


KATA PENGANTAR 
 

 
 

Tantangan dunia kerja yang begitu berat disaat ini, mengharuskan adanya inovasi dalam 

proses pembelajaran. Inovasi yang terus berkembang akan menumbuhkan kreativitas, 

meningkatkan kapasitas, membentuk kepribadian, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan dapat 

mengembangkan kemandirian untuk menghadapi berbagai permasalahan didunia kerja serta 

tuntutan persyaratan kinerja dari berbagai pengguna lulusan mahasiswa baik dari sisi kemampuan, 

kolaborasi, kerjasama, interaksi sosial, kepemimpinan dan lain sebagainya. 

 
Tuntutan tersebut disahuti pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, dengan membuat program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, ditujukan agar 

mahasiswa dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan, dengan cara memilih mata kuliah sesuai 

program yang ditawarkan dan juga sesuai kompetensi yang diinginkan untuk menghadapi dunia 

kerja. Program MBKM ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar 

bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh 

proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; 

dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan 

beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Program ini 

menawarkan kepada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran selama satu semester atau setara 

dengan 20 (dua puluh) sks di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan atau 

dibolehkan mengambil 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks belajar pada 

program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, belajar di program studi berbeda di 

Perguruan Tinggi berbeda; dan atau belajar di luar Perguruan Tinggi. 

 
Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun petunjuk teknis (Juknis) 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta semua pihak baik Ketua Program Studi Agrotek, 

Pimpinan Fakultas yang berkontribusi dan dedikasinya dalam penyempurnaan buku panduan ini 

untuk diterbitkan dan menjadi dasar dalam melaksanakan program MBKM. Semoga buku panduan 

ini bermanfaat bagi Fakultas Pertanian, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka 

pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 

A.     Latar Belakang 
 

Tantangan  dunia  pendidikan  tinggi,  sekarang  dan  akan  datang  di  era 

revolusi industri 4.0 ini adalah menghasilkan produk lulusan yang memiliki 

kompetensi yang komprehensip, bersifat holistik, responsip dan tangguh. 

Kompetensi tersebut tentu saja di bidang ilmu pengetahuan, ketrampilan dan prilaku  

serta  kemampuan  dalam  berwirausaha.  Mereka  juga  harus  adaptif terhadap 

perkembangan teknologi sehingga dapat bersaing dalam menjawab tuntutan dunia 

kerja, baik lokal maupun secara mondial. Selain itu secara sosiologis dan kultural, 

pendidikan tinggi harus menyiapkan lulusannya mampu bersaing dalam 

menghadapi tuntuan perubahan sosial dan budaya yang berimplikasi kepada 

tuntutan kebutuhan di eraini. 

Tuntutan perkembangan di era ini, dicirikan oleh gangguan atau popular 

disebut disruptif. Maknanya adalah munculnya inovasi dan teknologi yang lebih 

efesien  dan  efektif.  Bentuk  persaingan  mensyaratkan  perlunya kerjasama atau 

kolaborasi yang progresif. Kebijakan pendidikan pada beberapa dekade lalu, dikenal 

dengan istilah link and match. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyambungkan 

antara hasil produk SDM dari dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia 

industri dan dunia usaha. Patut diakui bahwa hingga saat ini, pengelolaan 

pendidikan masih bersifat parsial atau sentralistik yang berdiri sendiri dan kurang 

terjalin jaringan antar stakeholder. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan belum 

optimal menjawab tantangan dunia kerja. Aspek pengetahuan mahasiswa lebih 

ditonjolkan sementara aspek sikap dan keterampilan yang sangat penting dalam 

dunia kerja seolah tidak dianggap penting. 

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan menjadi solusi untuk menjembatani 

kesenjangan tersebut (bridging the gap). MBKM ini sekaligus merupakan sarana 

yang  tepat  untuk  memperkecil  ruang  kosong  antara  kompetensi  mahasiswa 

dengan tuntutan zaman yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja. Point yang
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sangat penting dalam Program MBKM ini adalah pemberian kewenangan pada 

universitas melalui Program studi yang ada agar dapat mengembangkan 

kurikulumnya secara fleksibel. Tujuannya, agar capaian pembelajaran mahasiswa 

dalam bentuk pengetahuan, sikap maupun keterampilannya menjadi unggul dan 

relevan dengan dunia industri dan dunia usaha. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Tadulako (UNTAD) telah 

merancang Buku Panduan Pelaksanaan Program MBKM untuk memberikan 

kesempatan pendidikan yang inovatif sesuai semangat dan tuntutan perkembangan 

zaman. Program studi di lingkungan UNTAD dalam hal ini memegang peran sangat 

penting karena prosesnya dimulai dari sini. Melalui Prograam studi, akan segera 

dilakukan reorientasi dan restrukturisasi kurikulum dengan maksud agar mahasiswa 

dapat mengikuti semangat Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dengan beban belajar 

minimal 144 satuan kredit semester (SKS). Dalam permen tersebut, juga terdapat 

tawaran beberapa model alternatif pengalaman belajar yang mengakomodir hak 

pilihan kebebasan tiga semester kuliah diluar program studinya. 

Buku Panduan ini akan memberi arah bagi terbukanya kerjasama UNTAD 

dalam hal ini Program Studi Agroteknologi dengan berbagai stakeholder. Program 

Studi Agroteknologi dapat melakukan evaluasi, identifikasi matakuliah dan 

negosiasi   dengan   berbagai   pihak   dalam   rangka   pengembangan   kebijakan 

akademik  dan  kurikulum  melalui  kerjasama.  Kerjasama  juga  dapat  dilakukan 

antar program studi dalam lingkungan UNTAD, berbagai program studi di luar 

UNTAD, serta Satuan Pendidikan, Perguruan Tinggi, Lembaga, dunia usaha dan 

dunia industri serta berbagai pihak yang relevan. 

B.     Gambaran Umum Program 
 

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa 

menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja. 

Kebijakan ini terurai dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 18 dalam permen tersebut, dijelaskan bahwa  

masa  dan  beban  belajar  dapat  dilaksanakan  secara  garis  besar:  1).



3  

 
 

 

mengikuti proses pembelajaran dalam program studi sesuai masa dan beban belajar; 

dan 2) mengikuti pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian 

masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program 

studi. Mahasiswa diberikan kebebasan tiga semester untuk mengambil SKS diluar 

program studi, yaitu satu semester berkesempatan mengambil mata kuliah diluar 

program studi, dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran diluar 

perguruan tinggi (Permendikbud RI Nomor 3 tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). 
 

Kesempatan satu semester atau setara 20 sks yang ditempuh di luar program 

studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama dua semester atau setara 

dengan 40 (empat puluh) sks dapat ditempuh pada program studi yang sama di 

Perguruan Tinggi yang berbeda, pada program studi yang berbeda di Perguruan 

Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Dengan 

kata lain sks yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak lima 

semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk program 

studi Kesehatan). Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan 

kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan 

mahasiswa, serta mengembangkan  kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan  

kemampuan,  permasalahan  riil,  interaksi  sosial,  kolaborasi, manajemen diri, 

tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. 

Berdsarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menjelaskan 

bahwa salah satu karakteristik pembelajaran adalah berpusat pada mahasiswa atau 

Student Centered Learning (SCL). SCL dimaksudkan adalah capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan 

kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. SCL berkembang 

berdasarkan pada teori pembelajaran constructivism yang menekankan bahwa 

pembelajar wajib mengkonstruksikan pengetahuannya agar dapat belajar secara 

efektif (Attard et al.,2010).
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Kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar melalui 

kebijakan Program MBKM ini dapat ditempuh lewat delapan model yaitu; 

pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan 

wirausaha,  proyek kemanusiaan,  asistensi mengajar di  satuan  pendidikan, dan 

proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik (Panduan Program Bantuan Program Studi 

Menerapkan Kerja Sama kurikulum MBKM, Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, Dirjendikti, Kemdikbud, 2020). Semua kegiatan tersebut dapat 

dilakukan mahasiswa atas bimbingan dosen melalui kerja sama yang dilakukan 

program studinya melalui perguruan tingginya dengan berbagai pihak terkait. 

Delapan  bentuk kegiatan pembelajaran dalam  program MBKM disajikan pada 

Gambar 1. 

 
 
 

 

 
 

Gambar 1. Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran dalam Program MBKM 

(Kemdikbud, 2020, Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka).
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C.     Tujuan 

 
Tujuan    Pedoman    Program   MBKM   Program   Studi    Agrotek    Fak. 

PertanianUntad ini adalah sebagai berikut: 

a)  Memperoleh   kesamaan   persepsi   tentang   kebijakan   akademik   yang 

berkembang terkait Program MBKM yang sejalan dengan Kebijakan 

Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan 

implementasinya ditingkat Prgram Studi Agrotek Fak. Pertanian Universitas 

Tadulako. 

b) Menjadi panduan dan atau petunjuk teknis dalam rangka meningkatkan 

kompetensi mahasiswa dan sarjana yang handal, tangguh, adaftif dan selaras 

sesuai tuntutan zaman dan tuntutan pengguna alumni, serta menjadi pemimpin 

berkualitas yang berakhlakul kharima sesuai kebijakan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka dengan hak belajar tiga semester di luar Program Studi. 

c)  Menjadi panduan bagi Program studi Agrotek dan Bidang Kajian Umum 

(BKU)  dalam  merumuskan  kurikulum  dan  pelaksanaan  pembelajaran 

dengan model implementasi yang sesuai dan adaptif dalam Progam MBKM. 

d)  Menjadi  rujukan  bagi  Program  Studi  Agrotek  Fakultas  Pertanian  Untad 

dalam melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, 

pemerintah  daerah,  dan  perguruan  tinggi  baik  di  Sulawesi  Tengah  dan 

dalam negeri maupun luar negeri. 

e)  Acuan bagi Program Studi Agrotek dalam melaksanakan kerjasama dengan 

dunia usaha, dunia industri, pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan 

tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. 

f)   Menjadi pegangan dan atau panduan bagi dosen dan mahasiswa Program 

Studi Agrotek Fakultas Pertanian Untad dalam menjalankan program MBKM.
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D.     Manfaat 

 
Manfaat  Pedoman  Program  MBKM  Program  Studi  Agrotek  Fakultas 

 

Pertanian Untad ini untuk menjadi: 
 

a) Petunjuk dalam penyamaan persepsi tentang kebijakan akademik yang 

berkembangterkait Program MBKM di Pogram Studi Agrotek sesuai dengan 

Kebijakan Kementerian pendidikan dan kebudayaan RepublikIndonesia. 

b)  Panduan   dalam   rangka   peningkatan   kompetensi   mahasiswa   melalui 

kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan hak belajar tiga 

semester diluar Program Studi. 

c)  Panduan  bagi  Program  Studi  Agrotek  dan  BKU  dalam  merumuskan 

kurikulum dengan model implementasi yang sesuai dan adaptif dalam Progam 

MBKM. 

d)  Panduan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam dan di luar 

Program Studi, di dalam Perguruan tinggi asal dan di Perguruan Tinggi lain, 

serta lembaga mitra (pemerintah, dunia usaha, Industri, sekolah, pedesaan, 

masyarakat dan lembagariset). 

e)  Acuan bagi Program Studi Agrotek dalam melaksanakan kerjasama dengan 

dunia usaha, dunia industri, pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan 

tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. 

f)   Pegangangan bagi dosen dan mahasiswa Program Studi Agrotek Fakultas 
 

Pertanian Untad dalam menjalankan program MBKM. 
 

E.     Ruang Lingkup 

 
Panduan MBKM ini memuat    beberapa         pembahasan terkait kebijakan 

Program MBKM yang dilakukan oleh Pogram Studi Agrotek yaitu: (1) 

LatarBelakang, Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup Program MBKM, (2) 

Landasan Implementasi MBKM, (3) Model Implementasi MBKM, (4) Bentuk 

Kegiatan Pembelajaran MBKM dan Pelaksanaannya, (5) Kerjasama, dan (6) 

Penjaminan Mutu.
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BAB II 

LANDASAN IMPLEMENTASI MB-KM 
 
 

 
Tahapan  Implementasi  MB-KM,  dimulai  dari  identifikasi 

kegiatan/program akademik yang sudah berjalan dan adanya kegiatan baru yang 

mungkin dan atau akan dilaksanakan, kemudian menyiapkan buku panduan atau 

petunjuk teknis implementasi MB-KM dan Panduan pengembangan kurikulum 

Program Studi serta dokumen kerjasama yang telah dilakukan dengan institusi, 

Pergurun Tinggi dalam negeri dan luar negeri serta NON-Perguruan Tinggi. 

Selanjutnya disusun Strategi Implementasi MB-KM. 

Implementasi MB-KM harus memiliki landasan, agar penyelenggarannya 

dapat berlangsung dengan baik dan tercapai tujuan pendidikan melalui MB-KM. 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, diharapkan mampu menghasilkan 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi 

warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berbudaya untuk 

kepentingan bangsa. 

Pembelajaran  pada  program  MBKM  memberikan  tantangan  dan  kesempatan 

untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan      kebutuhan 

mahasiswa,serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan  melalui  kenyataan  dan  dinamika  lapangan.  Untuk  menghasilkan 

insan yang cerdas dan berdaya saing sesuai dengan program MBKM, maka perlu 

menata kurikulum, memberikan kesempatan mahasiswa seluas-luasnya untuk 

belajar baik lintas Program Studi di perguruan tinggi maupun belajar pada 

perguruan tinggi lain, serta dapat melakukan magang pada perusahaan maupun 

industri  selama  satu  dua  semester.  Implementasi  MBKM  baik  di  Perguruan 

Tinggi, Fakultas dan di Program Studi, sbaiknya memiliki dasar hukum dan 

landasan Yuridis.
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A.  Dasar Hukum 

 
Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan oleh 

 
Universitas Tadulako berdasar pada ketentuan, yaitu: 

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

 
Sistem Pendidikan Nasional; 

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

 
Sistem Pendidikan Nasional; 

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

 
Pendidikan Tinggi; 

 
d.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

 
e.   Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang 

 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

 
f.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

 
73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; 

 
g.  Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan 

 
PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

 
h.  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik 

 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako; 

 
i.   Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

 
2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional; 

 
j.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi;
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k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, 

Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi; 

l. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020; 

m. Peraturan    Menteri    Desa,    Pembangunan    Daerah    Tertinggal,    dan 

 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa; 

 
n. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan 

Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri 

Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  18 

Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa; 

 
o.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

 
3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

 
p.   Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia 

Nomor   22   Tahun   2020   Tentang   Rencana   Strategis   Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan 

q.   Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 

untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus  Merdeka, Kemendikbud 

Tahun 2020.
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B. Landasan Yuridis 
 

Kebijakan  MBKM(MBKM)  yang  dilakukan  oleh  Program  Studi  Agrotek 

berdasar pada ketentuan, yaitu: 

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

Sistem Pendidikan Nasional;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
 

12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
 

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor enam Tahun 2014 tentang 
 

Desa; 
 

3.   Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  delapan  Tahun  2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

4. Peraturan pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang penyelanggaran 

pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

5.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
 

73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; 
 

6.  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik 
 

Indonesia Nomor delapan Tahun 2015 tentang Statuta UNTAD ; 
 

7.  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor dua Tahun 
 

2016tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional; 
 

8.   Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi, dan  Pendidikan  Tinggi  Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

9.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, 

Sertifikat  Profesi, Gelar  dan  Tata  Cara  Penulisan  Gelar  di  Perguruan 

Tinggi; 

10. Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik 

Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, 

Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi; 

11. Peraturan    Menteri    Desa,    Pembangunan    Daerah    Tertinggal,    dan 
 

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

12. Peraturan      Menteri   Desa,   Pembangunan      Daerah   Tertinggal,   dan 
 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa; 
 

13. Peraturan    Menteri    Desa,    Pembangunan    Daerah    Tertinggal,    dan 

Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

14. Peraturan      Menteri   Desa,   Pembangunan      Daerah   Tertinggal,   dan 

Transmigrasi    Nomor 8 Tahun 2019, tentang    Pedoman    Umum 

Pendampingan Masyarakat Desa; 

15. Peraturan  Menteri    Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik    Indonesia 
 

Nomor tiga tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
 

16. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia 

Nomor   22   Tahun   2020   Tentang   Rencana   Strategis   Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 -2024; 

17. Keputusan   Rektor   UNTAD   Nomor:   5398/UN28/AK/2020   Tentang 
 

Pelaksanaan MBKM di UNTAD; 
 

18. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 

untuk  Mendukung Merdeka Belajar -  Kampus  Merdeka,  Kemendikbud 

Tahun 2020.
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BAB III 

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM DAN 

PELAKSANAANNYA 
 

 
 

A.     Pertukaran Pelajar 
 

1.  Latar Belakang 

 
Saat ini pertukaran mahasiswa 

dengan full credit transfer sudah banyak 

 

dilakukan dengan mitra 

Perguruan Tinggi di luar negeri, 

tetapi sistem transfer kredit 

yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam 

negeri sendiri masih sangat sedikit 

jumlahnya. Melalui Pertukaran Pelajar 

 

ini, mahasiswa dapat membentuk sikap 

yang termaktub di 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 
 

Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerjasama 

dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Kesempatan belajar satu-dua semester dapat melalui aktivitas pembelajaran: 1) pada 

program studi berbeda di UNTAD; 2) pada program studi yang sama di perguruan 

tinggi mitra (dalam dan luar negeri); 3) pada program studi berbeda di perguruan 

tinggi mitra (dalam dan luar negeri) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian 

Kerjasama. 

2.  Tujuan Kegiatan 

 
a)  Mendorong transfer ilmu pengetahuan agar dapat menutupi disparitas 

pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi 

pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri.
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b)  Melaksanakan belajar lintas program studi di UNTAD, lintas perguruan 

tinggi dalam negeri dan luar negeri, persaudaraan lintas budaya, suku dan 

bangsa. 

c)  Membangun  persahabatan  mahasiswa  antar  daerah,  negara,  suku, 

budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan 

kesatuan bangsa serta. 

d)  memperkuat  wawasan  mahasiswa  tentang  kebhinneka-tunggal-ikaan 

dan wawasan internasional. 

3.  Persyaratan Kegiatan 
 

a.    Mahasiswa 
 

1)   Mendapat persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik; 
 

2)  IPK minimal 3.00 dan telah menyelesaikan minimal 84 SKS 

(20.sm1+20.sm2+40.sm3), dibuktikan dengan transkrip nilai yang 

telah ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik; 

3)   Memiliki   kemampuan   Bahasa   Inggris,   dibuktikan   sertifikat 

TOEFL minimal 450 atau IELTS 5,0 (Khusus pertukaran pelajar ke 

Perguruan Tinggi Luar Negeri); 

4)   Lulus seleksi administrasi dan akademik; 
 

5)   Mendapat  persetujuan  program  studi  asal  dan  program  studi 

tujuan; 

6)   Program studi tujuan terakreditasi Sangat baik atau Unggul ; 
 

7)   Jika  kegiatan  pertukaran  pelajar  dilaksanakan  secara  offline  , 

maka peserta harus menyertakan surat Pernyataan dan Persetujuan 

Orang Tua/Wali bagi Mahasiswa yang memprogramkan kegiatan 

pertukaran pelajar di luar program studi UNTAD 

b.    Dosen Mitra 
 

1)  Mendapatkan penugasan dari institusinya untuk melakukan proses 

pembelajaran mahasiswa, 

2)  Memiliki kemampuan menangani kegiatan dalam pertukaran pelajar.
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4.    Perencanaan 

 
a)  Pimpinan Fakultas melakukan       komunikasi    dengan    pihak    mitra 

dalam mempersiapkan kegiatan, 

b)  Koordinator Program studi menginformasikan kepada mahasiswa untuk 

mengikuti pertukaran pelajar, 

c) Mahasiswa mendaftarkan diri   di   Program Studi untuk mengikuti 

kegiatan pertukaran pelajar, 

d)  Mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik, 
 

e)  Kegiatan pertukaran pelajar dapat dilakukan pada semester ganjil atau 

genap (semester lima atau enam). Lama pelaksanaan pertukaran pelajar 

paling lama dua semester (setara 40 SKS), Ditambah    menjadi 24 (4 

sks dilakukan di fak. tempat kuliahnya) 

f)   Tempat pelaksanaan program pertukaran pelajar adalah program studi 

dalam UNTAD, program studi yang sama dan program studi berbeda di 

perguruan tinggi mitra dalam negeri/luarnegeri. 

g) Pertukaran pelajar 1) antar program studi di UNTAD, bentuk 

pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang 

terpenuhinya capaian  pembelajaran  baik  yang  sudah  tertuang  dalam 

struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum 

untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk 

Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS); 2) Pertukaran pelajar pada 

program studi yang sama pada perguruan  tinggi mitra, bentuk 

pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya 

pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi mitra 

yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk 

mengoptimalkan CPL; 3)  Pertukaran pelajar pada program studi yang 

berbeda pada perguruan tinggi mitra, bentuk pembelajaran yang dapat 

diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang   

terpenuhinya   capaian   pembelajaran   baik   yang   sudah tertuang dalam 

struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum 

untuk memperkaya CPL.
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5.    Pelaksanaan 

 
Kegiatan Pertukaran Pelajar dilaksanakan berdasarkan inisiatif 

mahasiswa dan selanjutnya pihak yang berkepentingan melakukan persiapan 

antara lain: 

a)  Pertukaran pelajar antar program studi Agroteknologi, Fak Pertanian 
 

UNTAD. 
 

1)  Program Studi Asal 
 

 Memiliki kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk 

memprogramkan mata kuliah di program studi tujuan. 

    Melakukan koordinasi dengan program studi tujuan. 
 

 Mengidentifikasi mata kuliah pada program studi tujuan yang 

menunjang CPL program studi. 

 Mendata peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan 

pada program studitujuan. 

 Menetapkan maksimal tiga program studi pilihan, dicoret yg 

merah karena fleksibel. 

    Melakukan seleksi administrasi dan akademik, 
 

    Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran pelajar, 
 

    Melakukan rekognisi sks mata kuliah peserta pertukaran pelajar, 
 

    Melaporkan kegiatan ke PDDikti. 
 

2)  Program Studi Tujuan 
 

 Memiliki  kurikulum  yang  memfasilitasi  mahasiswa  pertukaran 

pelajar untuk memprogramkan mata kuliah yang dibutuhkan, 

 Melakukan koordinasi dengan program studi asal dan mendata 

matakuliah yang diprogramkan mahasiswa program studiasal, 

 Menetapkan  kuota  peserta  yang  dapat  memprogramkan  mata 

kuliah dari program studi asal dan menetapkan peserta pertukaran 

pelajar,
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 Melakukan    pengawasan    secara    berkala    terhadap    proses 

pertukaran pelajar, 

 Menyelenggakan perkuliahan, dapat dilakukan secara tatap muka 

atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara 

daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus 

mendapat pengakuan dari Kemendikbud, 

 Memberikan nilai matakuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap 

mahasiswa pertukaran pelajar untuk direkognisi di program studi 

asalnya, 

    Melaporkan  hasil  kegiatan  pertukaran  pelajar  ke  Direktorat 
 

Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDDikti. 
 

3)  Mahasiswa 
 

    Terdaftar  sebagai  peserta  matakuliah  di  program  studi  lain  di 
 

UNTAD, 
 

 Mahasiswa    mendaftarkan    diri    untuk    mengikuti    program 

pertukaran pelajar di Program Studi Agroteknologi, 

    Mahasiswa   memprogramkan   mata   kuliah   yang   ditawarkan 
 

Program Studi tujuan setara 20 sks di program studiasal, 
 

    Mengikuti kegiatan perkuliahan di  program studi lain di UNTAD 
 

sesuai dengan ketentuan pedoman akademik. 
 

b)  Pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan 

tinggi mitra (dalam dan luar negeri) 

1)  Program Studi Asal 
 

 Memiliki  kurikulum  yang  memfasilitasi  mahasiswa  pertukaran 

pelajar untuk memprogramkan mata kuliah yangdibutuhkan, 

 Membuat kesepakatan dengan Program Studi Perguruan Tinggi 

mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester 

dan penilaian 

    Melakukan seleksi administrasi dan akademik,
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 Mendata peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan 

pada program studi tujuan, 

    Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran pelajar, 
 

    Melakukan rekognisi sks matakuliah peserta pertukaran pelajar, 
 

    Melaporkan kegiatan kePDDikti. 
 

2)  Program Studi Tujuan 
 

 Memiliki  kurikulum program  studi  tujuan  memfasilitasi  untuk 

mengambil mata kuliah yang dibutuhkan mahasiswa program 

studiasal, 

 Melakukan koordinasi dengan program studi asal dan mendata 

matakuliah yang dibutuhkan mahasiswa program studi asal. 

 Menetapkan  kuota  peserta  yang  dapat  memprogramkan  mata 

kuliah dari program studi asal dan menetapkan peserta pertukaran 

pelajar, 

 Menyelenggakan perkuliahan, dapat dilakukan secara tatap muka 

atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara 

daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus 

mendapat pengakuan dari Kemdikbud, 

 Melakukan    pengawasan    secara    berkala    terhadap    proses 

pertukaran pelajar, 

 Memberikan nilai matakuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap 

mahasiswa pertukaran pelajar untuk di rekognisi di program studi 

asalnya, 

    Melaporkan hasil kegiatan   pertukaran   pelajar   ke    Direktorat 
 

Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDDikti. 
 

3)  Mahasiswa 
 

 Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama 

pada perguruan tinggi mitra, 

    Mahasiswa   memprogramkan   matakuliah   yang   di   tawarkan 
 

Program Studi tujuan setara 20 sks di program studi asal, sesuai
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dengan matakuliah yang tersedia di Program Studi Agroteknologi 
 

UNTAD, 
 

 Mengikuti kegiatan  perkuliahan  di  program  studi  yang  sama 

pada perguruan tinggi mitra. 

c)  Pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi mitra 
 

(dalam dan luar negeri) 
 

1)  Program Studi Asal 
 

 Memiliki  kurikulum  yang  memfasilitasi  mahasiswa  pertukaran 

pelajar untuk memprogramkan mata kuliah yang dibutuhkan, 

 Membuat  kesepakatan dengan  Program  Studi Perguruan Tinggi 

mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester 

dan penilaian 

    Melakukan seleksi administrasi dan akademik, 
 

 Mendata peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan 

pada program studi tujuan, 

    Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran pelajar, 
 

    Melakukan rekognisi sks matakuliah peserta pertukaran pelajar, 
 

    Melaporkan kegiatan ke PDDikti 
 

2)  Program Studi Tujuan 
 

 Memiliki  kurikulum  program  studi  tujuan  memfasilitasi  untuk 

mengambil  mata  kuliah  yang  dibutuhkan  mahasiswa  program 

studi asal 

 Melakukan koordinasi dengan program studi asal atau sebaliknya , 

dan mendata matakuliah yang dibutuhkan mahasiswa program studi 

asal. 

 Menetapkan  kuota  peserta  yang  dapat  memprogramkan  mata 

kuliah dari program studi asal dan menetapkan peserta pertukaran 

pelajar, 

 Menyelenggakan perkuliahan, dapat dilakukan secara tatap muka 

atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara
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daring  dengan  ketentuan  mata  kuliah  yang  ditawarkan  harus 

mendapat pengakuan dari Kemdikbud, 

 Melakukan    pengawasan    secara    berkala    terhadap    proses 

pertukaran pelajar, 

 Memberikan nilai matakuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap 

mahasiswa pertukaran pelajar untuk direkognisi di program studi 

asalnya, 

    Melaporkan  hasil  kegiatan  pertukaran  pelajar  ke  Direktorat 
 

Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDDikti. 
 

3)  Mahasiswa 
 

 Mahasiswa  mendaftar  di  Program  Studi  mengikuti  pertukaran 

pelajar. 

 Terdaftar  sebagai  peserta  mata  kuliah  di  program  studi  yang 

berbeda pada perguruan tinggi mitra, 

 Mahasiswa   memprogramkan   mata   kuliah   yang   ditawarkan 

Program Studi tujuan setara 20 sks di program studi asal, sesuai 

matakuliah yang ada di program studi asal 

 Mengikuti kegiatan perkuliahan di program studi yang berbeda 

pada perguruan tinggi mitra. 

6.    Pengakuan Kredit 
 

a)  Lama   kegiatan   pertukaran   pelajar   maksimal   dua   semester 
 

(rekognisi terhadap sks mata kuliah setara 40 sks), 
 

b)  Kriteria  untuk   dapat   diakui   sebagai   20   sks   pada  kegiatan 

pertukaran pelajar adalah memprogramkan minimal 20 sks mata 

kuliah setiap semester, 

c)  Apabila  kegiatan  pertukaran  pelajar  tidak  memenuhi  20  SKS, 

maka mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring pada 

program studi asal 

d)  Pengakuan   kredit   dapat   dilakukan   disemester   lainnya   di 
 

(mahasiswa dianjurkan mengambilkan mata kuliah yg di
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7.    Penilaian 
 
 

a) Hasil akhir penilaian matakuliah yang di programkan selama 

pertukaran pelajar di rekognisi oleh program studiasal, jika tidak 

lulus atau nilainya dibawah standar PS asal dapat kuliah kembali 

pada semester pendek. 

 

b)  Program studi melakukan penginputan hasil rekognisi mata kuliah 

pertukaran pelajar pada PDDikti sesuai mata kuliah yang telah 

diprogramkan. 

Pertukaran pelajar dapat dilakukan antar program studi di UNTAD, pada 

program studiyang sama dan berbeda dengan perguruan tinggidi dalam maupun 

di luar negeri. Adapun Proses Program Pertukaran Pelajar tertera pada gambar 

berikut. 
 

 
 

 
 
 

Proses Program Pertukaran Pelajar (Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)
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B.     Magang/Praktik Kerja 

 
1.  Latar Belakang 

 
Magang merupakan kegiatan 

mahasiswa yang aktif terlibat dalam 

pelaksanaan praktek kerja pada instansi 

pemerintah atau perusahaan yang dapat 

memberikan peluang kerja sesuai 

dengan karakteristik tempat 

magangnya. 

Program magang satu dua 

semester dapat memberikan 

pengalaman yang cukup kepada 

mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama 

magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem 

solving,   analytical   skills,   dsb.),   maupun   soft   skills   (etika   profesi/kerja, 

komunikasi, kerjasama, dsb.). 

Disisi yang lain industri mendapatkan sumber daya yang memiliki talenta 

yang relevan bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya 

rekruitment dan training awal/induksi. 

Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap 

dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan 

industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga memperbaharui bahan ajar 

dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin 

relevan. 

2.  Tujuan Kegiatan 
 

Tujuan kegiatan magang adalah sebagai berikut: 
 

a)  Meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk mensinergikan antara teori yang 

diperoleh di perguruan tinggi dan praktek yang jumpai di tempat magang.
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b) Memberi  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  mengembangkan 

pengalaman kerja di tempat magang 

c) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah 

(problem solving) yang dihadapi manajemen perusahaan dengan 

menggunakan pengetahuaan yang telah dipelajari. 

d)  Membiasakan  mahasiswa  dengan  kultur  bekerja  yang  berbeda  dengan 

kultur belajar dari segi manajemen waktu, ketrampilan komunikasi, kerja 

sama tim, serta tekanan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu. 

e)  Membangun sinergi antara perguruan tinggi dan dunia kerja. 
 

f)   Memberikan masukan kepada program studi dalam menyusun kurikulum 

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

3.  Persyaratan Kegiatan 
 

a.   Mahasiswa 
 

1. Mendapat persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik; 
 

2. Memperoleh IPK Minimal 2,75, dan telah menyelesaikan 84 sks yang 

dibuktikan dengan transkrip yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang 

Akademik; 

3. Memprogramkan kegiatan magang pada program studi; 
 

4. Memperoleh persetujuan program studi dan mitra; 
 

5. Menandatangani  fakta  integritas  (komitmen  magang  satu  atau  dua 

semester); 

6. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Pimpinan Fakultas. 

b.  Dosen 

1. Dosen pembimbing magang minimal lektor berpendidikan S3 atau lektor 

kepala berpendidikan S2; 

2. Dosen pembimbing magang diusulkan oleh Koordinator Program Studi 

ke Jurusan BDP dan Proteksi, selanjutnya Jurusan mengusulkan ke 

Pimpinan Fakultas; 

3. Dosen     pembimbing     yang     ditugaskan     sesuai     dengan     bidang 

minat/keahliannya;



23  

 
 

 

4. Dosen pembimbing menjunjung tinggi profesionalitas. 
 

5. Pembimbing Lapangan 
 

6. Pembimbing  lapangan  dipilih  dan  ditunjuk  oleh  instansi/perusahaan 

untuk membimbing mahasiswa; 

7. Pembimbing lapangan adalah karyawan tetap instansi/perusahaan yang 

bekerja sesuai dengan bidang keahliannya; 

8. Pembimbing   lapangan   menyatakan   kesediaan   untuk   membimbing 

mahasiswa selama pelaksanaan magang. 

4.  Perencanaan 

 
Perencanaan magang adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

dan unit yang terlibat (universitas, instansi/perusahaan) sebelum pelaksanaan 

magang pada instansi/perusahaan yang lokasinya diluar kampus. Perencanaan 

meliputi: 

a.   Penandatanganan MoU/SPK denganinstansi/perusahaan, 
 

b.  Menyusun isi program magang bersama dengan instansi/perusahaan, 

c.   Melakukan sosialisasi magang kemahasiswa, 

d.  Pendaftaran magang oleh mahasiswa, 

e.   Pemilihan tempat magang, 

f.   Penetapan dosen pembimbing, 
 

g.  Penetapan program magang oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing, 

dan 

h.  Tes seleksi peserta magang, jika pesertanya melebihi kuota
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Alur Perencanaan Magang Mahasiswa Pada Instansi/Perusahaan 
 

5.  Pelaksanaan 

 
Pelaksanaan magang oleh mahasiswa di Instansi/Perusahaan berdasarkan 

alur pelaksanaan magang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alur Pelaksanaan Magang di Instansi/Perusahaan 

 
1)   Mahasiswa mendaftar Magang 

 

Mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang di Instansi/Perusahaan 

wajib melakukan pendaftaran pada Pengelola Program Studi 

Agroteknologi dan mengikuti seleksi sesuai dengan 

instansi/perusahaanyang dipilih. 

2)   Seleksi Administratif dan Akademik 
 

Program Studi Agrotek Faperta UNTAD bersama Instansi/Perusahaan 

melakukan  seleksi  administratif  dan  akademik  sesuai  dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Agroteknologi 

Faperta Untad atau Instansi/Perusahaan.
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3)  Penetapan Lokasi Magang 
 

Mahasiswa yang lolos  seleksi administratif dan akademik kemudian 

ditetapkan sebagai peserta magang sesuai dengan 

instansi/perusahaan/UKM/IKM yang dipilih, serta Instansi yg memiliki 

UPT. 

4)  Pembekalan Magang 
 

Mahasiswa yang telah lolos sebagai peserta Magang wajib mengikuti 

pembekalan magang sebelum melakukan magang. Pembekalan ini 

dilakukan oleh Fakultas Pertanian UNTAD dan Program Studi 

Agrotekdengan  melibatkan  Mitra yang  bertujuan  untuk  memberikan 

pembekalan kemampuan dasar yang terkait dengan ruang lingkup 

magang dan membekali calon peserta magang agar dapat beradaptasi 

dan melaksanakan kegiatan magang dengan baik di institusi tempat 

magang. Materi Pembekalan magang adalah: (a) Tatalaksana kegiatan 

magang mahasiswa; (b) teori komunikasi efektif dan budaya organisasi; 

(c)  etika dan  tata tertib  magang;  dan  (d) penyusunan  usul  kegiatan 

magang, (e) pengenalan teori yang relevan dengan unit kegiatan di 

institusi magang, (f) pengenalan ruang lingkup bidang usaha institusi 

magang, (g) pembuatan laporan dan (h) evaluasi kegiatan. Narasumber 

pembekalan magang dapat berasal dari dalam dan atau luar Program Studi 

Agrotek Faperta Untad, staf dosen atau narasumber lain dengan keahlian 

tertentu sesuai kebutuhan.Waktu dan tempat pelaksanaan pembekalan 

magang ditentukan dan diatur oleh UNTAD. 

5)  Magang Kerja 
 

Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan jadwal dan 

rincian kegiatan yang         telah  disusun  bersama  dosen  pembimbing 

dengan tetap mempertimbangkan kondisi di tempat magang. Beban 

pelaksanaan magang adalah 20 sks setara dengan 960 jam, 2720 

menit/hari atau 7 jam/hari. Untuk satu semester dengan durasi waktu 

enam    bulan.   Dalam    kegiatan   magang,    mahasiswa   diwajibkan
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menjalankan aktivitas diunit-unit kegiatan di institusi tempat magang 

sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selama pelaksanaan 

kegiatan magang dilapangan, peserta magang di dampingi oleh 

pendamping  Magang  dari  institusi  tempat  magang.  Peserta  magang 

wajib mencatat kegiatan selama mengikuti magang dalam log book atau 

buku harian. Mahasiwa diperbolehkan meninggalkan tempat magang 

(misalnya  saja  untuk  keperluan  konsultasi  atau  ke  perpustakaan), 

dengan syarat diijinkan oleh pihak Instansi Pemagangan. 

6)  Monitoring dan Evaluasi Penyelanggaraan Magang 
 

Monitoring kegiatan magang dilakukan oleh Program Studi Agrotek 

UNTAD, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

dilakukan dengan mengunjungi peserta magang di lokasi magang, 

sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui catatan harian 

kegiatan  magang  mahasiswa  peserta  magang  yang  disyahkan  oleh 

dosen pembimbing Magang dan pendamping Lapangan. Evaluasi 

penyelenggaraan magang dilakukan pada tahap akhir kegiatan dengan 

instrumen kuisioner. Hasil evaluasi kegiatan secara berkala akan 

dilaporkan kepada pimpinan fakultas sebagai penanggung jawab 

kegiatan. 

7)  Penyusunan Laporan Pelaksanaan Magang 
 

Mahasiswa  sebagai  peserta  magang  wajib  menyusun  dan 

menyampaikan laporan kegiatan magang selambat-lambatnya seminggu 

setelah kegiatan magang terakhir. Laporan magang memuat: judul 

magang, latar belakang, tujuan dan manfaat magang, tinjauan pustaka 

yang     relevan  dangan  kegiatan  di  institusi  magang,  tata  laksana 

kegiatan, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Hasildan 

pembahasan mendiskripsikan kegiatan yang dijalankan di institusi 

magang, dan hasil identifikasi serta solusinya. Penulisan hasil dan 

pembahasan  perlu  dikonfirmasi  dengan  pustaka  yang  ada.  Catatan 

harian atau logbook (Lampiran 2). Kegiatan magang selama di lapangan
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dilampirkan dalam laporan. Laporan tersebut sudah harus disesuaikan 

dengan mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan. 

8)  Penilaian 
 

Evaluasi   di   dasarkan   penilaian   pada   dua   aspek   yaitu   kinerja 

pelaksanaan dilapangan, dan penguasaan materi secara komprehensif. 

Komponen penilaian aspek kinerja pelaksanaan dilapangan terdiri atas: 

(a) Kedisiplinan; (b) Kemampuan bekerjasama dalam kelompok; (c) 

Kemampuan  beradaptasi  dan  mengkomunikasikan  dengan  institusi 

mitra. Komponen penilaian aspek penguasaan mater isecara 

komprehensif terdiri atas penguasaan dan pemahaman mengenai materi 

magang secara tertulis  (laporan) dan lisan (Seminar dan ujian akhir 

magang di Program Studi Agroteknologi). 

9)  Konversi Nilai dan Pengakuan SKS 
 

Nilai yang diperoleh  mahasiswa sebagai peserta magang  yang  telah 

melaksanakan magang selama enam atau 12 bulan dikonversi menjadi 

nilai dalam angka disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan 

mata kuliah. 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang 

diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik 

dalam kompetensi keras (hard skills), maupun kompetensi halus (softs 

kills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan Jurusan dan 

Program  Studi  membuat  tim  Konversi  Nilai    dan  nilai  hasil  akhir 

magang  dikonversi nilainya bersama dosen dalam tim pengajar untuk 

dimasukan dalam DPNA. 

10) Laporan Pangkalan Data Dikti 
 

Nilai yang telah dikonversi kemudian diinput kedalam SIAKAD oleh 
 

Dosen Pembimbing dan diintegrasikan ke PDDikti. 
 

6.  Pengakuan Kredit 

 
Menurut MBKM, bobot magang yaitu 20 sks. Satu sks setara dengan 170 

menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi satu sks sama dengan 170 

menit x16 minggu/semester = 2.720 menit/semester. Magang yang berbosot 20 

sks setara dengan 54.400 menit atau 906,67 jam. Menurut Departemen tenaga
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Hard skills: Jumlah SKS Ket. 

1) Merumuskan permasalahan keteknikan 3 SKS A 

a. Permasalahan sesuai kebutuhan BKU Masing-masing 

2) Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan 3 SKS B 

a. Permasalahan sesuai kebutuhan BKU Masing-masing 

3) Kemampuan sintesa dalam bentuk design 4 SKS A 

a. Permasalahan sesuai kebutuhan BKU Masing-masing 
 

Soft skills: 
  

1) Kemampuan berkomunikasi 2 SKS A 

a. Etika (Atetude) 

 
 

 

kerja,  jumlah  kerja  tenaga  kerja  yaitu  40  jam  perminggu.  Jadi  magang  yang 

selama 906,67 jam setara dengan 22,67 minggu atau 5,67 bulan. Jadi lama 

pelaksanaan magang yang berbobot 20 sks yaitu selama satu semester. 

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan 

menjadi dua bentuk yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk terstruktur (structured 

form). Beban pelaksanaan magang adalah 20 sks untuk satu semester dengan durasi 

waktu enam bulan. 

a)    Bentuk bebas (freeform) 
 

Kegiatan merdeka belajar selama enam bulan disetarakan dengan 20 sks 

tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. 20 sks tersebut dinyatakan dalam 

bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti 

program tersebut, baik dalam kompetensi keras (hardskills), maupun 

kompetensi halus (softskills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang 

diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh hard skills sebagai 

bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan 

permasalahan keteknikan yang kompleks (complex engineering problem 

definition), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan 

keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara 

contoh   soft   skills-nya   adalah:   kemampuan   berkomunikasi   dalam 

lingkungan   kerja   profesi,   kemampuan   bekerja   sama   dalam   tim, 

kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran 

dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. 

 
Tabel 4.1 Kompetensi Hard dan Soft Skills dan Jumlah SKS
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2) Kemampuan bekerjasama 2 SKS A 

a. Strategi, Tata Cara, Metode, Disiplin 

3) Kerja keras 2 SKS A 

a. Etos kerja, 

4) Kepemimpinan 2 SKS A 

a. Etika, Bekerja sama, Tanggung Jawab, Loyalitas, Transparan 

5) Kreativitas 2 SKS B 

a. Enovatif, Wawasan, Mandiri   

 

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang 

diperoleh  selama kegiatan  magang  dapat  juga  dituliskan  dalam  bentuk 

portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah). 

b)   Bentuk Terstruktur (Structured Form) 
 

Kegiatan merdeka belajar juga dapat di strukturkan sesuai dengan kurikulum 

yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam 

bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya 

sejalan dengan kegiatan magang. Sebagai contoh, mahasiswa Akuntansi  

magang enam bulan di  Industri Petrokimia akan setara dengan belajar 

matakuliah: 

Tabel 4.2 Kegiatan dan Jumlah sks Untuk Magang Di Industri dengan Bentuk 

Berstruktur 
 

No Kegiatan (Smester 6) Jumlah SKS 

1 Penyuluhan dan komunikasi Pertanian 3 

2 Pengolahan Hama dan Penyakit Terpadu 3 

3 Bioteknologi Pertanian 4 

4 Metode dan Penulisan Ilmiah 5 

5 Mekanisasi Pertanian 3 

6 Seminar 3 

7 Total 18-20 

No Kegiatan (Smester 7) Jumlah SKS 

1 Kokurikuler 3 

2 PKL 3 

3 KKN 4 

4 Mata Kuliah Pilihan 2 

5 Skripsi 6 

6 Mata Kuliah Pilihan 3 

7 Total 17-20 
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Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan 

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

7.  Penilaian 

 
Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing magang dari Program Studi dan 

pembimbing lapangan dari Mitra berdasarkan beban kegiatan dan kompetensi yang  

telah  disepakati  bersama  dalam  MoU/SPK  antara  Fakultas  Pertanian UNTAD 

dengan Instansi Mitra. Penilaian bobot magang disesuaikan dengan pedoman 

akademik Fakultas pertanian UNTAD yang berlaku. 

C.     Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

 
1.    Latar Belakang 

 
Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah 

(PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di 

Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, 

non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi 

mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, 

menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi 

kota maupun di daerah terpencil. Kegiatan pembelajaran dalam  bentuk asistensi 

mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan dasar dan menengah,  

dalam  rangka  menyiapkan  dan  meningkatkan  kompetensi mengajarnya. Sekolah 

tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota dan di daerah terpencil sesuai 

dengan permintaan dinas pendidikan setempat atau berdasarkan kesepakatan antara 

program studi dengan dinas pendidikan. 

Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan tersebut diharmonisasikan 

dengan program mengajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). 

Kegiatan mahasiswa mengajar diharapkan menjadi solusi kekurangan guru di 

daerah 3T. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dapat dilakukan 

oleh mahasiswas trata satu (S1) yang berminat menjadi calon pendidik baik dari 

program studi kependidikan maupun non  kependidikan. Kegiatan ini juga dapat 

menjadi salah satu solusi untuk mendorong percepatan waktu studi mahasiswa.
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2.    Tujuan Kegiatan 

 
Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain: 

 

1.    Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam 

bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam 

ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. 

2.    Membantu   meningkatkan   pemerataan   kualitas   pendidikan,   serta 

relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan 

perkembangan zaman. 

3.    Membantu mengisi kekurangan guru di daerah yang membutuhkan 
 

3.    Persyaratan Kegiatan 

 
a. Mahasiswa 

 

1)   Mendapat persetujuan dari penasehat akademik; 
 

2)   IPK minimal 3.00, dan telah menyelesaikan minimal 100 sks dibuktikan 

dengan transkrip nilai yang telah ditanda tangani oleh Wakil Dekan 

Bidang Akademik; 

3)   Memiliki pengalaman organisasi dan asisten praktik; 
 

4)   Memiliki persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa 

mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan 

pendidikan; 

5) Mahasiswa  mendaftar  dan  mengikuti  seleksi  asisten  disatuan 

pendidikan; 

6)   Berpenampilan rapi, tidak memakai kaos, celana jeans, serta rambut 

tidak gondrong selama mengikuti program; 

7)   Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada Perguruan Tinggi; 
 

8)   Telah mengikuti mata kuliah dasar mengajar dan terbukti lulus; 
 

9) Mengikuti  pembekalan  kegiatan  asistensi  mengajar  di  satuan 

pendidikan; 

10) Lulus seleksi administrasi penerimaan peserta kegiatan; 
 

11) Bersedia di tempatkan di lokasi mana saja.
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b. Dosen 
 

1)   Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau 

keahlian yang diampu; 

2)   Dosen yang berkualifikasi non-kependidikan harus memiliki sertifikat 

pendidik (Serdos); 

3) Memiliki  jabatan  asisten  ahli  berpendidikan  S3  atau  lektor 

berpendidikan S2; 

4)   Ditugaskan oleh fakultas atas usulan Jurusan; 
 

5)   Masa Kerja minimal 10 Tahun. 

c. Guru Pamong 

1)   Di utamakan berstatus guru tetap di tempat pelaksanaan kegiatan. 
 

2)   Di utamakan berkualifikasi akademik paling rendah sarjana pendidikan 

atau terapan yang bersertifikat pendidik. 

3)   Memperoleh  surat  tugas  dari  kepala  sekolah  d.  Mitra  1)  Satuan 

pendidikan yang terdaftar di dinas pendidikan/kemenag. 2) Memiliki guru 

yang memenuhi persyaratan sebagai guru pamong. 

4.    Perencanaan 

 
1)   Dekan   memfasilitasi   Jurusan   dan   Program   Studi   untuk   melakukan 

kerjasama dengan Dinas Pendidikan/Kemenag/sekolah mitra. 

2)   Dinas  Pendidikan/Kemenag/Sekolah  Mitra  menginformasikan  kebutuhan 

guru ke Program Studi. 

3)   Program Studi  menetapkan jadwal kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan 
 

Pendidikan yang meliputi: 
 

a. Sosialisasi dan Pendaftaran calon peserta 

b. Seleksi calon peserta 

c. Pengumuman peserta dan Pendaftaran kembali 
 

d. pelatihan microteaching untuk mahasiswa non pendidikan 

e. Mengkomunikasikan dengan pihak sekolah 

f.  Pembimbingan 
 

g. Monitoring dan evaluasi 
 

h. Pengumpulan nilai dan rekognisi
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4)   Koordinator  Program   Studi   melakukan   sosialisasi   Program   Asistensi 
 

Mengajar di Satuan Pendidikan kepada mahasiswa. 
 

5)   Menetapkan Dosen Pembimbing atas usulan Ketua Jurusan. 
 

6)   Melakukan seleksi peserta 
 

7)   Melakukan penempatan (plotting) mahasiswa peserta Asistensi Mengajar di 
 

Satuan Pendidikan di sekolah mitra, 
 

8)   Menyiapkan instrumen dan format-format yang diperlukan dalam kegiatan 

asistensi mengajar di satuan pendidikan. 

9)   Menyiapkan materi orientasi dan pembekalan peserta. 
 

5.    Pelaksanaan 

 
1) Perguruan Tinggi 

 

a. Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra satuan 

pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama 

satuan Pendidikan setempat. 

b.    Program   ini   dapat   dilakukan   melalui   kerjasama   dengan   program 

Indonesia  Mengajar, Forum  Gerakan  Mahasiswa  Mengajar  Indonesia 

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

Kemendikbud. 

c.    Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program 

mengajar di satuan pendidikan formal maupunnon-formal. 

d.    Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari 

Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan 

mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah 

daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota. 

e.  Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan,  

monitoring,  serta  evaluasi  terhadap  kegiatan  mengajar  di satuan 

pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa. 

f.   Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar   di satuan 

pendidikan untuk diakui sebagai SKS. 

g.    Melaporkan  hasil  kegiatan  belajar  ke  Direktorat  Jenderal  Pendidikan 
 

Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.    Mahasiswa   menyusun   rencana   kerja   tentang   kegiatan   yang   akan 

dilaksanakan selama Program 
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2) Sekolah/Satuan Pendidikan 
 

a.    Menjamin   kegiatan   mengajar   di   satuan   pendidikan   yang   diikuti 

mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama 

b.    Menunjuk   guru   pamong/pendamping   mahasiswa   yang   melakukan 

kegiatan mengajar di satuan pendidikan. 

c.    Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi 

atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa 

d.    Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa. 
 

 
 

3) Mahasiswa 
 

a.    Dengan  persetujuan  Dosen  Pembimbing  Akademik  (DPA) mahasiswa 

mendaftarkan  dan  mengikuti  seleksi  asisten  mengajar  disatuan 

pendidikan. 

b.    Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah 

bimbingan dosen pembimbing. 

c.    Mengisi logbook (Lampiran 2) sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 
 

d.    Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk 

presentasi. 

 
Proses Program Asisten Mengajar 
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2.    Berkonsultasi dengan Kepala Sekolah, guru pamong dan dosen pembimbing 
 

3.    Mahasiswa melaksanakan kegiatan Program di sekolah mitra 
 

4.    Mahasiswa  mengisi  logbook  (Lampiran 2) sesuai  dengan  aktivitas  yang 

dilakukan. 

5.  Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk 

presentasi 

6.    Pembimbingan oleh dosen pembimbing di lapangan atau di sekolah mitra 

paling sedikit 4 kali selama program 

7.    Guru Pamong, Wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan Kepala Sekolah 

melakukan pembimbingan secara intensif kepada mahasiswa 

8.  Guru pamong bersama dosen pembimbing dapat secara bersama- sama 

melaksanakan diskusi kelompok kecil untuk melaksanakan refleksi untuk 

mengingat kembali, merenungkan dan meninjau kegiatan yang sudah berjalan, 

terutama kegiatan terbaik yang pernah dilaksanakan. 

6.    Pengakuan Kredit 

 
Kegiatan  asistensi mengajar di  satuan  pendidikan oleh mahasiswa dapat 

diakui sebanyak 20 sks (satuan kredit semester) apabila waktu aktivitas kegiatannya 

minimal setara dengan 20 x 16 x 170 menit (54.400 menit) atau enam bulan. 

Aktivitas kegiatan pada asistensi mengajar meliputi kegiatan mengajar di sekolah 

dan masyarakat serta kegiatan penelitian tugas akhir. Mahasiswa juga dapat 

mengambil matakuliah secara daring untuk mencukupi jumlah sks setara 

54.400 menit atau 20 sks. Pengakuan 20 sks dapat diperoleh jika target yang 

direncanakan selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) 

tercapai dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan. 

7.    Penilaian 

 
Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program 

 

“hak belajar dua semester di luar program studi”, sebagai berikut: 
 

1)  Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan; 
 

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

3)  Sikap;
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4)  Kemampuan melaksanakan tugas-tugas; 
 

5)  Kemampuan membuat laporan; 
 

6)  Pemeriksaan dokumen (Laporan Program); 
 

7)  Lembar pengamatan penguasaan softskill dan hard skill calon guru; 
 

8)  Presentasi/wawancara. 
 

D.   Penelitian/Riset 

 
1.    Latar Belakang 

 
Penelitian/riset adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

dalam penyelesaian studi di Jurusan Budidaya Tanaman Program Studi 

Agroteknologi FAPERTA UNTAD. Melalui kegiatan penelitian/riset, mahasiswa 

dapat membangun dan meningkatkan kompetensi di bidang budidaya tanaman 

meliputi bidang kajian Agronomi, Sumber Daya Lahan, Hortikultura dan 

Agroindustri Kegiatan penelitian/riset dapat membantu mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah aktual dan kekinian dalam bidangmasing-masing. 

2.    Tujuan 

 
a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

dalam bidang penelitian/riset pertanian dan pelaksanaan proyek riset. 

b. Meningkatkan  kompetensi  mahasiswa  melalui  bimbingan  langsung  oleh 

peneliti di Lembaga Riset Indonesia yang telah menjalin kerjasama (MoU) 

dengan UNTAD. 

c. Meningkatkan  atmosfir  dan  kualitas  riset    di    Laboratorium  Agronomi 

(Produksi,  Ilmu dan Teknologi Benih, Bioteknologi), Sumber Daya Lahan, 

Hortikultura dan Agroindustri FAPERTA UNTAD. 

d. Membangun kerjasama dengan berbagai Lembaga Riset Indonesia lainnya 

dengan menyiapkan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. 

3.    Persyaratan Kegiatan 

 
a. Mahasiswa 

 

    Mendapat persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik.
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 IPK  minimal  3.00  dan  telah  diselesaikan  minimal  100  sks  yang 

dibuktikan    dengan  transkrip  nilai  yang  di  tanda tangani  oleh  Wakil 

Dekan Bidang Akademik. 

 Mahasiswa memprogramkan tugas akhir dan mata kuliah yang relevan 

apabila jumlah sks tidak mencukupi 20 SKS. 

    Memperoleh surat izin dan persetujuan dari orang tua dan diketahui  oleh 
 

Program Studi. 
 

 Memperoleh persetujuan dari Lembaga Riset, yang ditunjukkan  dengan 

surat dari Lembaga Riset tersebut. 

b. Dosen 
 

 Dosen pembimbing diusulkan oleh Koordinator Program Studi sesuai 

dengan bidang ilmu riset yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan 

mendapat surat tugas dari pimpinan Fakultas. 

 Dosen pembimbing memiliki jabatan minimal lektor berpendidikan S3 

dan lektor kepala berpendidikan S2. 

    Memiliki karakter kuat dan tidak mudah terpengaruh. 
 

    Menjunjung tinggi profesionalitas. 

c. Pembimbing lapangan 

 Pembimbing  lapangan  adalah  peneliti  dari  lembaga  riset  yang  telah 

menjalin kerjasama (MOU) dengan Fak.   Pertanian UNTAD, sesuai 

bidang kajian ilmu yang akan diteliti. 

 Pembimbing  lapangan  menyatakan  kesediaannya  untuk  membimbing 

mahasiswa selama kegiatan penelitian di lembaga riset. 

    Pembimbing lapangan minimal berpendidikan S2. 
 

 Pembimbing  lapangan  mendapat  izin  tertulis  dari  Lembaga  tempat 

bekerja. 

4.    Perencanaan 

 
a. Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti program penelitian/riset di 

laboratorium bidang kajian Agronomi (Produksi, Ilmu dan Teknologi Benih, 

Bioteknologi),   Sumber   Daya   Lahan,   Hortikultura   dan   Agroindustri
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FAPERTA  UNTAD  dan  Lembaga  Riset  Indonesia  dengan  persetujuan 

Dosen  Penasehat  Akademik  dan  Koordinator  Program  Studi  melalui 

Fakultas untuk mendapatkan LoA. 

b.   Fakultas menyurati lembaga riset untuk memperoleh informasi kesediaan 

lembaga riset tersebut menerima mahasiswa untuk melakukan kegiatan riset 

di lembaganya. 

c.   Mahasiswa   bersama   dosen   pembimbing   menyusun   proposal   untuk 

pelaksanaan penelitian/riset. 

d.   Mahasiswa mempresentasikan proposal sebelum pelaksanaan penelitian di 

lembaga riset. 

5.    Pelaksanaan 

 
a.   Mahasiswa 

 

 Melaksanakan kegiatan penelitian/riset sesuai dengan proposal dan arahan 

dari pembimbing dan pembimbing lapangan di Lembaga Riset. 

 Mengisi logbook (Lampiran 3) kegiatan penelitian sesuai dengan aktivitas 

yang  dilakukan  setiap  hari  dan  di  tanda  tangani  oleh  pembimbing 

lapangan. 

 Membuat   laporan   perkembangan   penelitian    setiap   bulan    kepada 

pembimbing. 

 Menyusun laporan akhir kegiatan penelitian/riset dalam bentuk laporan 

penelitian/skripsi, seminar akhir serta publikasi ilmiah. 

 Mengikuti prosedur akademik di Program Studi, sehingga semua kegiatan 

penelitian di Lembaga Riset, dapat diakui sebagai kegiatan akademik di 

PDDikti. 

b.  Program Studi Agroteknologi 
 

    Dokumen kesepakatan kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari Lembaga 
 

Riset dibuat oleh Fakultas Pertanian UNTAD. 
 

 Memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengikuti seleksi hingga evaluasi 

program riset di laboratorium bidang kajian Agronomi (Produksi, Ilmu dan 

Teknologi Benih, Bioteknologi), Sumber Daya Lahan, Proteksi Tanaman,
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Hortikultura dan Agroindustri FAPERTA UNTAD dan Lembaga Riset 

menjadi mata kuliah yang relevan. 

 Menunjuk  dosen  pembimbing  dari  Program  Studi  untuk  melakukan 

pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan 

peneliti/pembimbing di Lembaga Riset/Laboratorium Riset. 

 Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di laboratorium 

bidang kajian Agronomi (Produksi, Ilmu dan Teknologi Benih, 

Bioteknologi), Sumber Daya Lahan, Hortikultura dan Agroindustri 

FAPERTA UNTAD dan Lembaga Riset Indonesia menjadi mata kuliah 

yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan. 

 Melakukan  penyetaraan/rekognisi  jam  kegiatan  penelitian/riset  untuk 

diakui sebagai SKS. 

    Melaporkan kegiatan penelitian/riset ini ke PDDikti. 
 

    Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset seperti Gambar1. 
 

 
 

Mekanisme Pelaksanaan Penelitian/riset 
 

6.    Pengakuan Kredit 

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

ratus dua puluh) menit kegiatan riset yang dilakukan oleh mahasiswa.



40  

 
 

 

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

perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh Lembaga 

Riset/Laboratorium Riset tempat mahasiswa mengikut kegiatan risetnya. 

c.   Luaran   akhir   penelitian/riset   mahasiswa   dapat   menjadi   pertimbangan 

penilaian proyek penelitian/riset mahasiswa. 

7.    Penilaian 

 
a.   Nilai hasil penelitian diperoleh dari dosen pembimbing dan pembimbing 

lapangan. 

b.  Hasil  penelitian  di  Lembaga  Riset  diseminarkan  di  Program  Studi  atau 
 

Lembaga Riset. 
 

c.   Nilai akhir dari kegiatan penelitian di Lembaga Riset dalam bentuk skripsi 

mahasiswa diperoleh melalui ujian skripsi di Program Studi. 

d.   Apabila hasil penelitian dipublikasi di Jurnal Internasional yang bereputasi, 

laporan  akhir  penelitian/skripsi  tidak  wajib,  tetapi  tetap  mengikuti  ujian 

akhir skripsi. 

e.   Jika  KKN  bagian  dari   riset   ini,   maka   administrasi  penilaian  KKN 
 

dikoordinasikan dengan LPPM Untad. 
 

E.   Proyek Kemanusiaan 

 
Indonesia dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan 

lempeng benua, yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan 

Pasifik dari timur yang berdampak pada Indonesia banyak mengalami bencana 

alam. Bencana alam berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana 

hidrologi, dan  sebagainya.  Untad selama ini telah banyak membantu mengatasi 

bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini 

bersifat voluntary dan berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional 

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

membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang 

lainnya. Mahasiswa yang memiliki jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya 

dapat menjadi “footsoldiers” dalam proyek- proyek kemanusiaan dan pembangunan 

lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.
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1.    Pengertian Proyek Kemanusiaan 
 

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah 

yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Untad, baik di dalam 

maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat 

disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya). Untad 

dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti 

kesehatan, kependudukan, lingkungan dan sebagainya. 

2.    Tujuan Proyek Kemanusiaan 
 

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain: 
 

1.   Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 

2.   Melatih   mahasiswa   memiliki   kepekaan   sosial   untuk   menggali   dan 

menyelami permasalahan yang ada serta turut  memberikan solusi sesuai 

dengan minat dan keahliannyamasing-masing. 

3.    Lokasi Proyek Kemanusiaan 
 

Sesuai dengan tujuannya, maka tempat program proyek kemanusiaan baik di 

dalam maupun luar negeri adalah di organisasi formal sebagai lembaga mitra yang 

dapat disetujui Rektor: Palang Merah  Indonesia, UNESCO, WHO dsb.). Fak. 

Pertanian dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional 

seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dan sebagainya. 

4.    Mekanisme Proyek Kemanusiaan 
 

Adapun   mekanisme   pelaksanaan   proyek   kemanusiaan   adalah   sebagai 

berikut : 

(1)  Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi 
 

a.  Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) 

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

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

UNHCR, dan lain-lain). 

b. Menunjuk    dosen    pendamping    untuk    melakukan    pendampingan, 

pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap kegiatan proyek 

kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
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c.  Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan 

mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program 

berkesinambungan. 

d. Menyusun   pedoman   teknis   kegiatan   pembelajaran   melalui   proyek 

kemanusiaan. 

e. Mengelola Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan. 
 

f.  Melaporkan  hasil  kegiatan  belajar  ke  Direktorat  Jenderal  Pendidikan 
 

Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 
 

(2)  LembagaMitra 

 
a.  Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan 

kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). 

b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti 

proyek kemanusiaan. 

c.  Menunjuk  supervisor/mentor  dalam  proyek  kemanusiaan  yang  diikuti 

oleh mahasiswa. 

d. Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  bersama  dosen  pembimbing  atas 

kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. 

e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa. 
 

(3)  Dosen Pembimbing 

 
a. Dosen    pembimbing/pendamping    kegiatan    proyek    kemanusiaan 

merupakan dosen tetap pada Program Studi Agroteknologi Fakultas 

Pertanian UNTAD. 

b. Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu matakuliah 

yang terkait dengan kegiatan proyek kemanusiaan. 

c. Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen. 
 

d. Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Fakutas berdasarkan 

usulan dari Program Studi dan Jurusan serta Mitra 

e. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook
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(4)  Mahasiswa 

 
a. Mendaftarkan   diri   untuk   mengikuti   program   kemanusiaan   dengan 

persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

b. Melaksanakan   kegiatan   proyek   (relawan)   kemanusiaan   di   bawah 

bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. 

c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 
 

d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk 

publikasi atau presentasi. 

5.    Tahapan Program Proyek Kemanusiaan 

 
Tahapan program proyek kemanusiaan dibagi menjadi lima tahap, yaitu: 

(1)  Tahap pra pengajuan proyek kemanusiaan 

(2)  Tahap pengajuan proyek kemanusiaan 
 

(3)  Tahap pelaksanan proyek kemanusiaan 
 

(4)  Tahap bimbingan laporan proyek kemanusiaan 
 

(5)  Tahap seminar proyek kemanusiaan 
 

6.    Tahap Pra Pengajuan Proyek Kemanusiaan 

 
Tahapan ini dilakukan dalam rangka proses mencari tempat proyek 

kemanusiaan. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan permohonan tempat proyek 

kemanusiaan,   sebelum   memprogram   kuliah   proyek   kemanusiaan   di   Kartu 

Rencana Studi (KRS). Pada tahap ini juga terdapat sosialisasi pada mahasiswa 

mengenai proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh koordinator proyek 

kemanusiaan. 

(1)  Tahap Pengajuan Proyek Kemanusiaan 
 

Pengajuan proyek kemanusiaan ini berlaku bagi mahasiswa yang telah 

memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan proyek kemanusian adalah sebagai 

berikut. 

a)  Prosedur  pendaftaran  proyek  kemanusiaan  Mahasiswa  yang  mendaftar 

proyek kemanusiaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

     Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti) 
 

     Telah menempuh sks ≥ 84 dengan IPK ≥ 2,5
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     Telah  memprogram  kuliah  proyek  kemanusiaan  di  Kartu  Rencana 

 

Studi (KRS) minimal di semester VI 
 

 Menunjukkan     daftar     nilai/transkrip     sementara     yang     telah 

ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) 

     Mahasiswa memperoleh panduan MBKM dari Program Studi 
 

 Mahasiswa  mengajukan  proposal  untuk  kegiatan  terprogram,  jika 

dalam keadaan tanggap darurat dapat langsung ditugaskan oleh 

Fakultas. 

b)  Persetujuan proyek kemanusiaan Apabila permohonan mahasiswa untuk 

melaksanakan proyek kemanusiaan telah disetujui oleh lembaga mitra, 

selanjutnya mahasiswa mengajukan pembuatan Surat Perintah 

melaksanakan proyek kemanusiaan kepada pengelola. 

(2)  Tahap Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan 

 
Program proyek kemanusiaan dilakukan sesuai tema/topik yang telah 

disepakati antara mahasiswa, pembimbing, dan pihak lembaga mitra. Pelaksanaan 

proyek kemanusiaan di lembaga mitra akan dibimbing oleh pendamping yang 

ditunjuk oleh lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan dilakukan selama 

1 semester (20 sks). Selama pelaksanaan proyek kemanusiaan, mahasiswa wajib 

mengikuti tata tertib yang berlaku. Jika mahasiswa melanggar tata tertib yang 

telah disepakati maka akan dikenakan teguran hingga dikenakan sanksi proyek 

kemanusiaan yang telah dilakukan dianggap gagal, dan harus mengulang kembali 

tahapan proyek kemanusiaan dari awal. 

(3)  Tahap Bimbingan Laporan Proyek Kemanusiaan 

 
 Selama   melaksanakan   proyek  kemanusiaan,   mahasiswa  diwajibkan 

melakukan bimbingan proyek kemanusiaan ke pendamping dan Dosen 

Pembimbing. 

 Konsultasi  dengan  dosen  pembimbing  dilakukan  selama  maksimal  1 

semester (6 bulan bimbingan). 

    Laporan proyek kemanusiaan harus sudah selesai sebelum pelaksanaan 
 

Seminar proyek kemanusiaan.
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(4)  Tahap Seminar Proyek Kemanusiaan 
 

Prosedur pengajuan seminar proyek kemanusiaan 
 

 Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah 

menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan 

proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing, 

dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani dosen 

pembimbing. 

 Mahasiswa  menyerahkan  formulir  pendaftaran  seminar  yang 

berisi persetujuan koordinator proyek kemanusiaan. 

 Pengelola membuat Surat Undangan Seminar ke Dosen Pembimbing 

dan Peserta. b) Pelaksanaan seminar proyek kemanusiaan 

 Seminar kuliah proyek kemanusiaan dipimpin oleh Dosen Pembimbing 

sekaligus sebagai Penguji dan Moderator. 

 Jika   Dosen   Pembimbing   berhalangan,   maka   pengelola   proyek 

kemanusiaan dapat menunjuk dosen lain. 

 Mahasiswa  yang  melaksanakan  seminar  wajib  mengenakan  pakaian 

atas warna putih lengan panjang dengan bawahan hitam dan bersepatu 

hitam serta menggunakan jas almamater. 

 Mahasiswa    yang    telah    melaksanakan    Seminar    kuliah    proyek 

kemanusiaan wajib mengumpulkan Laporan ke Koordinator dan Softcopy 

7.    Proposal Proyek Kemanusiaan 

 
Proposal proyek kemanusiaan adalah dokumen pengantar permohonan proyek 

kemanusiaan selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada lembaga mitra 

yang direncanakan untuk lokasi pelaksanaan proyek kemanusiaan. Proposal berisi: 

latar belakang proyek kemanusiaan, pengertian proyek kemanusiaan, tujuan proyek 

kemanusiaan, rencana topik khusus yang akan diajukan pada pelaksanaan proyek 

kemanusiaan dan rencana jadwal pelaksanaan proyek kemanusiaan.
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8.    Penilaian 
 

Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan selama 6 bulan disetarakan dengan 

20 sks. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh 

oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam hard skills maupun 

soft skills sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian 

pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi- kompetensi, 

seperti contoh di bawah ini. 

Hard skills: 
 

No CPL SKS 
 

1 
Mampu merumuskan permasalahan sesuai bidang 
keilmuan 

 

3 

2 Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan 3 

3 Mampu mensintesa dalam bentuk desain 4 
 

Soft skills: 
 

No CPL SKS 

1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 

2 Mampu bekerjasama dalam tim 2 

3 Mampu bekerja keras 2 

4 Mampu memimpin 2 

5 Memiliki kreativitas 2 
 
 

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran mengikuti proyek kemanusiaan 

dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 6. 

 
 
 

Mekanisme Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan MBKM
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F.   Kegiatan Wirausaha 

 
1.  Latar Belakang 

 
Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, 

Indonesia   hanya   memiliki   skor   21%   wirausahawan   dari   berbagai   bidang 

pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Menurut riset dari 

IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat 

untuk berwirausaha. 

Mahasiswa menjadi bagian dari sumber daya manusia yang dapat menjadi 

tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Mahasiswa 

juga merupakan bagian dari generasi millenial Indonesia. Berdasarkan panduan 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2020 (Kemendikbud, 2020) yang mengutip 

riset dari IDN Research Institute tahun 2019, bahwa69,1% millenial di Indonesia 

memiliki  minat  untuk  berwirausaha.  Minat  dan  potensi  wirausaha  generasi 

milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola 

pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di 

perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat 

wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. 

McClelland dalam Mahanani (2014:16), mengemukakan bahwa 

kewirausahaan  (entrepreneurship)  ditentukan  oleh  motif  berprestasi 

(achievement), optimisme (optimism), sikap-sikap nilai (value attitudes) dan status 

kewirausahaan (entrepreneurial status) atau keberhasilan. Kebijakan Kampus 

Merdeka, memberikan kesempatan mahasiswa untuk berkreasi, bekarya dan 

berwirausaha muda dengan kemandirian, dan berkembang seiring perkembangan 

zaman. Sejalan dengan kampus merdeka, entrepreneurship memiliki fungsi 

meningkatkan sumber daya manusia yang dapat bekerja sama didunia pekerjaan dan 

mampu memciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.
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2.  Tujuan Kegiatan 

 
Tujuan dari kegiatan kewirausahaan ini adalah: 

 

1. Memberikan   kesempatan   kepada   mahasiswa   yang   memiliki   minat 

berwirausaha dan yang telah berwirausaha untuk mengembangkan 

usahanya lebih dini dan terbimbing. 

2. Menangani      permasalahan      pengangguran      yang      menghasilkan 

pengangguran intelektual dari kalangan sarjana dan diharapkan mampu 

memberikan kesempatan kerja bagi orang lain. 

3. Mengimplementasikan  ilmu  pengetahuan  yang  telah  diperoleh  dalam 

kegiatan kewirausahaan. 

3.  Persyaratan Kegiatan 

 
3.1 Mahasiswa 

 

1.  Mendapat persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik. 
 

2.   IPK minimal 2,75 dan telah menyelesaikan minimal 84 sks dibuktikan 

dengan transkrip nilai yang telah di tandatangani oleh Wakil Dekan Bidang 

Akademik. 

3.  Mengajukan proposal wirausaha secara mandiri atau kelompok. 
 

4.   Mengikuti pembekalan  program wirausaha (panitia membuat program 

pelatihan). 

3.2 Dosen 
 

1. Dosen pembimbing ditugaskan oleh Koordinator Program Studi. 
 

2. Dosen pembimbing minimal memiliki jabatan asisten Ahli   dan Lektor 

berpendidikan S3. 

3. Dosen pembimbing merupakan dosen yang mengampu mata kuliah terkait 

kegiatan kewirausahaan. 

4. Dosen pembimbing memiliki karakter yang kuat dan menjunjung tinggi 

profesionalitas. 

3.3 Pembimbing Lapangan 
 

1. Pembimbing kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif 

atau konsultan wirausaha.
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2. Pembimbing ditunjuk oleh perusahaan mitra. 
 

3. Menyatakan kesediaan menjadi pembimbing lapangan. 
 

4.    Perencanaan 
 

4.1  Mahasiswa 
 

1) Mencari mitra yang bersedia menjadi pembimbing lapangan. 
 

2) Membuat rencana bisnis dan target usaha yang akan dilakukan. 
 

3) Merencanakan inovasi produk dan kreatifitas usaha. 
 

4.2  Program Studi 
 

1) Melakukan  pendataan  terhadap  mahasiswa  yang  berminat  melakukan 

kegiatan wirausaha. 

2) Memfasilitasi  terbentuknya  tim  wirausaha  mandiri  yang  terdiri  dari 

mahasiswa program studi, mahasiswa lintas program studi fakultas 

pertanian. 

3) Menindaklanjuti   kerjasama   dengan   unit/lembaga   untuk   memberikan 

pelatihan, pendampingan dan bimbingan kewirausahaan. 

4) Melakukan      korespondensi      dengan      mitra      untuk      pelaksanaan 

kewirausahaan. 

4.3  Mitra 

 
1) Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengembangan 

produk kreatif dan inovasi usaha. 

2) Merencanakan   aspek-aspek   pengelolaan   usaha   seperti   pembenahan 

manajemen usaha atau keuangan. 

3) Merintis jaringan pemasaran untuk meningkatkan market share melalui 
 

Perguruan Tinggi Mitra. 
 

4) Memberikan penilaian terhadap peserta program wirausaha. 
 

5.    Pelaksanaan 

 
Program kegiatan wirausaha dapat dilakukan pada semester ganjil setiap tahun  

akademik.  Lama  pelaksanaan  program  satu  -  dua  semester.  Program kegiatan 

wirausaha dapat dilaksanakan dalam perguruan tinggi dan luar perguruan
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tinggi  dengan  menyesuaikan  kegiatan  yang  dipilih  oleh  mahasiswa.  Untuk 

uraiannya sebagai berikut: 

5.1  Mahasiswa 
 

1) Mahasiswa  dengan  persetujuan  Dosen  Pembimbing  Akademik  (DPA) 
 

mahasiswa mendaftar kegiatan wirausaha (format pendaftaran). 
 

2) Mahasiswa  menyusun  proposal  kegiatan  wirausaha  dibimbing  dosen 

pembimbing atau mentor (buat halaman pengesahan). 

3) Melaksanakan  kegiatan  di  bawah  bimbingan  dosen  pembimbing  atau 

mentor kewirausahaan. 

4) Menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk presentasi. 
 

5.2  Fakultas 

 
1.    Fakultas melalui Program studi menyusun RPS kegiatan wirausaha yang 

dapat memenuhi 20 SKS/Semester. Merupakan kombinasi beberapa mata 

kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh fakultas yang ada 

dalam UNTAD maupun di luar UNTAD, termasuk kursus/micro- 

credentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. 

2.    Program Studi menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian 

pembelajaran. 

3.    Mahasiswa menyusun proposal wirausaha secara mandiri/kelompok. 
 

4.    UNTAD melalui Pusbimwitra BKK mengintegrasikan programnya dengan 

kegiatan wirausaha ini. 

5.    Fakultas bekerjasama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem 

pembelajaran  kewirausahaan  yang  terpadu  dengan  praktik  langsung. 

Sistem pembelajaran ini bisa berupa fasilitas pelatihan, pendampingan dan 

bimbingan dari mentor/pelaku usaha. 

6. Program  studi  menunjuk  dosen  pembimbing,  mentor  pakar 

wirausaha/pengusaha yang telah berhasil. 

7.    Program   Studi  memberikan  modul  MBKM   sebagai  pentunjukteknis 

kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. 

8.  Program Studi mengkonversi sks yang didapatkan mahasiswa dengan 

memperhatikan satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720
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(dua  ribu  tujuh  ratus  dua  puluh)  menit  kegiatan  mahasiswa  dalam 

menjalankan proyek wirausahanya. 

9.    Program Studi melalui unit terkait melaporkan nilai kegiatan ke PDDikti. 
 

10.  Wadek Bima dan Bidak memfasilitasi proposal mahasiswa yang mengikuti 

kegiatan wirausaha untuk bersaing dalam program kompetensi 

kewirausahaan tingkat nasional (PKM). 

 
 

 
 

Proses Kegiatan Wirausaha (Ditjen Dikti Kemendikbud, 2020). 
 

6.    Pengakuan Kredit 

 
Ketentuan beban sks dalam kegiatan ini mencapai total 20 sks atau setara 

dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan satuan kredit semester 

untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) 

menit/minggu per semester. Satu sks selama satu semester setara dengan 2.720 (dua 

ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan/minggu). 

Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan 

atau 906 jam kegiatan/semester.
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7.    Penilaian 

 
Penilaian ini dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditentukan oleh 

Permendikbud Nomor 3/2020 tentang SNPT. Standar penilaian pembelajaran 

merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam 

rangka  pemenuhan  capaian  pembelajaran  lulusan.  Penilaian  MBWU 

menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang 

dilakukan secara terintegrasi. Penilaian menggunakan teknik berupa observasi, 

partisipasi dan unjuk kerja. Sedangkan instrumen penilaian proses dan hasil 

menggunakan instrumen penilaian unjuk kerja (performance assesment) dan 

penilaian proyek (project assesment). Penilaian unjuk kerja (performance 

assesment)  merupakan  instrumen  penilaian  terhadap  kemampuan  mahasiswa 

dalam melakukan aktivitas berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai 

dan mampu menunjukkan kinerja (performance) yang diharapkan. Sedangkan 

penilaian proyek (project assesment) merupakan instrumen penilaian terhadap 

kemampuan  mahasiswa  dalam  menyelesaikan  proyek  yang  ditentukan 

berdasarkan periode/waktu tertentu. Berikut uraiannya: 

a.   Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. 
 

b.  Penilaian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, laporan dan dokumen 

pendukung yang disampaikan. 

c.   Dokumen pendukung yang  harus  dipersiapkan dalam  laporan  kegiatan 

adalah: 

1. Dokumen profil bisnis yang dilengkapi dengan foto produk/ kegiatan/ 

proses bisnis yang dapat dibuktikan dengan baik dan dapat diverifikasi jika 

diperlukan. 

2. Capaian   kinerja   bisnis   selama   proses   kegiatan   (keuntungan   yang 

diperoleh, perkembangan jumlah karyawan, manfaat sosial, besaran modal, 

jangkauan pasar, pangsa pasar dan ukuran lainnya) 

3. Surat Keterangan telah melakukan kegiatan kewirausahaan dari mitra. 
 

4. Jurnal harian/kegiatan harian.
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Tabel Kegiatan Wirausaha 

 
Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Agroteknologi yang Mengikuti 

 

Kegiatan Wirausaha (Bentuk Blended) 
 

 
 

Program Studi 

 Capaian Pembelajaran 

 
Wirausaha 

 
 

Ekuivalensi Mata Kuliah 

  
Jumlah 

SKS 

 
 
 
 
 
 
 

Agroteknologi 

 

 
 
 
 
 

Mengacu Pada CPL 

Program Studi 

Agroteknologi 

Kegiatan Pelatihan:  

1. Kewirausahaan Sosial 2 

2. Etika Bisnis 2 

3. Pengantar Bisnis 3 

4. Komunikasi Pemasaran 3 

5. Pemasaran Digital 3 

Kegiatan Wirausaha:  

1. Desain Wirausaha dan Presentasi 3 

2. Praktik Wirausaha 4 

3. Promosi dan Periklanan 3 

JUMLAH: 20 

Penjelasan Tabel : 
 

Mahasiswa   agroteknologi   mengambil   bentuk   kegiatan   pembelajaran 

berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. 

Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran 

kewirausahaan ini sesuai dengan CPL. Proses pencapaian CPL tersebut dapat 

diekuivalensikan ke dalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, 

Pengantar Bisnis, Komunikasi Pemasaran, Pemasaran Digital, Wirausaha dan 

Presentasi serta Promosi dan Periklanan yang setara dengan 20 sks. 

G. Studi/Proyek Independen 

 
1.    Latar Belakang 

 

Studi/proyek independen adalah kegiatan pendidikan oleh mahasiswa pada 

program studi Agroteknologi secara kolaboratif dan lintas disiplin ilmu yang 

relevan, melalui pengembangan studi/proyek daam bidang Pertanian untuk 

mencapai kompetensi mahasiswa sesuai dengan level KKNI dan SN Dikti 

khususnya di bidang kajian Agronomi, Sumber Daya Lahan(SDL), Hortikultura, 

Hama  dan  Penyakit  Tanaman(HPT),  dan  Tekhnologi  Hasil  Pangan  (THP).
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Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kampus dan atau di luar kampus 

seperti  pedesaan,  perkotaan,  instansi  pemerintah,  lembaga  swasta,  organisasi 

sosial dan lain-lainnya. 

Tema studi/proyek independen memberikan dampak positif terhadap 

penyelesaian persoalan yang ada dalam bidang Pertanian seperti; persoalan hidup 

manusia, masyarakat Pertanian dan pemerintah; pengembangan ipteks dalam bidang 

Pertanian; serta menjaga kelestarian dan konservasi alam; atau karya besar yang 

akan dilombakan di tingkat nasional maupun internasional yang membantu 

meningkatkan prestasi Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian UNTAD 

. Selain itu, studi/proyek independen dilaksanakan untuk memfasilitasi mahasiswa 

yang berkeinginan untuk menghasilkan karya besar yang diikutkan dalam lomba 

tingkat nasional atau internasional, atau menghasilkan karya dari ide inovatif berupa 

produk, sistem, dan kebijakan dalam bidang Pertanian. Studi/proyek independen 

dapat menjadi subtitusi dari mata kuliah yang harus diprogramkan oleh 

mahasiswa. 

2.      Tujuan 

 
Tujuan dari studi/proyek independen antara lain: 

 
  Mewujudkan   gagasan   mahasiswa   dalam   mengembangkan   produk 

inovatif dalam bidang pertanian, khususnya di bidang kajian Agronomi, 

Sumber Daya Lahan(SDL), Hortikultura, Hama dan Penyakit 

Tanaman(HPT), Tekhnologi Hasil Pangan (THP) yang menjadi 

gagasannya, serta bidang-bidang lainnya. 

  Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D), 
 

 Meningkatkan  prestasi  mahasiswa  dalam  ajang  nasional  dan 

internasional. 

3.      Pesyaratan 
 

1. Persyaratan Kegiatan 
 

a)   Persyaratan kegiatan dari studi/proyek independen adalah: 
 

Studi/proyek independen dapat dilaksanakan dalam waktu satu atau 

dua semester pada semester 5, 6, atau 7.



55  

 
 

 

b)   Tingkat   kesulitan   studi/proyek   independen   harus   sesuai   dengan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang relevan pada 

Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian UNTAD. 

c) Studi/proyek  independen  dapat  dilaksanakan  pada  beberapa 

laboratorium yang terdapat di Fakultas Pertanian Untad antara lain 

laboratorium Agronomi, Bioteknologi, Tekhnologi Benih, Sumber 

Daya Lahan(SDL), Hortikultura, Hama dan Penyakit Tanaman(HPT), 

serta laboratorium Tekhnologi Hasil Pangan (THP) serta dapat pula 

dilaksanakan di workshop di UNTAD atau di mitra UNTAD, di 

studio/sanggar mahasiswa, pedesaan, instansi pemerintah, serta 

Lembaga lainnya. 

d)   Biaya Studi/proyek Independen menjadi tanggung jawab mahasiswa 

yang mengajukan kegiatan tersebut, atau dari panitia pelaksana 

lomba/pembuat kegiatan dan sponsor lainya 

2.  Persyaratan Mahasiswa 
 

a) Mendapat  persetujuan  dari  Dosen  Penasehat  Akademik  dan 

Koordinator Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian 

UNTAD; 

b)  IPK minimal 3.00 dan telah menyelesaikan minimal 84 sks yang 

dibuktikan dengan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Wakil 

Dekan Bidang Akademik; 

c)   Mahasiswa peserta tidak  sedang  mengikuti  kegiatan  akademik  dan 

nonakademik lainnya; tidak boleh lebih dari 20 SKS (akademik), dan 

tidak terlibat dalam kegiatan dalam organisasi, penelitian dll. 

d)   Mengajukan proposal untuk studi/proyek independen. 
 

3.  Persyaratan Dosen 
 

a)   Menerima  penugasan  sebagai  dosen  pembimbing  dari  Pimpinan 

Fakultas Pertanian atas usulan Koordinator Program Studi 

Agroteknologi ke Jurusan, dan Jurusan meneruskan ke Pimpinan 

Fakultas Pertanian UNTAD. 

b)   Menyatakan kesediaan untuk membimbing mahasiswa.
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c)   Keahliannya  sesuai  dengan  topik  studi/proyek  independen  yang 

diajukan oleh mahasiswa. 

4.  Persyaratan Pembimbing Lapangan 
 

a)   Mendapat penugasan dari instansi/lembaga/yayasan/organisasi sebagai 

pembimbing lapangan bagi mahasiswa. 

b)   Menyatakan kesediaan sebagai pembimbing lapangan. 
 

c)   Berpengalaman dalam topik studi/proyek independen yang diajukan 

oleh mahasiswa. 

4.      Perencanaan 
 

Bentuk studi/proyek independen dapat berupa karya inovatif dalam bidang 

Pertanian yang ikut dalam ajang lomba nasional atau internasional, atau dapat juga 

berupa ide inovatif dalam bidang Pertanian yang tidak ikut dalam lomba.n Persiapan 

yang dilaksanakan jika studi/proyek independen berupa karya inovatif dalam bidang 

Pertanian yang akan mengikuti ajang lomba: 

a)    Adanya informasi ajang lomba nasional atau internasional. 
 

b)   Mahasiswa   mengajukan   proposal   ke   Program   Studi   Agroteknologi 
 

Fakultas Pertanian UNTAD tentang lomba yang akan diikuti. 
 

c)  Jika proposal yang diajukan dianggap tidak layak, maka mahasiswa mengikuti 

program perkuliahan regular. 

d)   Koordinator   Program   Studi   Program   Studi   Agroteknologi,   Fakultas 

Pertanian  UNTAD,  menentukan  mata  kuliah  yang  dapat  disetarakan 

dengan studi/proyek independen yang akan diprogramkan pada KRS 

mahasiswa. 

e)    Mahasiswa mendaftarkan diri pada ajang lomba secara mandiri. 
 

Persiapan  yang  dilaksanakan  jika  studi/proyek  independen  berupa  ide 

inovatif yang tidak ikut dalam lomba: 

a)  Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengajukan proposal studi/proyek 

independen. 

b)   Koordinator Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian UNTAD 

melakukan proses penilaian terhadap kelayakan studi/proyek independen 

yang diajukan
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c)  Jika proposal yang diajukan dianggap tidak layak, maka mahasiswa mengikuti 

program perkuliahan regular. 

d)   Koordinator Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UNTAD, 

menentukan mata kuliah yang dapat disetarakan dengan studi/proyek 

independen yang akan diprogramkan pada KRS mahasiswa. Pada semester 

tersebut. 

5.      Pelaksanaan 
 

Studi/proyek independen dalam bentuk kerja tim yang anggotanya adalah 

mahasiswa dari berbagai program studi dan fakultas. Dalam pelaksanaan 

studi/proyek independen mekanisme yang diterapkan adalah sebagai berikut: 

1.  UNTAD : 
 

a) Memfasilitasi    terbentuknya    tim    studi/proyek    independen    yang 

anggotanya dapat berasal dari program studi atau fakultas yang berbeda, 

dengan jumlah anggota maksimal 5 orang dalam satu tim. 

b) Menyiapkan dosen pendamping    yang    keahliannya   sesuai   dengan 

topik studi/proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa. 

c) Menyediakan    pengarahan,    pembimbingan,    pendampingan,    dan 

pelatihan selama proses pelaksanaan studi/proyek independen. 

d) Melakukan  evaluasi  dan  penilaian  terhadap  studi/proyek  independen 

untuk disetarakan menjadi sks 

2.  Mahasiswa: 
 

a) Melaksanakan studi/proyek independen selama satu atau dua semester 

yang didampingi dan dievaluasi oleh dosen pembimbing dan atau 

pembimbing lapangan. Prposl diajukan sebelum semester berjalan 

b) Menghasilkan  produk  atau  mengikuti  lomba  tingkat  nasional  atau 

internasional setelah program independen dilakukan. 

c) Mengisi logbook studi/proyek independen (Lampiran 4) 
 

d) Menyusun laporan studi/proyek independen dan mempresentasikannya. 
 

6.      Pengakuan Kredit 
 

a)    Satu sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit 

kegiatan mahasiswa melakuan kegiatan studi/proyek independennya.
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b)   Studi/proyek inpenden dapat diakui sebagai 20 sks per semester atau 40 

sks per dua semester jika mahasiswa melakukan studi/proyek 

independen dalam waktu. 

c)    kurang lebih 907 jam untuk 20 sks atau 1.814 jam untuk 40 sks, yang 

dibuktikan oleh logbook dan tanda tangan dosen pembimbing dan atau 

pembimbing lapangan. 

d)   Jika studi/proyek independen yang dilakukan tidak memenuhi 20 sks per 

semester atau 40 sks per dua semester, maka sks yang diakui ditentukan 

secara proporsional atau mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara 

daring pada program studinya. 

e)    Dapat digabungkan dengan skripsi jika dilaksanakan pada semester 

akhir. 

7.       Penilaian 
 

a)  Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dan atau pembimbing 

lapangan dengan mengutamakan komponen penilaian terhadap produk 

yang dihasilkan dari kegiatan studi/proyek independen mahasiswa. 

b)   Dosen  pembimbing  menyerahkan  nilai  akhir  kepada  Koordinator 

Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian UNTAD untuk 

pembuatan KHS dan dan penginputan pada PDDikti. 

Proses Program Studi/Proyek Independen (Ditjen Dikti Kemendikbud, 2020) 
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H.     Membangun Desa/KKN Tematik 
 

Membangun desa atau kegiatan Kuliah   Kerja Nyata Tematik (KKNT) 

merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar 

kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara 

langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani 

masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan 

meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan membangun desa atau 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) diharapkan dapat mengasah softskill 

kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan 

leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah 

perdesaan. 

Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja 

satuan kredit semestemya (sks) belum bisa atau belum dapat diakui sesuai dengan 

program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 

sks dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah 

pelaksanaan  membangun  desa  atau  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata  Tematik 

(KKNT),   mahasiswa   dapat   menuliskan   hal-hal   yang   dilakukannya   beserta 

hasilnya dalam bentuk tugas akhir. 

Pelaksanaan  membangun  desa atau kegiatan Kuliah  Kerja Nyata  Tematik 

(KKNT) dilakukan untuk mendukung kerjasama dengan Kementerian Desa PDTT 

serta  Kementerian  atau  stakeholder  lainnya.  Pemerintah  melalui  Kementerian 

Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa 

diIndonesia, yang  berdasarkan data  Indeks Desa  Membangun  (IDM) tahun 

2019,  terdapat  desa  sangat  tertinggal  sebanyak  6.549  dan  desa  tertinggal 
 

20.128.   Sementara   itu,   sumber   daya   manusia   desa   belum   memiliki 

kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar 

tersebut. Karenanya, efektivitas penggunaan dana  desa  untuk  menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui 

mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan 

dana desa.
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Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan 

berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan 

perencanaan pembangunan  dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Dengan 

demikian efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat 

menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa. 

Membangun  desa/KKNT merupakan proses pembelajaran inovatif 

mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, 

dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara 

aktif dan kreatif   terlibat  dalam  dinamika yang terjadi di masyarakat sebagai 

penggerak pembangunan desa. Keterlibatan mahasiswa bukan saja sebagai 

kesempatan   mahasiswa   belajar   dari   masyarakat,   namun   juga   memberi 

pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga 

memberi wama baru dalam pembangunan masyarakat secara positif. 

Pelaksanaan   kegiatan   membangun   desa/KKNT   merupakan   kegiatan 

belajar akademik di perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri  Dharma 

Perguruan  Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian 

kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kegiatan membangun    desa/KKNT 

juga  harus   dilaksanakan secara ilmiah, sinergis, dan professional. Semua jenis 

kegiatan membangun desa/KKN T harus dibimbing oleh seorang dosen. 

1.    Tujuan dan Manfaat Program 

Tujuan Kegiatan 

 
a.    Tujuan umum 

Secara umum Program membangun  desa/KKNT  di  Desa  yang  menjadi 

bagian dari program Kampus Merdeka diharapkan dapat secara bersama-sama 

membangun desa antara Perguruan Tinggi, Desa, Pemerintah Daerah dan Pusat, dan 

Swata dengan tujuan berikut. 

a. Membantu   percepatan   pembangunan   di   wilayah   pedesaan   bersama 

dengan Kementerian Desa PDTT. 

b. Dapat  menginplementasikan  program  merdeka  belajar  kampus  merdeka 

membangun    desa/KKNT,    untuk    memanfaatkan    ilmu    pengetahuan,
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teknologi, dan keterampilan yang bekerjasama dengan banyak pemangku 

kepentingan. 

c. Membangun SDM unggul perdesaan. 
 

d. Mengembangkan Potensi SDA Desa sebagai komoditas unggulan 
 

e. Mentransformasikan    ekonomi     dan    infrastruktur    perdesaan    untuk 

kesejahteran masyarakat. 

b.    Tujuan khusus 

Secara khusus, membangun desa/KKNT mempunyai tiga tujuan yang 

berkaitan dengan kepentingan mahasiswa, masyarakat, mitra, dan pemerintah 

daerah-pusat, serta bagi Untad. 

Bagi Mahasiswa 
 

a) Kehadiran mahasiswa selama 1 semester (6 bulan) mampu memberi solusi, 

mulai dari analisis masalah   dan potensi desa, menyusun dan merancang 

program  piroritas, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, 

melakukann supervisi, hingga monitoring dan mengevaluasi tingkat 

keberhasilan program yang dilaksanakan. 

b) Memberikan   pengalaman   profesional   dalam  bidang  pembangunan   dan 

pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi 

optimal. 

c) Mahasiswa   mampu   memanfaatkan    ilmu   pengetahuan,   teknologi,   dan 

keterampilan yang dimilikinya di lapangan. 

d) Mahasiswa  mampu  berkolaborasi  dengan  mitra  kerja  (Kemendikbud, 

Kemendes, Pemda) dan stake holder  lainnya untuk  membantu percepatan 

pembangunan di wilayah pedesaan. 

Bagi Masyarakat, Mitra, dan Pemerintah daerah 
 

a) Kemandirian   masyarakat  untuk  mengelola  potensi   diri   yang   dimiliki 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan. 

b) Memacu  pembangunan  masyarakat  dengan  menumbuhkan  motivasi  untuk 

memanfaatkan  secara optimal sumber daya yang  dimiliki  sehingga mampu 

melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.
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c) Memperoleh altematif wawasan, cara berpikir, ilmu, dan teknologi dalam rangka 

pengembangan masyarakat. 

d) Mengakselerasi pembangunan di perdesaan. 
 

Bagi UNTAD (Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi) 
 

a) Dapat   lebih  berperan   serta  dan  kegiatan  pendidikan,  penelitian,  dan 

pengabdiannya   sehingga   bisa   dihilirisasi   dalam   bentuk   layanan   bagi 

kebutuhan nyata masyarakat. 

b) Dapat mengembangkan Ipteks yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan 

penyelesaian berbagai masalah pembangunan. 

Manfaat Kegiatan 

 
Kegiatan  membangun   desa/KKNT  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat 

kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah, serta bagi UNTAD 

Bagi Mahasiswa 
 

a) Meningkatkan  link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta 

mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal 

b) Meningkatkan   sumberdaya   mahasiswa   peserta   program      membangun 

desa/KKNT dalam aspek pengetahuan, soft skills,  keterampilan  teknis,  dan 

manajemen pengembangan masyarakat 

c) Meningkatkan  dukungan  atau  kerjasama  (network)  dengan  berbagai  pihak 

dalam upaya mewujudkan kegiatan inovatif produktif dan kemandirian   di 

masyarakat 

d) Mendewasakan   cara   berpikir   serta   meningkatkan   kepekaan   dan   daya 

penalaran mahasiswa dalam melakukan   penelaahan, perumusan, dan 

pemecahan masalah secara ilmiah- pragmatis 

e) Meningkatkan motivasi, etos kerja, disiplin dan integritas mahasiswa selama 

melaksanakan seluruh rangkaian proses pembelajaran program membangun 

desa/KKNT 

f)  Memberikan pengalaman kepada mahasiswa menjadi agen perubahan, motivator, 

dinamisator, dan problem solver.
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Bagi masyarakat, mitra dan pemerintah daerah 

 
a) Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,   kesehatan,   infrastruktur,   dan 

perekonomian. 

b) Memperoleh  pengalaman  dalam  menggali  serta  menumbuhkan  potensi 

swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan. 

c) Memperoleh    bantuan    pemikiran    inovatif,  tenaga,  ilmu  pengetahuan, 

teknologi dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 

d) Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan yang mempunyai sikap, 

integritas,  dan  etos  kerja  yang  tinggi  di  dalam    masyarakat    sehingga 

terjamin keberlanjutan pembangunan. 

Bagi UNTAD (Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi) 

 
a) Memperoleh umpan balik dari proses pembangunan di masyarakat sehingga 

materi perkuliahan, praktikum, kurikulum, dan pengembangan IPTEKs di 

perguruan   tinggi   dapat   lebih   disesuaikan   dengan   kebutuhan   nyata 

masyarakat dalam membangun 

b) Memperoleh berbagai kasus yang  berharga yang dapat  digunakan  untuk 

dianalisis secara tepat sesuai kebutuhan masyarakat sehingga IPTEKs yang 

diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat 

c) Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kolaborasi antar pusat dan 

daerah. 

2.  Syarat, kewajiban, Hak, dan Sanksi 
 

 

Kegiatan membangun desa/KKNT merupakan kegiatan belajar pilihan dan 

terbuka bagi semua mahasiswa UNTAD. Mahasiswa yang telah memenuhi 

persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan membangun 

desa/KKNT.
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Bagi mahasiswa 
 

Persyaratan peserta: 
 

a) Telah lulus mata kuliah dengan memiliki   minimal 84 sks dan minimal 

berada di semester 5 di program studinya. 

b) Mendaftarkan  diri  mengikuti  kegiatan  membangun  desa/KKNT  pada 

program studi/fakultas dan LPPM dengan persetujuan Dosen Pembimbing 

Akademik (DPA). 

c) Membuat dan  mengajukan proposal kegiatan  kepada pengelola  program 
 

(LPPM). 
 

d) Kegiatan membangun desa/KKNT dapat   dilakukan secara berkelompok, 

anggota berjumlah maksimal 10 orang/lokasi desa, dan bersifat multidisiplin  

(asal  program  studi/fakultas  yang  berbeda)  di  koordinasi LPM. 

e) Peserta wajib   tinggal  (live in) di komunitas   atau   di desa lokasi yang 

telah ditentukan. 

f)  Syarat sehat  dan  tidak sedang  hamil menjadi pertimbangan      untuk 

mengijinkan mahasiswa mengambil program ini (Surat Kesehatan). 

g) Disarankan  dalam  kelompok  tersebut  ada perimbangan  gender  (jumlah 

laki-laki dan perempuan). 

Kewajiban mahasiswa: 
 

Selama  melaksanakan  kegiatan, mahasiswa  wajib mematuhi  aturan sebagai 

berikut: 

a) Mengikuti pembekalan  yang dilakukan  oleh  LPPM dengan materi  dari 
 

LPPM. 
 

b) Melaksanakan kegiatan di   desa  sekurang-kurangnya  95%  dari   alokasi 

waktu yang ditentukan, yang diperoleh dari indikator absensi kehadiran. 

c) Menyusun  rencana  program  kegiatan  dalam  bentuk   matriks   rencana 

kegiatan dan proposal kegiatan 1 minggu sebelum penerjunan ke desa dan 

diserahkan kepada pembimbing.
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d) Mengisi  catatan  harian  pada  buku  kontrol  setiap  hari  sesuai    dengan 

program kegiatan yang telah dilaksanakan. 

e) Menyelesaikan seluruh rangkaian program kegiatan di desa termasuk ujian 

akhir, membuat laporan akhir kegiatan, dan luaran kegiatan. 

f)  Menyetor luaran kegiatan yang dapat berupa Laporan kegiatan. 
 

g) artikel  jumal  pengabdian yang   sudah terbit, HKI video (surat pencatatan 

ciptaan), dan publikasi media massa. 

h) Menjaga nama baik UNTAD dengan tidak mengikuti kegiatan politik praktis, 

penyalahgunaan  narkoba, tidak melanggar norma  dan etika dan perbuatan 

tercela. 

i)  Mentaati prosedur yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan kegiatan 

membangun desa/KKNT, tata tertib, dan aturan lainnya yang berlaku. 

Hak Mahasiswa : 
 

a) Setiap    mahasiswa   UNTAD   berhak   mengikuti   kegiatan   membangun 

desa/KKNT dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

b) Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan membangun desa/KKNT dan 

dinyatakan lulus berhak atas pengakuan kredit 20 sks. 

c) Mahasiswa   yang   telah   dinyatakan   lulus   diberikan   sertifikat   telah 

melaksanakan kegiatan membangun desa/KKNT, Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka di luar kampus 

Sanksi Mahasiswa : 
 

Mahasiswa yang tidak mematuhi kewajiban, melanggar aturan atau tata tertib 

dapat diberi sanksi sebagai berikut: 

Diberi peringatan secara lisan atau peringatan secara tertulis. 

a) Pengurangan nilai. 

b) Mahasiswa   ditarik  dari  lokasi  kegiatan  sebelum  masa  berakhirnya 

pelaksanaan kegiatan dan yang bersangkutan dinyatakan gugur mengikuti 

kegiatan membangun desa/KKNT 

c) Mahasiswa yang ditarik dari lokasi kegiatan dan dinyatakan gugur, bisa 

mengulang lagi program membangun desa/KKNT pada periode berikutnya 

dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.
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d) Penetapan sanksi dilakukan oleh LPPM setelah mendapat masukan, kajian 

dan pembahasan bersama pembimbing. 

 

Bagi Dosen Pembimbing 

 
Persyaratan Dosen Pembimbing 

 

a) Dosen pembimbing  ditetapkan  oleh  LPPM  setelah  mendapat usulan dari 

program studi/Jurusan/fakultas. 

b) Kegiatan  membangun  desa/KKNT  minimal   dibimbing  oleh  satu  atau 

lebih dosen pembimbing. 

c) Dosen    pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap kegiatan 

peserta/mahasiswa. 

d) Persyaratan  dosen  pembimbing  adalah  dosen  tetap   UNTAD  dan telah 

mengikuti TOT (training of traniner) pembimbing membangun desa/KKNT. 

e) Bersedia melakukan pembimbingan kepada mahasiswa peserta membangun 

desa/KKNT sampai selesai. 

f)  Dosen pembimbing dari mitra ditentukan olehmitra. 
 

g) Dosen pembimbing dari UNTAD dan pembimbing dari mitra melakukan 

bimbingan dan penilaian terhadap kegiatan membangun desa/KKNT. 

 

Kewajiban dan hak dosen pembimbing 

 
Memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 1 (satu) kali dalam satu 

bulan. 

a)    Melakukan koordinasi dengan mitra atau penanggung jawab lokasi (mitra, 

kepala desa, dan lain-lain). 

b)   Bertanggung jawab kepada Program Studi dan Jurusan. 
 

c)    Setiap dosen yang menjadi pembimbing wajib mengikuti prosedur yang 

telah diatur dalam buku panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka serta aturan lainya yang berlaku. 

Status dan bobot sks 
 

Program membangun desa/KKNT yang diikuti  oleh mahasiswa  merupakan 

kegiatan merdeka belajar di luar kampus selama 1 semester. Ketentuan beban sks



67  

 
 

 

(satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total beban 20 sks atau 

setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan satuan kredit 

semester untuk pembelajaran   di luar kampus   setara dengan 170 (seratus tujuh 

puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester  (1 sks) setara 

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

desa/kelurahan (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh 

empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan. 

3.  Lokasi Kegiatan 
 

Kegiatan program membangun desa/KKNT dilaksanakan di desa di 

kabupaten/kota yang ditentukan oleh Program Studi dan Mahasiswa bekerjasama 

dengan  pemerintah  kabupaten/kota.  Lokasi  pelaksanaan  kegiatan  diutamakan 

yang memiliki permasalahan dan potensi sebagai lokasi membangun desa/KKNT 

dan memiliki dukungan dan komitmen dari desa dan pemerintah daerah setempat. 

Lokasi membangun desa/KKNT meliputi: 

a)  Lokasi kegiatan adalah di desa/kelurahan. Definisi dan syarat lokasi desa 

mengacu pada informasi dari mitra, Kemendes PDT dan Transmigrasi atau 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten/Kota atau 

Provinsi. 

b)  Lokasi desa rekomendasi dari Kemendes PDT Transmigrasi sesuai dengan 

yang telah di data oleh Program Studi. 

c)  Lokasi  berdasarkan  rekomendasi  dari  Direktorat  Jenderal    Pendidikan 
 

Tinggi. 
 

d)  Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang. 

e)  Desa-desa binaan UNTAD. 

f)   Desa-desa atau kelurahan lainnya atas permintaan mitra (desa, industri dan 

pemda setempat)
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4. Mitra Kegiatan 
 

Mitra kegiatan membangun desa/KKNT meliputi: Pemerintah (Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat kabupaten/kota, provinsi, Kemendikbud, 

Kemendes,  Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, 

Kodam, Kapolri, dan Desa binaan PT), BUMN,  dan kelompok  masyarakat  non 

Pemerintah (dana CSR dari Industri, Social Investment). 

5. Mekanisme Pelaksanaan 
 

Penyelenggaraan  membangun  desa/KKNT  dikelola  dan  atau 

dikoordinasikan oelh LPPM UNTAD. Secara garis besar organisasi penglola 

membangun desa/KKNT memiliki tugas dengan deskripsi tugas sebagi berikut. 

a) Rektor: Penanggungjawab kegiatan membangun desa/KKNT 
 

b) Wakil Rektor I 
 

  Bertanggung jawab secara kurikuler atas program membangun 

desa/KKNT 

  Memberikan pengarahan dan kemudahan dalam pelaksanaan membangun 

desa/KKNT 

  Memfasilitasi penganggaran kegiatan membangun desa/KKNT 
 

c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
 

  Menjalin kerja sama dengan mitra, stakeholder dan lembaga lain. 
 

  Mengkoordinasikan  dan  mengelola  pelaksanaan  kegiatan  membangun 

desa/KKNT 

  Mengarahkan  pelaksanaan   kegiatan  membangun   desa/KKNT  secara 

akademis danilmiah. 

  Merekrut, menyeleksi, dan melakukan TOT Dosen pembimbing 
 

  Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan membangun desa/KKNT. 
 

  Bertanggung  jawab   kepada  rektor  tentang  pelaksanaan  kegiatan 

membangun desa/KKNT. 

6. Waktu Pelaksanaan 
 

Kegiatan program membangun desa/KKNT dilakukan selama 1 semester 

pada setiap tahun sesuai kalender akademik tahun berjalan. Peserta tinggal (live



69  

 
 

 

in) minimal   selama 5-6 bulan di desa yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan 

membangun desa/KKNT. 

Mekanisme Pelaksanaan Program 
 

Pentahapan pelaksanaan program membangun desa/KKNT dikelola oleh 

LPPM terintegrasi secara online melalui IMISSU   SIM merdeka   belajar 

membangun desa/KKNT (https://imissu.UNTAD.ac.id/) 

a) Tahap Persiapan: Penyiapan data dan informasi 
 

Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan   program 

membangun desa/KKNT yang menyangkut hal-hal sebagai berikut. 

1. Identifikasi kelayakan lokasi kegiatan membangun desa/KKNT Program 
 

Studi dan Mahasiswa. 
 

2. Pengurusan izin lokasi kegiatan membangun desa/KKNT. 
 

3. Sosialisasi, peminatan dan pendaftaran peserta program membangun 

desa/KKNT. 

4. Pemilihan lokasi dan penempatan mahasiswa. 
 

5. Pembekalan mahasiswa peserta membangun desa/KKNT dibiayai oleh 
 

Fakultas 
 

6. Pembekalan atau TOT Dosen pembimbing (dilaksanakan oleh Fakultas). 
 

7. Penetapan pembimbing mahasiswa program membangun desa/KKNT 
 

b) Tahapan Kegiatan Pelaksanaan (Mentoring) 
 

Tahap  ini  merupakan  tahap  pendistribusian  mahasiswa  kelokasi  dalam 

rangka pelaksanaan program, yaitu 

1. Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP). 
 

2. Menetapkan program dan pembuatan proposal kegiatan. 
 

3.  Pelaksanaaan Program dan Bimbingan. 
 

c)  Pelaporan Tahap Kegiatan 
 

1. Menyusun laporan akhir kegiatan secara individu 

2. Evaluasi keberhasilan dan evaluasi program 

d)  Monitoring dan Evaluasi 

Dilaksanakan untuk  memastikan  output  dari  setiap  rangkaian  kegiatan 

dapat tercapai serta mengevaluasi pelaksanaan  program untuk menilai efektivitas
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program  dalam  rangka  memperoleh  perbaikan   dan  penyempumaan  di  tahun 

berikutnya. 

e)  Tindak Lanjut: output dan out come 
 

Luaran  ini  diharapkan  berdampak  pada  kemajuan,  kesejahteraan,  dan 

kemandirian desa. Selain itu,   kegiatan   membangun  desa/KKNT menghasilkan 

luaran   yang   dapat   dilanjutkan  untuk   desiminasi  dan  dipublikasi  sehingga 

berdampak pada kinerja lembaga. Luaran kegiatan dapat berupa Laporan Kegiatan 

Adapun   mekanisme   bentuk   pembelajaran   Membangun   Desa/KKN 

Tematik dalam program Merdeka   Belajar- Kampus Merdeka   disajikan 

dalam Gambar 9 
 

 
 

7. Bentuk Kegiatan membangun desa/KKNT 

Model kegiatan di rancang bentuk hybrida 

 

Model hibrida merupakan gabungan antara bentuk bebas (free-form) dan 

terstruktur  (structured).  Bentuk  kegiatan  ini  mengacu  pada  delapan  model 

kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jika dalam proses pelaksanaan 

kompetensi  mahasiswa  tidak  memenuhi  ekuivalensi  20  sks,  dapat 

dikombinasikan sebagian dengan model  pelaksanaan  lainnya  yang mempunyai 

irisan untuk melengkapi kompetensi body knowledge Membangun Desa/KKNT, 

seperti dengan kegiatan sebagai yang berikut.
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a.   KKNT diperpanjang dengan memanfaatkan Program Holistik Pembinaan 

dan Pemberdayaan Desa (PHP2D). 

b.  Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. 

c.   Model KKNT Mengajar di Desa. 

d.  Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah daring atau lainnya sesuai 

ketentuan Perguruan Tinggi guna melengkapi kompetensi. 

e.   Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian (PKM-M). 
 

 

Terdapat beberapa  model   dalam  pelaksanaan Membangun Desa/KNKT 
 

yaitu sebagai berikut: 
 

(1.) 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. 

(2.) Model KKN T 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
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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. 

(3.) Model KKNT Mengajar diDesa 
 

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi 

Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan 

kegiatan mengajar  sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka  pemberdayaan 

masyarakat  misalnya  penerapan  teknologi  tepat  guna.  Semua kegiatan  KKNT 

mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir 

kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal 

dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan program studi. 

(4)   Model KKNT Free Form 
 

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk 

program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Mahasiswa juga dapat 

memanfaatkan Program Kreativitas Mahasiswa  Pengabdian kepada masyarakat. 

Direktorat Belmawa dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Dalam 

menyusun program  KKN T model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum 

terkait dengan kegiatan dan  dikonsultasikan dengan  Dosen Pembimbing 

Akademik. 

 
 

8. Alokasi waktu, bentuk, dan bobot sks 
 

Struktur  capaian pembelajaran dan penilaian  kegiatan  dapat  dinyatakan 

dalam alokasi waktu, bentuk dan sks, sebagai berikut: 

 
 

1 Proposal Membangun Terstrur 10 9-0,6 2 Sks 

Desa 

2. Pelaksanaan Sapai Terstruktur 90 815,4 18 Sks 

Pelaporan Program Pokok 

Model 

Dan Fre 
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3 Membangun Desa/KKNT 

(HARD DAN SOFT Skil) 
Form    

Total  100 906 20 Sks 
 

Catatan:    1 sks = 45,3 jam 
 
 

Masing-masing   Fakultas/Program    studi   membuat   perhitungan    terhadap 

capaain pembelajaran dengan bobot   setara 20 sks, yang   dapat   dikonversi    dari 

beberapa    mata   kuliah yang relevan  dengan  kompetensi lulusan. Oleh karena 

program Membangun Desa/KKNT ini dilakukan minimal semester 6, maka 

dimungkinkan  mata kuliah  program  studi/fakultas  yang direkognisi ke kegiatan 

program Membangun Desa/KKNT adalah mata  kuliah  pilihan  yang bersifat lebih 

memperkaya pengalaman belajarmahasiswa. 

9. Issue strategis dan tema kegiatan 
 

Penterjemahan pelaksanaan model kegiatan tersebut diatas   dilaksanakan oleh 

pembimbing dan mahasiswa yang berkoordinasi dengan mitra, kepala desa, atau 

pemerintah setempat. Mulai tahap persiapan, melakukan IMAP (identifikasi 

masalahan dan analisis potensi) issue-isue strategis (bidang pendidikan, kesehatan, 

kewirausahaan, perekonomian, SDM, SDA dan lingkungan) yang dilanjutkan 

dengan pembuatan proposal dan matriks kegiatan salama 1 semester. 

Isue-isue strategis pembangunan desa bisa juga mengacu pada agenda SDGs 

untuk dijadikan tema kegiatan. Agenda tersebut dikenal sebagai tujuan 

Pembangunan  Berkelanjutan/Sustainable    Development    Goals    (TPB/SDGs). 

Ada     17  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yaitu,  (l)Tanpa     kemiskinan; 

(2)Tanpa   kelaparan;   (3)   Kehidupan   sehat   dan   sejahtera;   (4)   Pendidikan 

berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi 

bersih  dan  terjangkau;  (8)  Pekerjaan  layak  dan  pertumbuhan  ekonomi;  (9) 

Industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota 

dan komunitas berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; 

(13) Penanganan perubahan iklim; ( 14) Ekosistem perairan/laut; ( 15) Ekosistem 

daratan; (16) Keadilan perdamaian dan institusi yang kuat; dan (17) Kemitraan 

untuk tujuan pembangunan  berkelanjutan.
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10.    Penilaian 
 

Evaluasi  keberhasilan  mahasiswa dalam  mengikuti  program  membangun 

desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dinilai terhadap keberhasilan atau 

prestasi akademik, luaran dan evaluasi program secara menyeluruh. Evaluasi dan 

penilaian bertujuan untuk memberikan nilai prestasi akademik yang meliputi 

pengetahuan (cognitive); sikap (affective);dan keterampilan (psychomotoric) 

sebagai gambaran keberhasilan pelaksanaan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata 

Tematik (KKN T) oleh mahasiswa. Proses penilaian hams sudah  dimulai  sejak 

dilakukan pembekalan dikampus, kehadiran, dan berakhir bersamaan dengan 

penyerahan laporan akhir.
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BAB IV 

PENJAMINAN MUTU 
 

 
 

1.         Latar Belakang 

 
Indikator   kualitas   pelayanan   ditetapkan   dengan   mempertimbangkan 

prinsip- prinsip transparansi dan akuntabilitas, mudah diukur, sesuai dengan kondisi 

di lingkungan Program Studi Agroteknologi dan dapat di pertanggung jawabkan. 

Indikator kinerja layanan bisa berupa indikator kinerja yang umum digunakan   

dalam   bidang   pendidikan,   penelitian   dan   pengabdian   kepada masyarakat 

serta layanan administrasi, tetapi bisa juga berupa indikator untuk mengetahui 

tingkat kepuasan pelanggan (Mahasiswa Peserta MBKM). 

Penetapan indikator kualitas pelayanan  juga  harus  mempertimbangkan 

aspek  penjaminan  mutu,  yaitu  adanya perbaikan  berkelanjutan,  dimana  dalam 

pelaksanaannya  secara  kontinyu  dilakukan  monitoring,  dan  evaluasi  secara 

berkala dengan mempertimbangkan aspek kualitas layanan, kemudahan layanan, 

kesederhananaan indikator kinerja layanan agar kualitas layanan dapat diukur 

dengan mudah,konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Atas dasar hal tersebut diatas, Program Studi Agroteknologi pada Tahun 
 

2021  akan  melaksanakan  kegiatan  “Evaluasi  Kepuasan  Mahasiswa  Terhadap 

Proses Pelaksanaan MBKM” dengan tujuan agar keberlangsungan implementasi 

sistem mutu di Program Studi Agroteknologi agar sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

2.        Monitoring Evaluasi 
 

Monitoring  dan  Evaluasi  merupakan  salah  satu  siklus  SPMI  yang 

dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam 

melaksanakan kegiatan di dalam dan luar kampus. Fokus Monitoring dan evaluasi 

dilakukan terhadap kepuasan Mahasiswa terhadap pelayanan pelaksanaan MBKM 

dan Prestasi Mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. 

Melalui monitoring dan evaluasi dapat diperoleh informasi tentang proses 

pelaksanaan kegiatan, dan informasi tentang apa yang telah dan belum dicapai 

oleh Program Studi dan Mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan sesuai standar
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yang ditetapkan. Selain itu, melalui evaluasi dapat juga dilakukan judgment 

terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan 

untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. 

a. Tujuan 
 

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaganya keberlangsungan 

implementasi sistem mutu MBKM di Program Studi Agroteknologi agar sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

Sasaran dari kegiatan ini adalah terciptanya program kerja dan kebijakan 

yang  sesuai  dengan  harapan  mahasiswa  dalam  proses  Pelaksanaan  MBKM 

sebagai salah satu pemangku kepentingan yang ada di Program Studi Agroteknologi. 

b. Metode 
 

Kegiatan Evaluasi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pelaksanaan 

MBKM ini dilaksanakan selama pelaksanaan MBKM di Fakultas Pertanian. 

Menggunakan Daftar Pernyataan (instrumen) yang disebarkan melalui   google form  

dengan  link  kepuasan  mahasiswa  terhadap  proses  pendidikan    Sasaran adalah 

Dosen dan Mahasiswa dengan jumlah responden minimal 10% dari jumlah Dosen 

dan Mahasiswa. 

c. Hasil Evaluasi 
 

Kegiatan Evaluasi Kepuasan Mahasiswa ini, terdiri dari Instrumen Respon 

Mahasiswa Terhadap pelaksanaan MBKM dan Instrumen Respon Mahasiswa 

terhadap Pelayanan Unsur Pimpinan Fakultas dan Pelayanan dari Pengelola 

Program Studi. Masing-masing instrumen tersebut di atas terdiri dari beberapa 

bagian dan setiap bagian terdiri dari beberapa butir pertanyaan.



 

 
 

 

Tabel 1. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pelaksanaan MBKM 
 

 

No 
 

Pernyataan 
Persentase 

STP (1) TP (2) P (3) SP (4) 

1 Dosen dapat dipercaya/diandalkan 
untuk melayani permasalahan 
akademik maupun non akademik 
mahasiswa sesuai dengan standar 
layanan (kapan saja, dimana saja, 
tepat waktu, tepat tempat dan tepat 
sasaran) 

    

2 Tenaga kependidikan dapat 

dipercaya/diandalkan melayani 

permasalahan akademik maupun 

non akademik mahasiswa sesuai 

dengan standar layanan (kapan saja, 

dimana saja,tepat waktu, tepat 

tempat dan tepat sasaran) 

    

3 Pengelola/Pimpinan dapat     

dipercaya/diandalkan melayani     

permasalahan akademik maupun 

non akademik mahasiswa sesuai 

dengan standar layanan (kapan saja, 

dimana saja, tepat waktu, tepat 

tempat dan tepat sasaran) 

    

4 Dosen bersedia membantu/merespon 
permasalahan akademik maupun 
non akademik mahasiswa dengan 
cepat 

    

5 Tenaga Kependidikan bersedia 
membantu/merespon permasalahan 
akademik maupun non akademik 
mahasiswa dengan cepat 

    

6 Pengelola/Pimpinan bersedia     

membantu/merespon permasalahan     

akademik maupun non akademik 

mahasiswa dengan cepat 

    

7 Dosen mampu memberi pelayanan 
akademik maupun non akademik 
kepada mahasiswa sesuai ketentuan 
standar pelayanan (Sesuai SOP yang 
berlaku) 

    

8 Tenaga kependidikan mampu 
memberi pelayanan akademik 
maupun non akademik kepada 
mahasiswa sesuai ketentuan standar 
pelayanan (Sesuai SOP yang 
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 berlaku)     

9 Pengelola/Pimpinan mampu 
memberi pelayanan akademik 
maupun non akademik kepada 
mahasiswa sesuai ketentuan standar 
pelayanan (Sesuai SOP yang 
berlaku) 

    

10 Tenaga Kependidikan bersedia dan 
peduli serta perhatian terhadap 
permasalahan akademik dan non 
akademik. 

    

11 Tenaga Kependidikan bersedia dan 

peduli serta perhatian terhadap 

permasalahan akademik dan non 

akademik. 

    

12 Pengelola/pimpinan bersedia dan 
peduli serta perhatian terhadap 
permasalahan akademik dan non 
akademik. 

    

13 Sarana dan prasarana cukup dalam 
proses pelayanan akademik. 

    

14 Sarana dan prasarana dapat dan 
mudah diakses dalam proses 
pelayanan akademik 

    

15 Sarana dan prasarana berkualitas 
dalam proses pelayanan akademik 

    

 Persentase     

 rata-rata     

 Jumlah Skor  

 Skor  

 

Tabel 2. Prestasi Mahasiswa Selama Pelaksanaan MBKM 

 

Penilaian Persentase 
 

 

Komponen Hard 

Skill 

STB (1) 

Mampu 

TB (2) B (3) SB (4) 

merumuskan     

 permasalahan     

 sesuai bidang     

keilmuan 

Mampu menyusun 

    

    

program     

penyelesaian     

permasalahan     
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 Mampu mensintesa     

 dalam bentuk     

 desain     

Komponen Soft Skill Kemampuan     

Berkomunikasi     

Kemampuan     

Bekerjasama     

Etos Kerja     

Kepemimpinan     

Kreativitas     

 Persentase     

 rata-rata     

 Jumlah Skor     

 Skor     
 

 
 

3.        Rencana Tindak Lanjut 
 

Unit Gugus Penjaminan Mutu Program Studi yang telah melakukan evaluasi  

pelaksanaan  program  MBKM  dari  berbagai  bentuk  kegiatan, menfasilitasi 

pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM dipimpin langsung oleh 

pimpinan masing-masing unit kerja dan dihadiri oleh unsur- unsur terkait dengan 

pelaksanaan program MBKM. 

Hasil  RTM  yang  tidak  dapat  diselesaikan  pada  tingkat  Program  Studi 

wajib dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Universitas. Hal ini 

dimaksudkan agar kesinambungan proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan 

dengan baik.
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V 

PENUTUP 
 

 
 

Kebijakan pelaksanaan MBKM oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia merupakan sebuah momentum bagi perguruan 

tinggi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai bidang ilmu mereka, 

tetapi juga menjadi lulusan yang memiliki karakter unggul, yaitu unggul dalam 

karakter moral maupun karakter kinerja. 

Maka dari itu, semua pihak, khususnya yang terkait langsung dengan 

pelaksanaan MBKM Fakultas Pertanian Universitas Tadulako diharapkan mampu 

menunjukkan kinerja terbaiknya, baik kinerja individu maupun kinerja kelompok, 

agar upaya Fakultas Pertanian dalam menciptakan  lulusan  yang  berdaya saing 

dapat dilakukan secara optimal.
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. 

Mou/Nota Kesepahaman 

 
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA 

 
.................................... 

 
DENGAN 

 
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN 

TENTANG 

KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, 

PENGABDIANKEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN DAN 

PEMBERDAYAANSUMBERDAYAKAMPUS MERDEKA BELAJAR 

 
 

NOMOR : ................................. 

NOMOR         /UN34/MOU/2021 

 
Pada hari ini, ...... tanggal......,bulan, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di 

 

.............................., yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

1....................................                     :Ketua    .............,    berkedudukan    di    Jl, 

Berdasarkan Surat Keputusan................... 

tentang, oleh karena   itu sah mewakili dan 

bertindak untuk atas nama...................., 

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 

2. Dr. Irwan Lakani, S.P, M.Si. :Koordinator Pragram Studi Agroteknologi, 

berkedudukan diKampus Universitas 

Tadulako Fakultas Pertanian, berdasarkan 

Surat  Keputusan  Rektor  Universitas 

Tadulako Nomor 98/MPK.A4/ KP/2013 

tentang Pengangkatan Koordinator Program 

Studi,  oleh  karena  itu  sah  mewakili  dan
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bertindak untuk atas nama Program Studi 

Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 

Tadulako, yang selanjutnya disebut sebagai 

PIHAK KEDUA; 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama 

disebut PARA PIHAK. 
 
 

PARA  PIHAKbersepakat  untuk  mengadakan  kerjasama  dalam  bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan 

pemberdayaan sumberdaya dengan ketentuan sebagaiberikut. 

Pasal 1 
 

TUJUAN 
 

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA 

PIHAK dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Kampus Merdeka Belajar dengan 

memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan 

dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya. 

Pasal 2 
 

RUANG LINGKUP 
 

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada  masyarakat,  pengembangan  dan  pemberdayaan  sumber  daya  Kampus 

Merdeka Belajar PARA PIHAK. 
 

Pasal 3 
 

PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerjasama akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama 

melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARAPIHAK. 

Pasal 4 
 

PEMBIAYAAN 
 

Pembiayaan yang berhubungan Program…. Kampus Merdeka Belajar dengan 

semua kegiatan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang 

disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
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Pasal 5 
 

JANGKA WAKTU 
 

1.      Jangka waktu pelaksanaan Program……… Kampus Merdeka Belajar bagi 

mahasiswa  ditetapkan  selama  1  (satu)  semester  berturut-turut  terhitung 

mulai  dari  saat  mahasiswa  yang  bersangkutan  aktif  mengikuti  Program 

……… Kampus Merdeka Belajar S1. 
 

2.      Perjanjian  kerjasama  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditandatangani Perjanjian 
 

Kerjasama ini sampai dengan tanggal ................. 
 

Pasal 7 
 

LAPORANPELAKSANAAN 
 

1.       PIHAK    KESATU    menyerahkan    laporan     kemajuan    pelaksanaan 

Program…. Kampus Merdeka Belajar dalam bentuk Nilai Indeks Prestasi (IP) 

pada akhir pelaksanaan Program………….Kampus Merdeka Belajar kepada 

PIHAK KEDUA. 

2.       Hasil  penyelenggaraan  Pendidikan  Program…………Kampus  Merdeka 
 

Belajar  merupakan  pertanggung  jawaban  PIHAK  KESATU  terhadap 
 

PIHAK KEDUA. 
 

Pasal 8 
 

PEMBATALAN PERJANJIAN 
 

1.      Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK KESATU 

atau PIHAK KEDUA), Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan sebelum 

berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. 

2.      Permohonan pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak lainnya secara tertulis  

disertaialasan-alasan  yang  mendasarinya  paling  lambat  30  (tiga 

puluh) hari sebelumtanggal. 
 

Pasal 9 
 

KORESPONDENSI 
 

1.      Semua   pemberitahuan   dan   surat   menyurat   antara   PARA   PIHAK 
 

sehubungandengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan
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secaratertulis. 
 

2.      Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagaiberikut: 
 

 
 

Narahubung PIHAK KESATU : 

Nama                                          : 

Jabatan                                        : 

Alamat                                        : 

Telp/Fax                                     : 

Email                                          : 

Narahubung PIHAK KEDUA : 

Nama                                          : Dr.Irwan Lakani,S.P.,M.Si 
 

Jabatan                                       : Koordinator Program Studi Agroteknologi 
 

Alamat                                        : 

Telp/Fax                                     : 

Email                                          : 
 

Pasal 10 
 

PENUTUP 
 

1.      Nota kesepahaman ini dibuat dua, bermaterai dan memiliki kekuatan hukum 

masing-masing. 

2.    Apabila  terjadi  perselisihan,  perbedaan  penapsiran  terhadap  Nota 

Kesepahaman ini, atau hal-hal lain dan terkait dan belum secara tersurat 

dinyatakan dalam Noota Kesepahaman ini akan diselenggarakan secara 

musyawarah untuk mufakat. 

Pihak Kestu                                                PIHAK KEDUA 

Pt                                                                Koordinator Programstudi 

Agroteknollogi Fakultas Pertanian 
 

 
 
 
 

...................................                                Dr. Irwan Lakani, S.P.,M.Si 

Nip.                                                            Nip.
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Lampiran 2. 
 

Logbook Laporan Magang 
 

 
 

Nama Instansi                        : 

Alamat Instansi                      : 
 
 
 
 

No. Hari/Tangal Materi Kegiatan Jumlah jam Hasil Hambatan Solusi 
       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 

Catatan :Dilengkapi dengan foto dokumentasi 
 

 
 

Palu.....................................2021 
 
 

 

Pimpinan Instansi,                                                Mahasiswa,
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Lampiran 3. 
 

Logbook Laporan Penelitian 
 
 
 
 

Judul Penelitian                     : 
 
 
 
 

No. Hari/Tangal Materi Kegiatan Jumlah jam Hasil Hambatan Solusi 
       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 

Catatan :Dilengkapi dengan foto dokumentasi 
 

 
 

Palu.....................................2021 
 
 

 

Dosesn Pembimbing,                                            Mahasiswa,
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Lampiran 4. 
 

Logbook Laporan Proyek Kemanusiaan 
 
 
 
 

Judul Proyek Kemanusiaan   : 
 
 
 
 

No. Hari/Tangal Materi Kegiatan Jumlah jam Hasil Hambatan Solusi 
       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 

Catatan :Dilengkapi dengan foto dokumentasi 
 

 
 

Palu.....................................2021 
 
 

 

Mitra,                                                                    Mahasiswa,
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Lampiran 5. Format Proposal Proyek Kemanusiaan 

 
Berikut ini uraian dari setiap materi dalam proposal proyek: 

 
1.      Lembar salinan RFP (Request forProposal). 

 

2.      Surat pengantar tanda RFPditerima. 
 

3.   Abstrak atau ringkasan eksekutif yang ditujukan untuk manajer 

perusahaan/lembaga tujuan proposal. 

4.   Halaman judul; merinci urutan isi seperti judul proposal, nama 

organisasi/perusahaanklien, nomor RFP atau informasi lain, tanggal 

pengiriman, nama penulis atauperusahaan. 

5.      Daftar isi; mencantumkan semua judul bagian dan nomor halaman awal. 
 

6.     Daftar figur/tabel; daftar yang memuat setiap judul figur/tabel beserta 

nomorhalamannya. Hal ini dicantumkan sebagai pelengkap dan penjelas 

dalam penyusunan proposal. 

7.      Pendahuluan; berisi alasan mengapa proposal inidiajukan. 
 

8.      Latar belakang, masalah, dan tujuan. 
 

9.      Isi proposal, rencana pelaksanaan, dan jadwal kegiatan. 
 

Pada  bagian  ini  diuraikan  bagaimana  pengelolaan  dan  audit  kemajuan 

proyek dalam time schedule atau matrix ‘acuan’ pengejaan. Termasuk di 

dalamnya  perencanaan   strategis  dan  operasional  proyek,  perencanaan 

waktu, dan jaringan kerja. Mengenai jadwal kegiatan, kamu bisa korelasikan 

dengan biaya. Bahkan kamu bisa menggunakan rumus perhitungan seperti: 

–       Slope  biaya  Biaya  dipersingkat  Biaya  normal  /  (dibagi)  Waktu  normal 
 

Waktu dipersingkat.| 
 

–       Slope biaya = 22.000 – 17.000/8-6 = 2.500 
 

10.    Penetapan staf. Bagaimana kapasitas pemimpin proyek, identifikasi jumlah, 

dan kualifikasi staf pendukung serta sumber lain seperti fasilitas teknis dan 

non teknis, termasuk di dalamnya program khusus untuk analisis statistik. 

Bagaimana menangani keterbatasan sumber daya serta efektivitas sumber 

daya di berbagai posisi atau poskerja. 

11.    Anggaran;   daftar   biaya   proyek   yang   diusulkan.   Biaya   biaya   yang
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dikeluarkan, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. 
 

12.    Otorisasi; lembar penutup yang memuat persetujuan atau otorisasi. 
 

13.    Lampiran;   merupakan   materi   tambahan   sepertimemuat  resumepeneliti 

utama atau surat pernyataan.
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Lampiran 6 
 

BUKU BIMBNGAN KEGIATAN PROYEK KEMANUSIAAN SEMESTER 

 
……TAHUN PELAJARAN…. 

 
 

 
Nama           : 

 
No.Stambuk :                                                                        Minggu: I/II/III/IV 

Program Studi : 

Jurusan        : 
 
 

 
No. Tanggal/Kegiatan Saran Kegiatan Kegiatan 

Layanan 

Hasil yang di 

Capai 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Palu                          2021 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 

Dosen Pembimbing Lapangan
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Nama 
 

Nip. 

 

 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. 
UNIVERSITAS TADULAKO 

FAKULTAS PERTANIAN 
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
Kampus Bumi Tadulako Tondo 

JI. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 – 429738 Fax: (0451) 429738 
email: untad@untad.ac.id 

 

Palu - Sulawesi Tengah 94118 
 

Lampiran 7  

 
Formulir pendaftara Seminar

 

 

Nama                  : ................................................................................................. 

Stambuk            : ................................................................................................ 

Alamat               : ................................................................................................. 

.................................................................................................. 

Telepon/HP       : ................................................................................................ 

.................................................................................................. 

Judul Kegiatan : ................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 
 

 
Lampiran Berkas 

1.      Proposal yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing 5 
 

Rangkap 
 

2.      Foto   copy   lembar   pengesahan   yang   sudah   ditanda   tangani   dosen 

pembimbing 

3.      Kartu  bimbingan  yang  telah  disetujui  oleh  Dosen  Pembimbing  untuk 

diseminarkan 

4.      Foto copy KRS semester berjalan 
 

5.      Rekapitulasi nilai mahasiswa yang telah disahkan oleh kasibagakademik 
 

6.      Foto copy surat kesediaan Membimbing.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. 
UNIVERSITAS TADULAKO 

FAKULTAS PERTANIAN 
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
Kampus Bumi Tadulako Tondo 

JI. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 – 429738 Fax: (0451) 429738 
email: untad@untad.ac.id 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.      Berikut telah mengikuti Pelaksanaan seminar proposal 
 

 
 

Mengetahui 

Pembimbing II Pembimbing II 

 

 
 
 
 
 

.............................................. 

 

 
 
 
 
 

.............................................. 
 

 

Pemohon Disetujui Oleh

 
 
 

Nama : 

Stambuk : 

Tanggal : 

Dr. Irwan Lakani, S.P.,M.Si 

 
Koordinator Program Studi Agroteknologi
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Lampiran 8 

 
From -1 

 

SURAT IZIN ORANG TUA 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama                       : 

Orang Tua/Wali       : 

No/HP                     : 

Alamat Lengkap      : 

Dengan ini memberikan (izin/tidak mengizinkan*) pada putra/putri kami untuk 

mengikuti kegiatan MBKM Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan di 

SMK……… 

Demikian surat ini kami buat dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab. 
 
 
 
 

Palu....../........................2021 
 

Orangtua/Wali
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From -2 
 

SURAT PERSETUJUAN DOSEN 

PEMBIMBING AKADEMIK 
 
 

Dengan ini Pembimbing Akademik, menyatakan bahwa: 

 
Nama                            : .............................................................................. 

NIM                              :.............................................................................. 

Proram Studi/Fakultas :.............................................................................. 

No. Telepon/HP           :.............................................................................. 

 
 

Telah  layak  dan  memenuhi  syarat  untuk  megikuti  proram  MBKN  “Asistensi 
 

Mengajar di Suatu Pendidikan”. Dengan ini  memberikan izin kepada mahasiswa 
 

,engikuti ............/hari/bulan*) terhitung muli s.d ............... 
 
 

Demkian  surat   persetujuan  ini   dibuat,  dengan  sesungguhnya  untuk  dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Engetahui Dan Menyetujui 
Dosen Pembimbing Akademik, 

Palu ................................ 

Hormat Saya,

 

 
 
 
 
 

Nama Dosen 

Nip............................ 

Nama Mahasiswa 

No.STB..................
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From-3 
 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA DITEMPATKAN DIMANA SAJA 
 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
 
 
 

Nama                            : .............................................................................. 

NIM                              :.............................................................................. 

Proram Studi/Fakultas :.............................................................................. 

No. Telepon/HP           :.............................................................................. 

 
 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya lolos seleksi 

program MBKM “Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan”, saya bersedia di 

tempatkan dimana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat 

digunakan sebagaimana mestinya.
 

Mengetahui, 

Orang Tua 

 

Palu.............................................. 

Yang Membuat Pernyataan,

 
Materai 

 

Rp. 6.0000 
 

 

(.........................................)                      Nama Mahasiswa 

No. STB.....................
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From-4 
 

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA ASISTENSI MENGAJAR DI 

SATUAN PENDIDIKAN 

 

 
 

A.  DATADIRI 

Nama Lengkap (Sesuai KTP)  : 

Program Studi/Fakultas           : 

No.Stambuk                             : 

Jenis Kelamin                          : 

Tempat danTanggal Lahir       : 

No.HP (WhatsApp)                 : 

Semester saat inidanIPK          : 

Email                                        : 

Alamat tempat tinggal             : 

 
B.  MOTIVASI, PENGALAMAN DAN PANDANGAN 

Jelaskan  alasan  anda  untuk  mengikuti  program  asistensi  mengajar  di  satuan 

pendidikan. 
 

 

 

Apakah anda Pernah  bergabung   dengan   komunitas/organisasi?   (tidak   harus 

organisasi pendidikan). 

 

 

Jika iya, jelaskan peran anda di dalam komunitas/organisasi tersebut! Sebutkan 

juga tanggung jawab anda terkait peran tersebut! 
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Apakah anda pernah menjadi pembicara/pelatih/pembawa acara di suatu kegiatan 
 

(selain belajar di kelas). 
 

 

 

Jika ya,   jelaskan materi apa yang anda sampaikan dan apa kegiatan yang di 

maiksud ? 

 

 
 

Menurut anda, siapa pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengembangkan 

kapasitas guru? 

 

Selama ini, apa yang anda sudah lakukan untuk mengembangkan kapasitas diri? 

 

 
 

Ceritakan satu pengalaman saat anda mengalami kesulitan/tantangan meyakinkan 

orang lain, dan bagaimana anda melaluinya! 

 

 
 
 

 

Palu...................................2021 
 
 
 
 
 
 
 

(..............................................)
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From-5 
 

FORMULIR PENDAFTARAN ULANG (REGISTRASI) PESERTA 

ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN 

 
C.  DATA DIRI 

Nama Lengkap(SesuaiKTP)    : 

Program Studi/Fakultas           : 

No.Stambuk         : JenisKelamin                           

: Tempat danTanggalLahir        : 

No.HP(WhatsApp)      : 

Semester saat inidanIPK          : 

Email                                        : 

Alamat tempat tinggal             : 

Dosen pembimbing                  : 

Lokasi                                      : 

Peserta  yang  lulus  selekasi  harus  melengkapi  data  pribadi  dan  melampirkan 

dokumen/berkas secara benar, akurat dan jujur sebagai berikut: 

1.  KTP 

2.  KTM 

3.  Transkrip nilai yang telah ditanda tangani oleh Wadek1 

4.  Surat Pernyataan dan Persetujuan orangtua/wali 

5.  Surat persetujuan dosen pembimbingAkademik 

6.  Surat pernyataan bersedia di tempatkan dilokasi manasaja. 
 
 

Palu...................................2021 
 
 
 
 
 
 
 

(..............................................)
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From-6 
 

Logbook Laporan Mingguan 
 

 
 

Nama Sekolah/Lembaga       : 

Alamat Sekolah/Lembaga      : 
 
 
 
 

No. Hari/Tangal Materi Kegiatan Jumlah jam Hasil Hambatan Solusi 
       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 

Catatan :Dilengkapi dengan foto dokumentasi 
 

 
 

Palu.....................................2021 
 
 

 

Guru Pamong,                                                       Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah
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From-7 
 

FORMAT LAPORAN PROGRAM 

 
Sampul 

Halaman Judul 

Halaman Pengesahan laporan 

Kata Pengantar 

Daftar isi 

Abstrak 

 
BAB I PENDAHULUAN 

 
A.  ANALISIS SITUASI 

1.  Lokasimitra 

2.  Visi dan misimitra 

3.  Kurikulum mitra 

4.  Kondisi fisikmitra 

5.  Potensi peserta didik, guru, dan karyawan 

6.  Fasilitas dan media kegiatan belajarmengajar 

7.  Ekstra kurikuler 

8.  Organisasi dan Fasilitas Osis 

B.  PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGANKEGIATAN 

BAB II PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 

A.  PERSIAPAN 

1.  Pengajaran Mikro 

2.  Observasi 

3.  Persiapan Sebelum Mengajar 

B.  PELAKSANAAN 

1. Program 

2. Kegiatan Pembelajaran 

C.  ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DANREFLEKSI 

D.  REFLEKSI 

1.    Hambatan dalam Pelaksanaan 

2.    Usaha Mengatasinya 

BAB II PENUTUP 
 

A.  KESIMPULAN 

B.  SARAN 

LAMPIRAN
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From-8 
 

DAFTAR HADIR 
 
 
 
 

HariTanggal : 

Agenda     : Tempat                

: 

 
 

No. Nama Mahasiswa Progra 

Sudi/Fakultas 

Tanda Tangan Keterangan 
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From-9  

 
FORMAT PENILAAN LAPORAN 

(untuk dosen pembimbing)
 
 

Nama              : ................................................................ 

No.Stambuk   : ................................................................ 

Program Studi : ................................................................ 

Nama Sekolah: ................................................................ 

 
No. Komponen laporan Yang Dinilai Nilai Maksimum Nilai Riil 

1. Sisstematika penulisan 10  

2. Isi laporan 40  

3. Kebermaknaan Simpulan dan 

Rekomendasi 

20  

4. Tata Tulis dan bahasa 15  

5. Kelengkapan laporan (photo, 
pengesahan, dan Lampiran) 

15  

 Jumlah Nilai Riil   
 

 
 
 
 

Palu,....................................2021 

Dosen Pembimbing, 
 
 
 
 
 

 
..................................................
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FORMAT PENILAYAN UJIAN HASIL 

Nama              : ................................................................ 

No.Stambuk   : ................................................................ 

Program Studi : ................................................................ 

Nama Sekolah: ................................................................ 
 
 
 

 
No. Indikator/aspek Bobot Nilai Jumlah 

(6-10) (Bobot 
 xNilai) 

1. Pengetahuan mengenai visi-misi sekolah 30   

2. Tugas-tugas masing-masing komponen 
sekolah 

20   

3. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakulikuler 30   

4. Kegiatan-kegiatan positif yang di 

berlakukan di sekolah 

20   

5. Jumlah 100   

  
Nilai 

Jumlah (Bobot xNilai) = ..... = ..... 
 

10                                10 

   

 
 

Palu,....................................2021 

Dosen Pembimbing, 
 
 
 
 
 

 
..................................................
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FORMAT PENILAIAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN SOSIAL 

(Untuk Guru Pamong dan Dosen Pembimbing) 

 
Petunjuk: 

 

Berilah skor pada indikator/aspek yang diamati dengan cara memberi angka 1, 2, 

3 atau 4 pada kolom skor sesuai penilaian dengan kriteria sebagai berikut: 

Skor 1: sangat kurang 

Skor 2: kurang 

Skor 3: baik 

Skor 4: sangat baik 

Nama              : ................................................................ 

No.Stambuk   : ................................................................ 

Program Studi : ................................................................ 

Nama Sekolah: ................................................................ 
 

No. 

1. 

Indikator                                                Aspek 

Kewajiban sebagi guru 

2. Kejujuran 

3. Kedisiplinan (ketaatan mengikuti tata tertib 

4. Keteladananbagai peserta dan teman sejawat dalam 

perilaku dan penampilan 

5. Kepercayaan diri 

6. Kesatuan dalam berkomunikasi 

7. Sikap supel/ramah dalam pergaula 

8. Kemampuan bekerjasama dengan anak didik, teman 

sejawat, tentang kependidikan dan guru 

9. Responsif (cepat tangap) terhadap berbagai keadaab 

10. Kerapian dalam penampilan 
 TOLAK SKOR 
  

Nilai    
Tolak Skor    

x 100  =  
 ..........   

40                                     40 

 

Palu,..........................................2021 

Guru Pamong/Dosen Pembimbing, 
 
 
 
 
 

 
............................................................
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Lampiran 9 
 

 
 

LAMPIRAN F1 

FORM PENDAFTARAN PROGRAM 

WIRAUSAHA MAHASISWA 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

 
 

Nama                                : 

No.Stb                               : 

Program Studi                   : 

Jenis usaha                        : 

Lokasi usaha                     : 

Estimasi dana                    : 

Uraian Singkat usaha        : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Palu, 

 
Yang Menyatakan, 

 
 
 
 
 
 
 

(............................................................)
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Lampirran 10  

 
LAMPIRAN F2

 

SURAT KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING 

PROGRAM WIRAUSAHA 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

 
 

Nama                                : 

No.Stb                               : 

Program Studi                   : 

 

Dengan ini meninta kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi dosen opembimbing 

kegiatan 
 

Nama Nip Paraf 

   

 
 

Demikian  surat  pernyataan  saya  buat  agar  dapat  dipergunakan  sebagaimana 

mestinya. 

 
 

Palu, 

 
Yang Menyatakan, 

 
 
 
 
 
 
 

(............................................................)
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Lampirran 11  

 
LAMPIRAN F3

SURAT KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING 

PROGRAM WIRAUSAHA 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama                                : 

No.Stb                               : 

Program Studi                   : 

Dengan ini meninta kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi dosen opembimbing 
 

kegiatan 
 

Nama Nip Paraf 

   

 

 

Demikian  surat  pernyataan  saya  buat  agar  dapat  dipergunakan  sebagaimana 

mestinya. 

 
 

Palu, 

 
Yang Menyatakan, 

 
 
 
 
 
 
 

(............................................................)
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Lampiran 12  

 
LAMPIRAN F4 

FORMAT LAPORAN KEUANGAN
 

 
 

No. Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 
      

      

      

Lampiran 10  

 
LAMPIRAN F5 

 
FORMAT JURNAL HARIAN

 
 
 
 

No. Hari/Tanggal Jam Jenis Kegiatan 
    

    

    



110  

 
 

 

Lampiran 13 
 

LAMPIRAN F6 

SISTEMATIKA PROPOSAL WIRAUSAHA / BISNIS PLAN 

 
1.        Sistematika Proposal wirausaha / bisnis plan 

 
Usulan kegiatan Wirausaha maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 

menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 

ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai 

berikut. 

a. HALAMAN SAMPUL 

b. HALAMAN PENGESAHAN 

c. DAFTAR ISI 

d. RINGKASAN 

Ringkasan wirausaha tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang, 

tujuan dan tahapan, luaran yang ditargetkan, rincian biaya. Dalam ringkasan juga 

dituliskan maksimal 5 kata kunci. 

 

e. BAB 1. PENDAHULUAN 
 

Pendahuluan wirausaha tidak lebih dari 700 kata yang berisi latar belakang, 

mengapa bisnis di lakukan, tujuan, dan visi misi wirausaha. Pada bagian ini perlu   

dijelaskan uraian tentang apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap pelaku 

usaha dan konsumen. 

 

f. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata. Bagan dan road map dibuat 

dalam bentuk fishbond. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan. 

Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. 

 

g. BAB 3. METODE WIRAUSAHA 
 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis 

tidak   melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir wirausaha 

yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan



111  

 
 

 

selama waktu yang diusulkan. Bagan wirausaha harus dibuat secara utuh dengan 

penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan 

indikator capaian yang ditargetkan. 

 

h. BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 
 

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib (laporan akhir) dan 

publikasi berupa iklan. 

 

i. BAB 5. BIAYA DAN JADWAL WIRAUSAHA 
 

5.1        Anggaran Biaya 
 

Justifikasi  anggaran  biaya  ditulis  dengan  terperinci  dan  jelas  dengan 

format sebagaimana pada Lampiran 3. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun 

sesuai dengan format Tabel 3 dengan komponen sebagai berikut. 

 
Tabel 3. Format Ringkasan Anggaran Biaya Wirausaha yang dibutuhkan 

No Keterangan Biaya yang Diusulkan (Rp) 

1 Sewa Bangunan  

2 Karyawan  

3 Bahan Baku  

Jumlah  

 

5.2      Jadwal Wirausaha 
 

Jadwal pelaksanaan wirausaha dibuat dengan tahapan yang jelas dalam 

bentuk bar chart seperti dalam Lampiran 4. 

 

j. DAFTAR PUSTAKA 
 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. 

Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama 

jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. 

Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan wirausaha yang dicantumkan dalam 

Daftar Pustaka dan referensi yang digunakan 10 tahun terakhir.
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Lampiran 14  

 
LAMPIRAN F7 

 

Sistematika Laporan Akhir Kegiatan Wirausaha
 
 

Laporan Akhir Penelitian 

HALAM SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

RINGKASAN 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3. RINCIAN BIAYA 

BAB 4. PELAKSANAAN 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

1. Dokumentasi kegiatan 
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Lampiran 15 
 

Format Catatan Harian (Logbook) 
 

No 

1 

Tanggal 

…/…./…… 

Kegiatan 

Catatan: ………………………………………………………… 

 
Dokumen Pendukung: 

2 …/…./…… Catatan: ………………………………………………………… 

 
Dokumen Pendukung: 

3 …/…./…… Catatan: ………………………………………………………… 

 
Dokumen Pendukung: 

dst dst Dan seterusnya 

   

   

   

   

Keterangan: hasil yang dicapai pada setiap kegiatan (foto, grafik, tabel, catatan, 

dokumen, data dan sebagainya) dilampirkan (diunggah). 



 

 
 

 

Lampiran 16. Sistematika Laporan Akhir Penelitian 
 

Laporan Akhir Penelitian 

HALAM SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

RINGKASAN 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

1. Artikel ilmiah (draf, status submit, reprint) 

2. HaKI, publikasi dan produk penelitian 

3. Lainnya 
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Lampiran 17. 
 

Sistematika Proposal Penelitian 
 

Usulan Penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan 

font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 

satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut. 

a. HALAMAN SAMPUL 
 

b. HALAMAN PENGESAHAN 
 

c. DAFTAR ISI 
 

d. RINGKASAN 
 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang 

penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta 

uraian TKT penelitian yang diusulkan (khusus untuk skema penelitian unggulan 

PT dan penugasan). Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci. 

 

e. BAB 1. PENDAHULUAN 
 

Pendahuluan  penelitian  tidak  lebih  dari  700  kata  yang  berisi  latar 

belakang, permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. 

Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan 

skema dan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 

pengetahuan. 

 

f. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state 

of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map 

dibuat dalam bentuk fishbond. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan 

dengan   mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang 

terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.
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Jenis Pengeluaran 
Biaya yang 

Diusulkan (Rp) 

1 Gaji dan upah (Maks.20%)  
 

2 
Bahan habis pakai dan peralatan (40-55%) atau sesuai 
kebutuhan 

 

3 Perjalanan (15%) atau sesui kebutuhan  
 

4 
Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya 
sebutkan) (Maks. 25 %) 

 

Jumlah  

 
 

 

g. BAB 3. METODE PENELITIAN 
 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak 

melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang 

menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama 

waktu yang diusulkan. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan  

yang  jelas,  mulai  dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator 

capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing- masing 

anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan. 

 

h. BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 
 

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib (laporan akhir) dan 

tambahan (artikel jurnal), tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran 

publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang 

dituju untuk luaran berupa buku. 

 

i. BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
 

5.1        Anggaran Biaya 
 

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan 

format sebagaimana pada Lampiran 3. Sedangkan ringkasan anggaran biaya 

disusun sesuai dengan format Tabel 3 dengan komponen sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen Muda yang 

Diajukan
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5.2        Jadwal Penelitian 
 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas dalam 

bentuk bar chart seperti dalam Lampiran 4. 

 

j. DAFTAR PUSTAKA 
 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. 

Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama 

jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. 

Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam 

Daftar Pustaka dan referensi yang digunakan 10 tahun terakhir. 

 

k. LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran 3). 
 

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas (Lampiran 5). 
 

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota (Lampiran 6). 
 

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran 7). 


