegiatan tersebut diatur dengan jadwal kegiatan MBKM. Mahasiswa wajib mendaftarkan
kegiatan yang akan diakui sebagai kegitan MBKM sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Rincian jadwal pendaftaran hingga penilaian kegiatan MBKM dapat di bawah ini

1) Jadwal Kegiatan MBKM Semester Gasal

Gambar 3.9. Jadwal Semester Gasal Kegiatan MBKM Tipe A
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Penilaian/konversi
kegiatan A

Gambar 3.10. Jadwal Semester Gasal Kegiatan MBKM Tipe B

Gambar 3.11. Jadwal Semester Gasal Kegiatan MBKM Tipe C

2) Jadwal Kegiatan MBKM Semester Genap

Gambar 3.12. Jadwal Semester Genap Kegiatan MBKM Tipe A
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Penilaian/konversi
kegiatan A

Gambar 3.13. Jadwal Semester Genap Kegiatan MBKM Tipe B

Gambar 3.14. Jadwal Semester Genap Kegiatan MBKM Tipe C

***
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A. PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR ____________________
1. Deskripsi kegiatan pertukaran pelajar:
Pertukaran pelajar adalah kegiatan kegiatan belajar oleh mahasiswa sebuah
program studi di luar program studi asal. Pertukaran pelajar berbentuk salah satu kegiatan
belajar berikut ini:
a. Mahasiswa ITNY melaksanakan kegiatan belajar pada program studi yang berbeda di
dalam ITNY
b. Mahasiswa ITNY melaksanakan kegiatan belajar pada program studi yang sama atau
berbeda di perguruan tinggi lain
c. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain melaksanakan kegiatan belajar di ITNY, pada
program studi yang sama atau berbeda dengan prodi asal
Pertukaran pelajar merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengalaman belajar
yang berbeda bagi mahasiswa, untuk memperkaya wawasan keilmuan dan memperkaya
kompetensi mahasiswa.

2. Tujuan pertukaran pelajar:
a. mengembangkan dan memperkuat wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka
Tunggal Ika-an, persaudaraan lintas budaya dan suku;
b. membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama,
sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
c. menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas
pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan
tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

3. Ketentuan kegiatan pertukaran pelajar:
a. Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi akademik dan administrasi.
b. Mahasiswa mengikuti perkuliahan selama satu semester secara tuntas pada prodi
lain dalam ITNY atau di luar ITNY.
c. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi
yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka (luring) atau dalam jaringan
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(daring). Pembelajaran dapat dilakukan secara daring, dengan ketentuan mata
kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
d. Kegiatan pembelajaran yang dapat ditempuh berupa salah satu atau kombinasi
dari kegiatan berikut ini:


Kuliah tatap muka



Praktikum



Praktik studio



Praktik bengkel



Kuliah lapangan



Bentuk kegiatan perkuliahan lain yang disetujui oleh ITNY

e. Kegiatan belajar dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring, sinchronous
maupun non sinchronous sesuai metode pembelajaran pada prodi mitra.
f. Mata kuliah yang diambil memiliki kesesuaian minimal 50% dengan CPMK mata
kuliah yang akan dikonversi.
g. Dalam kegiatan pertukaran pelajar, hanya berlaku kegiatan MBKM Tipe A. Program
pertukaran pelajar hanya dapat dilakukan sesuai waktu pelaksanaan mata kuliah
yang ditawarkan pada perguruan tinggi penerima.

4. Monitoring, Evaluasi, dan Konversi Nilai
a. Monitoring dilakukan secara berkala oleh dosen pendamping.
b. Evaluasi kegiatan pertukaran pelajar dilakukan dilakukan secara berkala oleh prodi,
minimal 2 kali dalam satu semester.
c. Mekanisme dan substansi evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara
prodi dengan mitra.
d. Hasil dari kegiatan pertukaran pelajar adalah nilai mata kuliah yang diikuti oleh
mahasiswa pada program studi di dalam ITNY atau perguruan tinggi mitra.
e. Pengakuan kegiatan pertukaran pelajar ke dalam sks menggunakan bentuk
terstruktur (structured form) atau free form, atau kombinasi kedua bentuk
tersebut. Metode dan substansi konversi diatur oleh prodi.
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5. Alur kegiatan pertukaran pelajar
Seleksi

Evaluasi

Sesuai persyaratan yang
telah ditentukan

Pertukaran pelajar

Pendaftaran

Sesuai dengan mekanisme yang
ditentukan

Mahasiswa mendaftarkan mata
kuliah untuk pertukaran pelajar

 Program pertukaran pelajar
dirancang bersama dengan PT
yang melakukan kerjasama,
dan direkognisi oleh PT asal
 Ada MoU antara PT antara PT
asal dan PT penerima

Dilaksanakan oleh dosen pengampu
mata kuliah di prodi penerima

Pelaporan
PDDIKTI

Konversi

Dosen pendamping input
ke dalam SIAKAD

Penilaian

Pengakuan dan penyetaraan nilai
dilakukan oleh prodi penerima

Gambar 4.1. Alur Program pertukaran pelajar

B. PROGRAM MAGANG _____________________________
1. Deskripsi kegiatan magang
Magang adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa di institusi non
perguruan tinggi, yaitu perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi
pemerintah, dan/atau perusahaan rintisan (startup). Dalam kegiatan magang, mahasiswa
mengerjakan suatu atau beberapa pekerjaan yang merupakan bidang tugas/layanan
instansi mitra. Mahasiswa ikut terlibat dalam suasana kerja, dan melaksanakan kewajiban
seperti halnya karyawana instansi tersebut.

2. Tujuan magang
a. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa untuk melakukan
pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Sistem
pembelajaran, konversi mata kuliah dan sistem penilaian dilakukan berdasarkan
kesepakatan antara program studi dengan institusi mitra.
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b. memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mendapatkan hardskills
(keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dll) maupun soft skills
(etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dll).
c. memberikan kesempatan bagi industri untuk mendapatkan talenta yang bila cocok
nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya recruitment dan
training awal/induksi.

3. Ketentuan kegiatan magang:
a. Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi proposal, akademik dan
administrasi.
b. Mahasiswa melaksanakan magang minimal 2 (dua) bulan maksimal 12 (dua belas)
bulan atau 2 (dua) semester.
c. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pada institusi mitra antara 8-9 jam per hari,
atau sesuai ketentuan dari insitusi mitra.
d. Mahasiswa ditugaskan dalam satu atau lebih kegiatan yang diselenggarakan oleh
institusi mitra, sesuai penugasan oleh institusi mitra.
e. Institusi mitra harus memiliki lokasi usaha yang jelas, yang dibuktikan melalui
keberadaan alamat kantor yang jelas serta kontak berupa nomor telpon dan surat
elektronik yang dapat dihubungi.
f. Bentuk kegiatan magang yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM adalah salah
satu atau gabungan dari beberapa kegiatan berikut:
1) Kegiatan manajerial
2) Kegiatan produksi dan/atau layanan jasa
3) Praktek kerja pada salah satu tempat kerja sebagai berikut: kantor,
laboratorium, studio, bengkel, laboratorium lapangan, atau tempat kerja lain
4) Kegiatan lapangan (survei, pemetaan, dan kegiatan lain yang relevan)
5) Kegiatan lain atas persetujuan kaprodi
g. Untuk kegiatan magang dalam kegiatan MBKM tipe B dan tipe C, urutan alur
kegiatan adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan magang tipe B (on going): mahasiswa mendaftarkan kegiatan
magang yang masih berlangsung. Apabila memenuhi persyaratan, kegiatan
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tersebut dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran MBKM dan dikonversi ke
dalam sks sesuai aturan prodinya.
2) Kegiatan magang tipe C (pasca kegiatan): mahasiswa mendaftarkan kegiatan
magang yang telah selesai dilakukan, maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu)
semester sejak kegiatan magang selesai dilaksanakan. Apabila memenuhi
persyaratan, kegiatan tersebut dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran
MBKM dan dikonversi ke dalam sks sesuai aturan prodinya.

4. Monitoring, Evaluasi, dan Konversi Nilai
a. Monitoring dilakukan oleh dosen pendamping secara berkala.
b. Evaluasi kegiatan penelitian dilakukan dilakukan secara berkala oleh prodi, minimal
2 kali dalam satu semester.
c. Mekanisme dan substansi evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara
prodi dengan mitra.
d. Hasil kegiatan magang berupa laporan dan konversi nilai.
e. Laporan hasil magang diserahkan kepada dosen pendamping dengan format dan
isi sesuai ketentuan.
f. Konversi kegiatan magang ke dalam sks menggunakan bentuk terstruktur
(structured form) atau free form, atau kombinasi kedua bentuk tersebut.
g. Konversi nilai magang ke dalam nilai mata kuliah/sks diatur oleh prodi, maksimal 20
(duapuluh) sks per semester.
h. Apabila konversi tidak mencapai 20 (duapuluh) sks, prodi wajib menyediakan sisa
sks dalam bentuk daring.
i.

Monitoring, evaluasi, dan konversi nilai ditetapkan oleh prodi.
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5. Alur program magang
Evaluasi

Seleksi

Oleh dosen pendamping dan
supervisor dari lembaga mitra

Sesuai mekanisme
perusahaan/PT

Pelaksanaan
magang

Pendaftaran

mahasiswa mengambil mata kuliah
sesuai dengan MK yang
dikonversikan dari kegiatan magang

 Program magang bersertifikat
dirancang bersama dengan
industri dikonversi oleh PT dan
ditetapkan sksnya oleh PT
 Ada MoU antara PT dan
industri

Didampingi dosen
pendamping dan supervisor

Pelaporan
PDDIKTI

Konversi

Dosen pendamping input
nilai ke dalam SIAKAD

Penilaian &
Penerimaan
sertifikat industri

Gambar 4.2. Alur Program Magang

C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN _____________
1. Deskripsi kegiatan asistensi mengajar
Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar,
menengah pertama, atau atas yang terletak di lokasi terpencil maupun perkotaan.
Kegiatan mengajar di satuan pendidikan dilakukan untuk membantu meningkatkan
pemerataan kualitas pendidikan, serta

meningkatkan

keterkaitan pendidikan dasar

dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zarnan. Kegiatan ini
dilakukan berdasarkan kebutuhan mahasiswa mengajar yang diusulkan oleh satuan
pendidikan. Perguruan tinggi dapat memfasilitasi kegiatan mengajar di satuan pendidikan
melalui kerjasama program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar
Indonesia (FGMMI), program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud,
atau program kerjasama mengajar di satuan pendidikan yang diinisiasi oleh ITNY.
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2. Tujuan asistensi mengajar
a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang
pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan
cara menjadi guru di satuan pendidikan.
b. membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi
pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan
zaman..
3. Ketentuan kegiatan asistensi mengajar:
a. Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi proposal, akademik dan
administrasi.
b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah dasar atau menengah
yang telah ditentukan oleh ITNY atau yang telah ditentukan oleh pemerintah,
didampingi oleh dosen pendamping dan guru pamong.
c. Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar mengikuti ketentuan dari Kemendikbud.
d. Bentuk kegiatan asistensi mengajar yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM
adalah:
1) Mengajar pada sekolah dasar atau sekolah menengah
2) Mengajar pada Balai Latihan Kerja milik pemerintah
e. Untuk kegiatan mengajar di satuan pendidikan dalam kegiatan MBKM tipe B dan
tipe C, urutan alur kegiatan adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan mengajar di satuan pendidikan tipe B (on going): mahasiswa
mendaftarkan kegiatan mengajar yang masih berlangsung. Apabila memenuhi
persyaratan, kegiatan tersebut dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran
MBKM dan dikonversi ke dalam sks sesuai aturan prodinya.
2) Kegiatan mengakar di satuan pendidikan tipe C (pasca kegiatan): mahasiswa
mendaftarkan kegiatan mengajar yang telah selesai dilakukan, maksimal 6
(enam) bulan atau 1 (satu) semester sejak kegiatan asistensi mengajar selesai
dilaksanakan. Apabila memenuhi persyaratan, kegiatan tersebut dapat diakui
sebagai kegiatan pembelajaran MBKM dan dikonversi ke dalam sks sesuai
aturan prodinya.
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4. Monitoring, Evaluasi, dan Konversi Nilai
a. Monitoring dilakukan seara berkala oleh dosen pendamping.
b. Evaluasi kegiatan asistensi mengajar dilakukan secara berkala oleh prodi, minimal
2 (dua) kali dalam satu semester.
c. Mekanisme dan substansi evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara
prodi dengan sekolah.
d. Hasil kegiatan asistensi mengajar berupa laporan kegiatan dan konversi nilai.
e. Konversi nilai kegiatan asistensi mengajar menggunakan bentuk terstruktur
(structured form) atau free form, atau kombinasi kedua bentuk tersebut.
f. Konversi nilai asistensi mengajar ke dalam nilai mata kuliah/sks diatur oleh prodi,
maksimal 20 (duapuluh) sks.
g. Apabila konversi tidak mencapai 20 (duapuluh) sks, prodi wajib menyediakan
kegiatan pembelajaran dalam bentuk daring.
h. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan konversi ditetapkan oleh prodi.
5. Alur Program Mengajar di Satuan Pendidikan
Pendaftaran

Pelaksanaan mengajar di satuan
pendidikan

mahasiswa mengambil mata kuliah
sesuai dengan MK yang
dikonversikan dari kegiatan
mengajar di satuan pendidikan

Mahasiswa menjalankan program pengajaran yang telah
direncanakan didampingi dosen pendamping dan guru
pamong, maksimal 2 semester

Evaluasi

 Kemdikbud menyediakan data
satuan pendidikan melalui
dinas pendidikan
 Pemda mengajukan kebutuhan
mahasiswa mengajar di
daerahnya, termasuk kualifikasi
kompetensi mengajar dan
jumlah kebutuhan

Oleh dosen pendamping dan
guru pamong dari satuan
pendidikan

Seleksi

Sesuai mekanisme
perusahaan/PT

Pelaporan ke PDDIKTI
Dilakukan oleh prodi

Konversi

Dosen pendamping menginput
nilai ke SIAKAD

Penilaian

Oleh dosen pendamping dan
guru pamong dari satuan
pendidikan

Gambar 4.3. Alur Kegiatan Mengajar di Satuan Pendidikan
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D. PENELITIAN/RISET ______________________________
1. Deskripsi kegiatan penelitian/riset
Penelitian adalah kegiatan penelitian akademik sesuai dengan bidang ilmunya,
dilakukan pada lembaga penelitian atau pusat studi dalam rangka mengembangkan
kemampuan berpikir sistematis dan analitis mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan oleh
mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti. Kegiatan penelitian ini akan
mendorong pembentukan pola berpikir kritis pada mahasiswa. Mahasiswa akan dapat
mendalami dan memahami, serta mampu melakukan riset dengan lebih baik.

2. Tujuan penelitian
a. Meningkatkan minat meneliti dan kualitas penelitian mahasiswa dan memperkuat
pool talent secara topikal.
b. Meningkatkan kompetensi melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di
lembaga riset/pusat studi.
c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset
dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
d. Membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru dan
fungsional atas dasar karsa dan nalarnya.

3. Ketentuan kegiatan penelitian
a. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama 1-2 semester.
b. Mahasiswa telah memiliki LoA dari lembaga penelitian yang telah memiliki
perjanjian kerjasama dengan ITNY, atau surat rekomendasi dari dosen untuk
mengikuti kegiatan penelitian.
c. Mahasiswa lolos seleksi proposal, seleksi akademik dan administrasi di prodi
masing-masing.
d. Mahasiswa melaksanakan penelitian dengan topik yang relavan dengan bidang
keilmuannya.
e. Kegiatan penelitian dilaksanakan bersama dengan dosen dan/atau pihak lain yang
disetujui oleh prodi.
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f. Penelitian dilakukan dengan sumber biaya mandiri dari mahasiswa atau sumber
biaya lain di luar ITNY.
g. Untuk kegiatan penelitian yang mengikuti tipe B dan tipe C, urutan alur kegiatan
adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan penelitian tipe B (on going): mahasiswa mendaftarkan kegiatan
penelitian yang masih berlangsung. Apabila memenuhi persyaratan, kegiatan
tersebut dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran MBKM dan dikonversi ke
dalam sks sesuai aturan prodinya.
2) Kegiatan penelitian tipe C (pasca kegiatan): mahasiswa mendaftarkan kegiatan
penelitian yang telah selesai dilakukan, maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu)
semester sejak kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Apabila memenuhi
persyaratan, kegiatan tersebut dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran
MBKM dan dikonversi ke dalam sks sesuai aturan prodinya.

4. Monitoring, evaluasi dan konversi nilai
a. Monitoring dilaksanakan secara rutin oleh dosen pendamping.
b. Evaluasi kegiatan penelitian dilakukan dilakukan secara berkala oleh prodi, minimal
2 kali dalam satu semester.
c. Hasil kegiatan penelitian berupa laporan penelitian, artikel ilmiah yang
dipublikasikan/kekayaan intelektual, dan konversi nilai.
d. Apabila hasil kegiatan berupa artikel ilmiah, artikel tersebut harus dipublikasikan
pada jurnal terakreditasi. Mahasiswa menyerahkan bukti penerimaan artikel pada
saat evaluasi akhir.
e. Apabila hasil kegiatan penelitian berupa kekayaan intelektual, mahasiswa harus
menyerahkan bukti pendaftaran KI pada saat evaluasi akhir.
f. Konversi nilai kegiatan penelitian menggunakan bentuk terstruktur (structured
form) atau free form, atau kombinasi kedua bentuk tersebut.
g. Konversi nilai kegiatan penelitian ke dalam nilai mata kuliah/sks diatur oleh prodi,
maksimal 20 (duapuluh) sks per semester.
h. Apabila konversi tidak mencapai 20 (duapuluh) sks, prodi wajib menyediakan sisa
sks dalam bentuk daring.
i.

Mekanisme monitoring, evaluasi, dan konversi ditetapkan oleh prodi.
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5. Alur Kegiatan penelitian/riset
Pendaftaran

Pelaksanaan penelitian

Mahasiswa mendaftar di lembaga mitra dan
mendapatkan LoA, lalu mendaftar di prodi

Selama 1 – 2 semester

Seleksi

Sesuai mekanisme
perusahaan/PT

Pelaporan ke PDDIKTI
Dilakukan oleh prodi

Konversi

Dosen pendamping menginput
nilai ke SIAKAD

Evaluasi/sidang hasil
penelitian

Diuji oleh dosen pendamping dan
peneliti dari lembaga mitra

Publikasi hasil
penelitian

Publikasi jurnal/HKI/produk
inovasi/jasa yang dimanfaatkan
oleh masyarakat

Penilaian

Oleh dosen pendamping dan
peneliti dari lembaga mitra,
penerimaan sertifikat
penghargaan penelitian

Gambar 4.4. Alur Kegiatan Penelitian/Riset

E. PROYEK KEMANUSIAAN __________________________
1. Deskripsi kegiatan proyek manusiaan
Proyek kemanusiaan adalah kegiatan untuk membantu sebuah yayasan atau
organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh ITNY, baik di dalam maupun di luar negeri.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara berpartisipasi pada kegiatan penanganan bencana
yang berdampak pada masyarakat luas. Bencana yang dimaksud adalah bencana alam,
bencana penyakit (pandemi), atau bencana lain yang membutuhkan bantuan
kemanusiaan dalam skala yang cukup besar. Mahasiswa diharapkan menjadi foot soldiers
dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

2. Tujuan proyek manusiaan
a. menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
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b. melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami
permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan
keahliannya masing-masing.

3. Ketentuan proyek kemanusiaan:
a. Mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan yang diselenggarakan oleh
organisasi kemanusiaan atau organisasi lain yang melakukan kegiatan
kemanusiaan.
b. Proyek kemanusiaan yang akan dilaksanakan merupakan program pada organisasi
resmi, bersifat terstruktur dan terukur.
c. Bentuk proyek kemanusiaan yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM adalah:
1) Kegiatan sukarela dalam mitigasi bencana, baik penanganan langsung maupun
kegiatan pendampingan.
2) Kajian/survei mengenai kebencanaan atau pilot project yang dilakukan oleh
lembaga internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb).
3) Kegiatan sukarela lainnya yang disetujui oleh prodi.
d. Untuk kegiatan proyek kemanusiaan yang mengikuti tipe B dan tipe C, urutan alur
kegiatan adalah sebagai berikut:
1) Proyek kemanusiaan tipe B (on going): mahasiswa mendaftarkan proyek
kemanusiaan yang masih berlangsung. Apabila memenuhi persyaratan,
kegiatan tersebut dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran MBKM dan
dikonversi ke dalam sks sesuai aturan prodinya.
2) Proyek kemanusiaan tipe C (pasca kegiatan): mahasiswa mendaftarkan proyek
kemanusiaan yang telah selesai dilakukan, maksimal 6 (enam) bulan atau 1
(satu) semester sejak proyek kemanusiaan selesai dilaksanakan. Apabila
memenuhi persyaratan, kegiatan tersebut dapat diakui sebagai kegiatan
pembelajaran MBKM dan dikonversi ke dalam sks sesuai aturan prodinya.
4. Monitoring, evaluasi, dan konversi nilai
a. Monitoring dilaksanakan secara rutin oleh dosen pendamping.
b. Evaluasi proyek kemanusiaan dilakukan secara berkala oleh prodi, minimal 2 kali
dalam satu semester.
c. Mekanisme dan substansi evaluasi diatur oleh prodi.

41

d. Hasil kegiatan proyek kemanusiaan berupa laporan atau publikasi ilmiah dan
konversi nilai.
e. Laporan kegiatan diserahkan kepada dosen pendamping dengan format dan isi
sesuai ketentuan.
f. Konversi nilai kegiatan proyek kemanusiaan menggunakan bentuk terstruktur
(structured form), atau free form, atau kombinasi kedua bentuk tersebut.
g. Konversi nilai kegiatan penelitian ke dalam nilai mata kuliah/sks diatur oleh prodi,
maksimal 20 (duapuluh) sks per semester.
h. Apabila konversi tidak mencapai 20 (duapuluh) sks, prodi wajib menyediakan sisa
sks dalam bentuk daring.
i.

Mekanisme monitoring, evaluasi, dan konversi ditetapkan oleh prodi.

5. Alur kegiatan proyek kemanusiaan
Pelaksanaan proyek
kemanusiaan

Pendaftaran

Mahasiswa mendaftarkan proyek
kemanusiaan ke prodi

Satu program maksimal 1 semester,
dapat mendaftarkan program yang
berbeda pada semester lainnya

Evaluasi

Dilakukan oleh dosen pendamping
dan supervisor dari lembaga mitra

Seleksi

 Proyek kemanusiaan yang
dapat diakui adalahprogram
yang dirancang dan
dilaksanakan bersama dengan
organisasi resmi
 Program yang dilaksanakan
harus terstruktur dan terukur
 Apabila program yang
dilaksanakan berupa program
tanggap darurat, mahasiswa
dapat langsung melaksanakan
program, pengakuan program
mengikuti persyaratan MBKM
Tipe B atau Tipe C

Sesuai mekanisme
perusahaan/PT

Pelaporan ke PDDIKTI
Dilakukan oleh prodi

Konversi

Dosen pendamping menginput
nilai ke SIAKAD

Penilaian

Oleh dosen pendamping dan
supervisor dari lembaga mitra

Gambar 4.5. Alur Kegiatan Proyek Kemanusiaan
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F. WIRAUSAHA _________________________________
1. Deskripsi kegiatan wirausaha
Kegiatan wirausaha adalah kegiatan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan
mahasiswa melalui pengembangan perusahaan rintisan (startup) yang dikelolah oleh
mahasiswa. Kegiatan wirausaha merupakan kegiatan untuk mengembangkan bisnis
secara terencana dan terstruktur. Kegiatan wirausaha dilakukan berdasarkan analisis
pasar, sehingga produk dan metode pengembangan usahanya dilakukan sesuai dengan
hasil riset tersebut. Kegiatan wirausaha berupa kegiatan pembelajaran dalam bentuk
wirausaha, baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi.

2. Tujuan kegiatan wirausaha
a. Membangun karakter wirausaha bagi mahasiswa.
b. memberikan

mahasiswa

yang

memiliki

minat

berwirausaha

untuk

mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
c. menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran
intelektual dari kalangan sarjana.
d. Mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan
memiliki konsep bisnis yang jelas.

3. Ketentuan kegiatan wirausaha:
a. Komoditas wirausaha berupa barang dan/atau jasa.
b. Pelaku utama kegiatan wirausaha adalah mahasiswa, didampingi oleh dosen
pendamping dan mentor dari luar perguruan tinggi (pelaku wirausaha yang
berhasil atau orang yang kompeten dalam kegiatan wirausaha).
c. Luaran yang dihasilkan adalah produk barang dan/atau jasa dan laporan kegiatan
wirausaha.
d. Kegiatan wirausaha dilaksanakan secara mandiri atau berkelompok.
e. Kegiatan wirausaha yang didaftarkan dalam kegiatan MBKM telah menghasilkan
keuntungan.
f. Bentuk kegiatan wirausaha yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM adalah:
1) Wirausaha Industri, Perdagangan & Jasa
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2) Wirausaha Boga
3) Wirausaha Kreatif
4) Wirausaha Teknologi
5) Wirausaha Sosial
6) Wirausaha lain yang disetujui oleh prodi
g. Untuk kegiatan penelitian yang mengikuti tipe B dan tipe C, urutan alur kegiatan
adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan wirausaha tipe B (on going): mahasiswa mendaftarkan kegiatan
wirausaha yang masih berlangsung. Apabila memenuhi persyaratan, kegiatan
tersebut dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran MBKM dan dikonversi ke
dalam sks sesuai aturan prodinya.
2) Kegiatan wirausaha tipe C (pasca kegiatan): mahasiswa mendaftarkan kegiatan
wirausaha yang telah selesai dilakukan, maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu)
semester sejak kegiatan wirausaha selesai dilaksanakan. Apabila memenuhi
persyaratan, kegiatan tersebut dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran
MBKM dan dikonversi ke dalam sks sesuai aturan prodinya.

4. Monitoring, Evaluasi, dan Konversi Nilai
a. Monitoring dilaksanakan secara rutin oleh dosen pendamping.
b. Evaluasi kegiatan kewirausahaan dilakukan dilakukan secara berkala oleh prodi,
minimal 2 kali dalam satu semester, melalui presentasi laporan kemajuan dan
laporan hasil kegiatan.
c. Hasil kegiatan kewirausahaan berupa laporan dan konversi nilai.
d. Laporan kegiatan diserahkan kepada dosen pendamping.
e. Konversi nilai kegiatan kewirausahaan menggunakan bentuk terstruktur
(structured form), yaitu konversi ke dalam beberapa mata kuliah dengan
mempertimbangkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
f. Konversi nilai kegiatan kewirausahaan ke dalam nilai mata kuliah/sks diatur oleh
prodi, maksimal 20 (duapuluh) sks per semester.
g. Apabila konversi tidak mencapai 20 (duapuluh) sks, prodi wajib menyediakan sisa
sks dalam bentuk daring.
h. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan konversi ditetapkan oleh prodi.
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5. Alur program wirausaha

Pendaftaran

Mahasiswa mendaftarkan usulan program
kewirausahaan ke prodi

Pelaksanaan kegiatan
wirausaha

Dilaksanakan selama 1-2 semester
didampingi dosen pendamping
dan/atau mentor wirausaha

Evaluasi

Dilakukan oleh dosen
pendamping dan mentor

Seleksi

Sesuai mekanisme PT

Pelaksana kegiatan kewirausahaan
adalah mahasiswa
Mahasiswa melaksanakan kegiatan
secara mandiri atau kelompok,
dibuktikan dengan proposal
Wajib dibimbing oleh dosen
pendamping dari prodi asal dan
seorang mentor dari pihak luar

Pelaporan ke PDDIKTI
Dilakukan oleh prodi

Konversi

Dosen pendamping menginput
nilai ke SIAKAD

Penilaian

Oleh dosen pendamping
dan mentor

Gambar 4.6. Alur Kegiatan Program Wirausaha

G. PROYEK/STUDI INDEPENDEN ________________________
1. Deskripsi kegiatan studi/proyek independen adalah:
Kegiatan studi/proyek independen adalah kegiatan untuk mewujudkan karya besar
mahasiswa berpeluang untuk dilombakan di tingkat nasional atau internasional, atau
karya dari ide mahasiswa yang inovatif. Kegiatan ini untuk mengakomodasi mahasiswa
yang memiliki minat untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat
internasional, atau karya dari ide yang inovatif.

2. Tujuan kegiatan studi/proyek independen adalah:
a. mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif.
b. menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan.
c. menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iIPTEK dalam
upaya menghasilkan suatu produk atau jasa layanan yang bermanfaat bagi
masyarakat luas.
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d. meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

3. Ketentuan kegiatan proyek independen:
a. Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu Ketua Tim dan/atau kebhinekaan
keilmuan tim mahasiswa.
b. Proyek independen dilaksanakan oleh tim mahasiswa, minimal 3 (tiga) orang tiap
tim pelaksana dan bersifat lintas prodi.
c. Hasil proyek independen dapat berupa produk atau mengikuti lomba tingkat
nasional atau internasional.
d. Bentuk kegiatan proyek independen yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM
adalah:
1) Perancangan dan penerapan sistem, desain, dan/atau model.
2) Perancangan dan/atau produksi barang, prototipe, aplikasi, dan/atau
produk literasi.
3) Perancangan dan/atau penerapan desain seni kontemporer.
4) Penyediaan jasa layanan kepada masyarakat untuk memecahkan
permasalahan pembangunan.
e. Untuk proyek/studi independen yang mengikuti tipe B dan tipe C, urutan alur
kegiatan adalah sebagai berikut:
1) Proyek/studi independen tipe B (on going): mahasiswa mendaftarkan
proyek/studi independen yang masih berlangsung. Apabila memenuhi
persyaratan, kegiatan tersebut dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran
MBKM dan dikonversi ke dalam sks sesuai aturan prodinya.
2) Proyek/studi independen tipe C (pasca kegiatan): mahasiswa mendaftarkan
proyek/studi independen yang telah selesai dilakukan, maksimal 6 (enam)
bulan atau 1 (satu) semester sejak proyek/studi independen selesai
dilaksanakan. Apabila memenuhi persyaratan, kegiatan tersebut dapat diakui
sebagai kegiatan pembelajaran MBKM dan dikonversi ke dalam sks sesuai
aturan prodinya.

4. Monitoring, Evaluasi, dan Konversi Nilai
1) Monitoring dilaksanakan secara berkala oleh dosen pendamping.
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2) Evaluasi kegiatan kewirausahaan dilakukan dilakukan secara berkala oleh prodi,
minimal 2 kali dalam satu semester.
3) Hasil kegiatan berupa laporan proyek/studi, produk/jasa, dan keikutsertaan dalam
lomba tingkat nasional maupun internasional.
4) Produk/jasa dapat berupa

sistem, desain, model/barang, prototip, produk

kesenian kontemporer, aplikasi, produk literasi atau jasa layanan, atau gabungan
dari beberapa hasil tersebut.
5) Konversi nilai kegiatan studi/proyek independen menggunakan bentuk terstruktur
(structured form), atau free form, atau kombinasi kedua bentuk tersebut
6) Konversi nilai kegiatan studi/proyek independen ke dalam nilai mata kuliah/sks
diatur oleh prodi, maksimal 20 (duapuluh) sks per semester
7) Apabila konversi tidak mencapai 20 (duapuluh) sks, prodi wajib menyediakan sisa
sks dalam bentuk daring
8) Mekanisme monitoring, evaluasi, dan konversi ditetapkan oleh prodi.

5. Alur Kegiatan Studi/Proyek Independen
Pelaksanaan kegiatan
proyek independen

Pendaftaran

Mahasiswa mendaftarkan usulan
studi/proyek independen ke prodi

Dilaksanakan selama 1-2 semester
didampingi dosen pendamping

Evaluasi

Seleksi

Dilakukan oleh dosen pendamping

Sesuai mekanisme PT

Pelaporan ke PDDIKTI
Dilakukan oleh prodi

Konversi

Dosen pendamping menginput
nilai ke SIAKAD

Penilaian

Oleh dosen pendamping

Gambar 4.7. Alur Kegiatan Proyek Independen
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H. MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK (KKNT) _______________
1. Deskripsi Kegiatan membangun Desa/KKNT
Kegiatan membangun desa merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan cara memberikan pengalaman
belajar

kepada

mahasiswa untuk

yang

secara

langsung

menangani

masalah

hidup

di tengah masyarakat di luar kampus,

bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan
sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi

desa/daerah dan merumuskan solusi untuk

masalah

yang ada di desa. Kegiatan

membangun desa bersifat sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah
terpencil dalam rangka membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan/atau lainnya yang
dibutuhkan oleh masyarakat/mitra. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat/mitra non
profit.

2. Tujuan kegiatan studi/proyek independen
a. menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat.
b. memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya
melalui kerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
c. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan
Kementerian Desa PDTT.
3. Ketentuan kegiatan membangun desa/KKNT:
a. Dilaksanakan secara berkelompok, jumlah anggota kelompok sesuai dengan
kebutuhan mitra.
b. Mahasiswa pengusul berasal dari berbagai program studi yang berbeda.
c. Merupakan respon persoalan yang disampaikan masyarakat (usulan masyarakat),
bukan inisiatif mahasiswa.
d. Penugasan kegiatan membangun desa berdasarkan surat usulan dari
masyarakat/mitra non profit
e. Lokasi kegiatan membangun desa adalah:
1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang
3) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana
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4) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya)
5) Lokasi kegiatan mitra non profit.
f. Bentuk kegiatan membangun desa yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM
adalah:
1) KKN tematik
2) Pendampingan kewirausahaan masyarakat non produktif untuk pembentukan
wirausaha baru
3) Pendampingan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk
memecahkan persoalan atau memenuh kebutuhan masyarakat
4) Pendampingan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat atau lingkungan.
g. Mitra kegiatan membangun desa:
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)
h. Untuk program membangun desa yang mengikuti tipe B dan tipe C, urutan alur
kegiatan adalah sebagai berikut:
1) Membangun desa tipe B (on going): mahasiswa mendaftarkan kegiatan
membangun desa yang masih berlangsung. Apabila memenuhi persyaratan,
kegiatan tersebut dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran MBKM dan
dikonversi ke dalam sks sesuai aturan prodinya.
2) Membangun desa tipe C (pasca kegiatan): mahasiswa mendaftarkan kegiatan
membangun desa yang telah selesai dilakukan, maksimal 6 (enam) bulan atau
1 (satu) semester sejak membangun desa selesai dilaksanakan. Apabila
memenuhi persyaratan, kegiatan tersebut dapat diakui sebagai kegiatan
pembelajaran MBKM dan dikonversi ke dalam sks sesuai aturan prodinya.

4. Monitoring, Evaluasi, dan Konversi Nilai
1) Monitoring dilakukan oleh dosen pendamping secara berkala.
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2) Evaluasi kegiatan membangun desa dilakukan dilakukan secara berkala oleh prodi,
minimal 2 kali dalam satu semester, melalui presentasi laporan kemajuan dan
laporan hasil kegiatan.
3) Hasil kegiatan membangun desa adalah teknologi dan/atau manajemen untuk
masyarakat non profit.
4) Laporan kegiatan diserahkan kepada dosen pendamping dengan format dan isi
sesuai ketentuan.
5) Konversi nilai kegiatan membangun desa menggunakan bentuk terstruktur
(structured form), atau free form, atau kombinasi dari kedua bentuk tersebut.
6) Konversi nilai kegiatan studi/proyek independen ke dalam nilai mata kuliah/sks
diatur oleh prodi, maksimal 20 (duapuluh) sks per semester.
7) Apabila konversi tidak mencapai 20 (duapuluh) sks, prodi wajib menyediakan sisa
sks dalam bentuk daring.
8) Mekanisme monitoring, evaluasi dan konversi ditetapkan oleh prodi.

5. Alur Kegiatan Membangun Desa/KKNT
Pendaftaran

- Menentukan calon lokasi KKNT
- Mendaftar kegiatan proyek di desa
(KKNT, BUMDes, Ecovillage, dll)
- Membuat proposal
- Mendaftar ke prodi

Pelaksanaan mengabdi
di desa

Melaksanakan kegiatan yang
dirancang sesuai dengan
kebutuhan desa, didampingi oleh
dosen pendamping dan supervisor

Evaluasi

Kegiatan yang relevan:
Kuliah Kerja Nyata Tematik
Pengelolaan BUMDes
Pengembangan Desa Berbudaya
Lingkungan (ecovillage)
Mendampingi pengembangan
ekonomi perdesaan
Mendampingi kelompok
tani/kelompok masyarakat

Seleksi

Sesuai mekanisme PT

Pelaporan ke PDDIKTI
Dilakukan oleh prodi

Dilakukan oleh dosen pendamping
dan supervisor

Konversi

Dosen pendamping menginput
nilai ke SIAKAD

Penilaian

Oleh dosen pendamping dan
supervisor, mahasiswa
mendapatkan sertifikat

Gambar 4.8. Alur Kegiatan Membangun Desa/KKNT
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Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut.
a. Model KKNT yang Diperpanjang
Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan
diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi
kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester
atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang,
mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan
Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk
kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek

pemberdayaan

masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.
b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan
KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa
dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh
mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang
mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa.
Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6–12
bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian
pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah
yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian
pembelajaran dapat diidentifikasi 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 setiap program studi. Mahasiswa juga dapat
memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D)
dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.
c. Model KKNT Mengajar di Desa
Mahasiswa melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam
rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna.
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Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan nonformal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus
direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.
d. Model KKNT Free Form
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

***
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A.

BOBOT KEGIATAN MBKM
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B.

KONVERSI KEGIATAN MBKM
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A. BOBOT KEGIATAN MBKM __________________________
Kegiatan pembelajaran MBKM dihitung dalam ukuran besaran sks. Ukuran sks
dinyatakan dalam takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahaiswa per
minggu per semeter dalam proses pembelajaran. Sks juga merupakan bearnya pengakuan
atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sebuah
prodi. Satu semester adalah proses pembelajaran efektif selama minimal 16 (enam belas)
minggu, termasuk ujian tengah semester dan akhir semester.
kegiatan MBKM pada dasarnya bukan sekedar mengakui sejumlah mata kuliah,
tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk
menghasilkan suatu capaian pembelajaran. Pengakuan dan bobotnya disesuaikan dengan
bobot kegiatan MBKM yang dilakukan. Dalam kegiatan MBKM, perhitungan sks
dinyatakan dalam bentuk jam kegiatan. Kegiatan MBKM merupakan kegiatan
pembelajaran di luar prodi, di mana mahasiswa merasakan pengalaman belajar yang
sangat berbeda dibanding kegiatan pembelajaran di dalam prodi. Untukk itu, pengakuan
jam kegiatan juga berbeda dengan pengakuan jam belajar pada prose pembelajaran di luar
prodi. Jam kegiatan pada kegiatan MBKM per sks adalah setara dengan 170 menit/per sks.
Dengan demikian, bobot kegiatan MBKM lebih besar dibandingkan bobot kegiatan
pembelajaran pada perkuliahan reguler.
Berikut adalah ilustrasi bobot kegiatan MBKM, yaitu kegiatan magang. Bentuk
pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170
(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu sks magang setara dengan
2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 20 sks magang
setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau
906,67 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan
magang sebanyak 113,3 hari. Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka
jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5,66 bulan.

B. KONVERSI KEGIATAN MBKM ________________________
Kegiatan MBKM merupakan kegiatan praktek yang memberikan pengalaman
belajar yang sangat lengkap bagi mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan ini perlu mendapatkan
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pengakuan berupa konversi kegiatan ke dalam jumlah sks tertentu sesuai dengan CPL
yang dicapai melalui kegiatan tersebut. Jumlah sks sebagai hasil konversi kegiatan secara
rinci diatur oleh prodi dan dituangkan dalam PKS dan atau IA. Konversi kegiatan MBKM
dapat dilakukan dengan model beba (free form), model terstruktur (structurred form),
dan model bauran antara free form dan structured form.

1. Model free form
Model freeform merupakan konversi kegiatan belajar ke dalam CPL. Kegiatan
merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan
dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk capaian
pembelajaran yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut.
Apabila konversi tidak mencapai 20 (dua puluh) sks, prodi wajib menyediakan cara
memenuhi capaian pembelajaran dalam bentuk kegiatan daring.
Capaian pembelajaran dalam kegiatan MBKM meliputi hard skills dan soft skills, sesuai
dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Beberapa contoh hard skills sebagai
indikator dari capaian pembelajaran adalah kecakapan untuk merumuskan
permasalahan keteknikan yang kompleks (complex engineering problem definition),
kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan berdasar pengetahuan
sains dan matematika, dan sebagainya. Contoh soft skills sebagai indikator capaian
pembelajaran adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi,
kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi,
dan sebagainya.
Penilaian capaian pembelajaran dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi
tersebut, seperti contoh berikut ini.
Tabel V.1. Contoh Konversi Freeform untuk Komponen Hardskill
No
1
2
3

CPMK

sks

Mampu merumuskan permasalahan sesuai bidang keilmuan
Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan
Mampu mensintesa dalam bentuk desain
Jumlah sks

3
3
4
10

Sumber: Tim Penyusun, 2020
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Tabel V.2 Contoh Konversi Freeform untuk Komponen Softskill
No
1
2
3
4
5

CPMK

sks

Mampu berkomunikasi dengan baik
Mampu bekerjasama dalam tim
Mampu bekerja keras
Menunjukkan inisiatif
Memiliki kreativitas
Jumlah sks

2
2
2
2
2
10

Sumber: Tim Penyusun, 2020

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh
selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI
(surat keterangan pendamping ijazah)

2. Bentuk terstruktur (structured form)
Model structured merupakan konversi kegiatan belajar ke dalam mata kuliah.
Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks dari bebera mata
kuliah. Jumlah sks mata kuliah yang dikonversi sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh)
sks per semester. Mata kuliah yang dikonversi adalah mata kuliah yang memilki
kesesuaian capaian pembelajaran dengan kegiatan MBKM yang dilaksanakan. Jumlah
sks yang dikonveri disesuaikan dengan bobot kegiatan yang dilaksanakan. Apabila
konversi tidak mencapai 20 (dua puluh) sks, prodi wajib menyediakan mata kuliah
dalam bentuk daring.
Sebagai contoh, mahasiswa prodi A melaksanakan magang 6 bulan di sebuah
perusahaan swasta nasiona dan mendapat tugas pekerjaan manajerial dan praktek
sesuai keilmuannya. Maka, mata kuliah yang dapat dikonversi adalah sebagai berikut:

Tabel V.3. Contoh Konversi Terstruktur
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mata kuliah
Kepemimpinan
Pengembangan kreativitas
Etika profesi
Manajemen proyek
Metode penelitian
TA 1

sks
2
2
2
2
2
2

56

No
7.
8.

Mata kuliah
Mata kuliah MBKM* 1
Mata kuliah MBKM* 2

sks
4
4
20

Jumlah sks
Sumber: Tim Penyusun, 2020

* Mata kuliah MBKM adalah mata kuliah yang khusus disediakan untuk mengkonversi kegiatan MBKM.
Mata kuliah ini tidak dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran reguler.

Kegiatan MBKM dapat dikonversi ke dalam sebagian mata kuliah reguler dan mata
kuliah MBKM atau seluruhnya ke dalam mata kuliah MBKM. Selain dalam bentuk
penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang
dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan
pendamping ijazah)

3. Bentuk hibrid (perpaduan antara free form dan structured form)
Bentuk hibrid merupakan perpaduan antara bentuk bebas dan terstruktur. Dalam
bentuk ini, kegiatan MBKM sebagian dikonversi ke dalam CPL dan sisanya ke dalam
mata kuliah.
Contoh konversi dalam bentuk hibrid adalah sebagai berikut:

Tabel V.4. Contoh Konversi Hibrid
No
CPMK
Konversi ke dalam capaian pembelajaran
1
Mampu berkomunikasi dengan baik
2
Mampu bekerjasama dalam tim
3
Mampu bekerja keras
4
Menunjukkan inisiatif
5
Memiliki kreativitas

sks

Jumlah sks

2
2
2
2
2
10

Jumlah sks

2
4
4
10

Konversi ke dalam mata kuliah
1.
Kepemimpinan
7.
Mata kuliah MBKM* 1
8.
Mata kuliah MBKM* 2
Sumber: Tim Penyusun, 2020
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Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh
selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI
(surat keterangan pendamping ijazah)

***
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A. KEBIJAKAN MUTU _____________________________
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta memiliki komitmen yang kuat dalam
menjada mutu kegiatan pembelajaran MBKM. Komitmen ITNY ditunjukkan dalam bentuk
penetapan sistem penjaminan mutu kegiatan pembelajaran MBKM. Untuk menjamin
mutu kegiatan MBKM, ITNY telah memiliki dokumen mutu yang digunakan sebagai
pedoman menerapkan PPEPP kegiatan MBKM. Dokumen mutu tersebut meliputi manual
penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar,
manual pengendalian pelaksanaan standar, dan manual peningkatan standar. Kebijakan
serta dokumen mutu untuk kegiatan MBKM dibuat terintegrasi dengan sistem
penjaminan mutu internal ITNY.
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta melaksanakan program MBKM untuk
menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang bermoral, tangguh, dan kreatif.
Pelaksanaan MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai keilmuan
prodinya serta memperkaya dan memperluas keilmuan sebagai bekal masuk ke dunia
kerja. Dengan kesempatan untuk memilih bentuk kegiatan di luar prodi, lulusan ITNY akan
memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan IDUKA dan siap menjadi pemimpin
dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
Program MBKM merupakan wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel yang
disediakan oleh ITNY. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk memilih kegiatan
pembelajaran di luar prodi selama 1 – 2 semester, dan mendapat pengakuan sks sesuai
bobot dan waktu kegiatan yang telah dipilih. Melalui pembelajaran tersebut, akan tercipta
budaya belajar sepanjang hayat (lifelong learning) yang inovatif, tidak mengekang, serta
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

B. MUTU PELAKSANAAN ______________________
Penyelenggaraan kegiatan MBKM di ITNY harus sesuai dengan SPMI yang berlaku di
ITNY. Kegiatan MBKM harus sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam standar
pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar
khusus yang berlaku di ITNY. Dalam pelaksanaan SPMI kegiatan MBKM, kriteria mutu
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lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan/atau
program studi, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.
1. Mutu Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras
dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan
standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka
mencapai capaian pembelajaran lulusan.
Prodi

wajib

melakukan

penyusunan/penyesuaian

kurikulum

dan

rencana

pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan, melakukan kegiatan pemantauan
dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses
pembelajaran/kegiatan
2. Mutu Peserta
Mahasiswa peserta harus kegiatan harus memiliki kompeteni yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan.
a. Indikator kompetensi sikap peserta
Peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi
dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial
melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
b. Indikator Pengetahuan peserta
Peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu
secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
yang terkait pembelajaran.
c. Indikator keterampilan umum peserta
Peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori,
metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
yang terkait pembelajaran secara umum.
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d. Indikator keterampilan khusus peserta
Peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori,
metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
yang terkait pembelajaran secara khusus.
3. Mutu Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses
pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana minimal yang
relevan untuk mendukung kegiatan MBKM dan memfasilitasi yang berkebutuhan
khusus sesuai SN-DIKTI.
4. Mutu Pendampingan
Proses pendampingan oleh dosen pendamping dan supervisor/mentor harus berjalan
efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan. Hal ini ditetapkan untuk
menjamin tercapainya kemampuan tertentu dalam mata kuliah/kegiatan dalam
rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan dosen pendamping
harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.
Kriteria pendamping dan/atau supervisor/mentor ditetapkan oleh prodi sesuai
kebutuhan kegiatan MBKM.
5. Mutu Penilaian
Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping atau tim dosen pendamping dan
supervisor/mentor
Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif,
akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, meliputi:
a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu
memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran
lulusan.
b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa
pada saat proses pembelajaran berlangsung.
c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang
disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas
penilai dan yang dinilai.
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d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur
dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya
dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

C. MONITORING DAN EVALUASI ___________________
Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan,
pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh GPM fakultas di bawah
koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITNY. Secara umum kegiatan Monev
program MBKM bertujuan:
1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan dalam program MBKM telah berjalan sesuai
dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM, untuk
diatasi sedini mungkin
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam
implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan dinamika lingkungan, namun
tetap sesuai tujuan

Tahapan monev kegiatan MBKM oleh GPM adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan MBKM dari prodi
2. Melakukan survei umpan balik lembaga mitra dan mahasiswa tentang pelaksanaan
kegiatan MBKM
3. Melakukan analisis data dan hasil survei
4. Melaporkan hasil monev kepada dekan

D. PENILAIAN _______________________________
Penilaian hasil belajar/kegiatan dilakukan sesuai dengan unjuk kerja. Unjuk kerja dapat
berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan
berbentuk laporan tertulis dan presentasi, yang diserahkan/didemonstrasikan pada
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tahap evaluasi. Pelaporan hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau
penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi atau teknik lainnya
yang sesuai.
c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan
khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan
instrumen penilaian.
d. Bobot penilaian terdiri atas penilaian proses belajar dan hasil belajar.
Bobot nilai proses belajar

: 60% - 75%

Bobot nilai hasil

: 25% - 40%

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif,
akuntabel, dan transparan, elemen penilaian setidaknya mencakup:
1. Kehadiran dalam setiap kegiatan
2. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan
3. Partisipasi dalam setiap kegiatan
4. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
5. Kemampuan kerjasama
6. Kemampuan komunikasi
7. Kemampuan melaksanakan tugas
8. Kemampuan membuat laporan
9. Etika
Elemen penilaian dapat dilengkapi atau ditambahkan sesuai kebutuhan prodi,
terutama terkait elemen ketrampilam umum maupun khusus yang spesifik sesuai
karakteristik prodi.
Penilaian meliputi penilaian kemajuan kegiatan dan penilaian akhir. Penilaian
proses dapat dilakukan melalui teknik penilaian wawancara, observasi, partisipasi, angket,
atau metode penilaian lain sesuai kebutuhan. Penilaian akhir dilaksanakan pada akhir
pelaksanaan program dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya ujian
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lisan, presentasi, atau metode lain yang sesuai. Dokumen yang harus disiapkan oleh
mahasiswa untuk penilaian akhir antara lain:
1. Bahan paparan
2. Laporan kegiatan
3. Tulisan ilmiah dan/bukti pendaftaran kekayaan intelektual, dan/atau produk,
dan/atau jasa
4. Dokumen lain sesuai ketentuan dari prodi
Prodi dan Fakultas melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil
penilaian tersebut serta menginput nilai ke dalam SIAKAD. Selanjutnya hasil penilaian dan
pengakuan sks tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)

***
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PENUTUP _____________________________________
ITNY memiliki komitmen untuk menyediakan pilihan kegiatan pembelajaran bagi
mahasiswa melalui kegiatan MBKM. Mahasiswa boleh memilih atau tidak memilih
kegiatan MBKM, tergantung minat dan kebutuhan mahasiswa. Dalam pelaksanaan
kegiatan MBKM, ITNY harus merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang
inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Untuk itu
peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut harus terus dievalausi. Dalam
rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan
DUDI, maka program-program kegiatan pembelajaran yang disusun dalam buku panduan
ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas tuntutan tersebut.
Buku Panduan MBKM ITNY ini sangat dinamis dan selalu mengikuti dinamika di
lapangan yang tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, buku panduan ini akan dieavaluasi
dan diperbaiki secara berkala untuk mendapat format yang paling sesuai dan fleksibel
agar dapat diterapkan oleh mahasiswa ketika akan memilih kegiatan MBKM.
Aturan-aturan yang bersifat lebih rinci dan belum ditetapkan dalam buku ini, akan
ditetapkan oleh fakultas dan/atau prodi. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi
karakteristik prodi yang berbeda, sehingga mungkin membutuhkan aturan rinci yang
spesifik yang sesuai dengan ketetapan institusi.

***
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