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Kampus Merdeka dalam Kurikulum KKNI pada PTKH, perlu 

dibuat pedomannya; 
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PRAKATA 

 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan pemerintah yang 

bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna 

untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. 

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki 

kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh 

pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 

2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada 

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

program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran 

di luar Perguruan Tinggi. 

Buku Pedoman ini membahas tahapan penyusunan dan pengembangan 

kurikulum, struktur kurikulum program studi, strategi implementasi kurikulum dalam 

program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dan penjaminan mutu terkait implementasi 

kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di PTKH. Adapun fokus implementasi 

kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam buku pedoman ini berhubungan 

dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa program sarjana pada 

PTKH. 

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun buku 

pedoman ini yang telah berkerja keras dengan penuh dedikasi untuk mewujudkannya. 

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

masukan yang berharga, sehingga memperkaya isi buku pedoman ini. Semoga buku ini 

bermanfaat bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu dan dapat digunakan sebagai 

inspirasi pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dan pada akhirnya, 

Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul, 

beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap 

kesejahteraan kehidupan bangsa. 

 
Jakarta, 28 Oktober 2022 

DIREKTUR PENDIDIKAN HINDU 
 

 

 

I GUSTI MADE SUNARTHA 
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SAMBUTAN 

 

Atas waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa maka Buku Pedoman Implementasi 

Kurikulum Berdasarkan KKNI Berorientasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 

pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu telah selesai disusun. 

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menjadi salah satu fungsi strategis dalam 

menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi termasuk PTKH. 

PTKH didorong dapat mengembangkan pembelajaran yang otonom, inovatif, produktif, adaptif, 

dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja. 

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan pokok 

terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yaitu: kemudahan 

pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan 

perguruan tinggi negeri menjadi  PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di 

luar program studi. 

Salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diwujudkan melalui 

program hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga dapat 

mewujudkan pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. 

Pembelajaran diselenggarakan secara kreatif dan inovatif. Program hak belajar tiga semester di 

luar program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sejumlah SKS 

dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi. 

Dengan terbitnya buku pedoman ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak terutama 

pengelola PTKH dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu di PTKH serta 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

Akhirnya, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 
semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dan 

penyempurnaan serta penerbitan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan dalam implementasi kurikulum KKNI berorientasi pada 

perguruan tinggi keagamaan Hindu. 

 
DIREKTUR JENDERAL 

 

     

 

 

I NENGAH DUIJA 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di 

Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) Input; (2) Proses; 

(3) Output; dan (4) Outcomes. Input Perguruan Tinggi (PT) pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) adalah lulusan SMA, 

Pasraman Formal, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk 

berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses 

pembelajaran yang telah ditawarkan oleh tiap-tiap lembaga pendidikan 

tinggi. Input yang baik memiliki beberapa indikator, salah satunya 

adalah nilai kelulusan yang berkualitas. Namun, yang lebih penting 

adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas input 

sangat tergantung pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran 

calon mahasiswa. 

Proses pembelajaran yang baik harus didukung oleh beberapa 

hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) 

Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan 

akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk 

dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) 

Kemampuan dan keterampilan SDM akademik dan non-akademik yang 

handal dan profesional; dan (6) Ketersediaan sarana‐prasarana serta 

fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki keenam unsur 

tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, 

serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang 

profesional. 

Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) telah menyusun/ 

mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Pemerintah Nomor 
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73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dimana mewajibkan semua 

Perguruan Tinggi di Indonesia untuk menerapkan Kurikulum Berbasis 

KKNI paling lambat Desember 2019.  

KKNI disusun adalah merupakan reaksi atas ratifikasi yang 

dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui 

tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang 

pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (The 

International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and 

Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific). Dalam hal ini 

dengan adanya KKNI maka negara‐negara lain dapat menggunakannya 

sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian 

pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja, baik yang akan belajar atau 

bekerja di Indonesia maupun sebaliknya. 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang disingkat KKNI 

merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNI 

merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait 

dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara 

Indonesia.  

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran 

sehingga  keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta 

evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi 

yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan 

tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara 

cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan 
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Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun 

waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu 

dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi 

Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi 

Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

(MBKM). 

Terkait dengan kondisi tersebut, implementasi Kurikulum 

berdasarkan  KKNI berorientasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

(MBKM) di Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) perlu segera 

dibuatkan pedoman agar pelaksanaannya sesuai dengan Permendikbud  

No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

B. Landasan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum 

1. Landasan Filosofis 

Adanya berbagai macam perubahan dalam kehidupan 

masyarakat abad XXI, seakan memaksa pihak pengelola Perguruan 

Tinggi untuk melakukan perubahan mendasar dalam hal mengelola 

institusinya. Hal ini terjadi karena perubahan dalam tatanan kehidupan 

masyarakat, juga menyentuh : (i) perubahan pandangan kehidupan 

masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari 

kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam 

pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan (iii) perubahan dari 

pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan (Dantes, 2016:1).  

Terkait dengan hal tersebut (Delors, 1996) menegaskan bahwa 

Komisi Internasional Pendidikan Abad ke 21 yang dibentuk UNESCO, 

melaporkan bahwa di era global ini pendidikan dilaksanakan dengan 

bersandar pada empat pilar, yaitu learning to know, learning to do, 

learning to be, dan  learning to live together. Learning to know berarti 

peserta didik belajar pengetahuan  sesuai dengan jenjang pendidikan 

yang diikuti. Learning to do artinya peserta didik mengembangkan 

keterampilan dengan memadukan pengetahuan yang dikuasai dengan 
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latihan (law of practice), sehingga terbentuk suatu keterampilan yang 

memungkinkan peserta didik mampu memecahkan masalah dan 

tantangan yang dihadapi. Learning to be artinya peserta didik belajar 

menjadi individu yang utuh, memahami arti hidup, dan tahu apa yang 

sebaiknya dilakukan, sehingga dapat hidup lebih berkualitas. Learning 

to live together, berarti peserta didik  memahami arti hidup dengan 

orang lain, saling menghormati, saling menghargai, serta memahami 

adanya saling ketergantungan (interdependency) satu sama lain. Dengan 

demikian, melalui keempat pilar pendidikan ini diharapkan peserta didik 

tumbuh menjadi individu yang utuh, menyadari segala hak dan 

kewajiban, serta menguasai ilmu dan teknologi untuk bekal hidupnya.  

Pendidikan Tinggi dapat mengacu pada dua persoalan pokok, 

yakni standard base dan standar kompetensi. Standard base 

menekankan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana 

diatur dalam Permendikbud  No. 3 tahun 2020. Pasal 1 Permen tersebut 

menyatakan bahwa Kurikulum     adalah     seperangkat     rencana     

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara    

yang    digunakan    sebagai    pedoman penyelenggaraan kegiatan     

pembelajaran     untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum 

pendidikan tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa 

diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS  

yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai 

penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, 

apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan setara dengan 

kemampuan (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam 

jenjang kualifikasi KKNI. 

Adanya berbagai macam perubahan dalam kehidupan 

masyarakat abad XXI membutuhkan berbagai macam keterampilan dan 

salah satu adalah keterampilan belajar dan berinovasi (Learning and 

innovation skill) seperti Critical Thinking & Problem solving, Creativity 

& Innovation, Communication, Collaboration, seakan memaksa pihak 

pengelola Perguruan Tinggi untuk melakukan perubahan mendasar 
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dalam hal mengelola institusinya. Agar mahasiswa selaku lulusan 

perguruan tinggi menguasai keterampilan seperti Critical Thinking & 

Problem solving, Creativity & Innovation, Communication, dan 

Collaboration maka perguruan tinggi harus memiliki program inovatif 

yang dapat diambil oleh mahasiswa. Berbagai program yang mengarah 

kepada pembentukan lulusan yang memiliki kompetensi dan kesiapan 

memasuki dunia kerja dirancang dalam kurikulum perguruan tingginya 

yang berorientasi pada Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.  

Selain itu, Permendikbud Nomor 3 tahun 2020  juga 

menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan 

untuk: (a)  menjamin  tercapainya  tujuan  Pendidikan  Tinggi yang

 berperan   strategis   dalam   mencerdaskan kehidupan bangsa, 

memajukan ilmu pengetahuan dan  teknologi  dengan  menerapkan  

nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa 

Indonesia yang berkelanjutan; (b) menjamin agar Pembelajaran pada 

Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan     dalam     Standar    Nasional Pendidikan 

Tinggi; dan (c) mendorong  agar  Perguruan  Tinggi  di  seluruh wilayah

 hukum    Negara    Kesatuan    Republik Indonesia mencapai  

mutu      Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 

melampaui kriteria    yang    ditetapkan    dalam Standar  Nasional    

Pendidikan    Tinggi    secara berkelanjutan. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 dinyatakan 

bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib: (a) dipenuhi  oleh  

setiap  Perguruan  Tinggi  untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional; (b) dijadikan dasar untuk pemberian izin  pendirian Perguruan 

Tinggi dan izin pembukaan Program Studi; (c) dijadikan   dasar   

penyelenggaraan   Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program 

Studi; (d) dijadikan  dasar  penyelenggaraan  Penelitian  dan Pengabdian 

kepada Masyarakat; (e) dijadikan        dasar        pengembangan        dan 
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penyelenggaraan sistem     penjaminan     mutu internal; dan (f) 

dijadikan    dasar    penetapan    kriteria    sistem penjaminan mutu 

eksternal melalui akreditasi. 

Perumusan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) oleh program 

studi mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian 

Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap 

dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan 

penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, 

Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

2. Landasan Yuridis 

Penyusunan Pedoman Kurikulum pada landasan yuridis berupa 

peraturan yang berlaku, sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 

; 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ; 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan. 

e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 
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Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi; 

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 

194 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kurikulum Berbasis Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Pada Perguruan Tinggi Keagamaan 

Hindu. 

 

3. Landasan Sosiologis 

Ilmu Pengetahuan dan teknologi (sains) dapat dikatakan sebagai 

salah satu faktor penting yang dapat membawa perubahan dan 

dampak dalam kehidupan manusia sehari-hari (Berger dan Luckmann, 

2008). Inilah kenyataan sosial yang ditemukan dalam masyarakat 

kampus. Teknologi sebagai produk ilmu pengetahuan menjadi faktor 

pengubah terbesar kehidupan manusia modern. Besarnya peran 

teknologi dalam masyarakat, bahkan dapat mengantar masyarakat 

menjadi nungkalik, yaitu teknologi yang diciptakan dalam mengatasi 

keterbatasan manusia, berubah  menjadi manusia diciptakan oleh 

teknologi itu, manusia terjebak oleh ciptaannya. Terutama pesatnya 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informatika 

menyebabkan masalah jarak dan waktu dalam interaksi dapat diatasi 

secara efektif dan efisien. Dengan demikian Ilmu Telekomunikasi 

berdampak luas terhadap pemahaman manusia mengenai realitas 

sosial dan dunia, jarak dan waktu. Perubahan ini membutuhkan 

perhatian khusus dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan itu. Bahwa dengan Handphone dan internet jarak, waktu, 

bahkan dunia dilipat dan dimasukkan ke saku. Inilah realitas yang kita 

hadapi, yaitu dunia berubah menjadi kampung global, berubah sangat 
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cepat dan revolusioner (Piliang, 2010:37). 

Kompleksnya kenyataan sosial dalam kehidupan, maka rumpun 

keilmuan merupakan usaha manusia dengan pengetahuannya untuk 

mengklasifikasikan atau menyederhanakan kompleksitas kenyataan 

sosial dimaksud. Usaha itu juga tidak sepenuhnya berhasil, dengan 

demikian makna yang dapat dipahami bahwa tidak ada kebenaran 

tunggal yang dapat dijadikan acuan dalam memahami dan 

menjelaskan kompleksitas masalah sosio-kultural. 

Terkait dengan uraian di atas, dengan mengingat kompleksitas 

dan pluralitas kenyataan sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, 

dan IPTEKS yang ada, maka ada beberapa rekomendasi pemikiran 

alternatif dilihat dari perspektif sosial-kultural: 

1. Bahwa tidak ada kebenaran tunggal dalam memahami keilmuan 

dan masyarakat. Sehingga dibutuhkan pemahaman dan kesadaran 

kritis dan multikultural dalam melihat perubahan yang multiarah 

dan multiperspektif dalam mewujudkan Perguruan Tinggi 

Keagamaan Hindu (PTKH)  yang unggul berdasarkan falsafah 

Tri Hita Karana di masa depan dengan siklus Tri Kaya 

Parisudha dalam kehidupan sebagai berikut: 1) berpikir yang 

baik (manacika parisudha), 2) berkata yang baik (wacika 

parisudha), dan 3) berbuat yang baik (kayika parisudha); 

2. Bahwa IPTEKS, khususnya Teknologi Informasi menjadi faktor 

penting dalam mengubah sistem sosial masyarakat, sehingga 

perlu dijadikan perspektif dalam penyusunan turunan dari 

Pedoman Penyusunan Kurikulum; 

3. Berorientasi pada falsafah Tri Hita Karana sehingga dapat 

diejawantahkan dalam pengembangannya ke depan pembelajaran 

di Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH); 

4. Visi masa depan terkait dengan dimensi sosial, bahwa lembaga, 

lulusan, stakeholder (masyarakat luas), menghadapi tantangan 

dan perubahan secara cepat, sehingga gambaran ini perlu 

dipahami dan diantisipasi bersama-sama; 
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5. Bahwa ke depan SDM kita harus dibekali dengan pikiran, sikap, 

keterampilan yang berkesadaran kritis, antisipatif, inovatif, 

komunikatif, kolaboratif, dan progresif visioner, diarahkan untuk 

mampu menghadapi persaingan global sehingga perlu pedoman 

penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk mendukung 

implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. 

 

C. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan Pedoman: 

a. Membangun kesamaan pola dan langkah dalam penyusunan 

dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang 

merujuk pada KKNI berorientasi Merdeka Belajar dan Kampus 

Merdeka; 

b. Sebagai acuan operasional dalam implementasi pengembangan 

Kurikulum Berbasis KKNI berorientasi Merdeka Belajar dan 

Kampus Merdeka; 

c. Sebagai acuan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan 

mutu dalam implementasi pengembangan kurikulum berbasis 

KKNI berorientasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka 

pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu. 

2. Sasaran Petunjuk Teknis : 

a. Para Pimpinan di Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu 

(PTKH); 

b. Lembaga/Unit Penjamin mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan 

Hindu (PTKH); dan 

c. Stakeholder. 

 

D. Ketentuan Umum 

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
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tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi) 

2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, 

program magister, program doktor, dan program profesi, serta 

program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan 

Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan 

kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-

Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 

ayat 2). 

4. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan 

akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). 

5. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal 

tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 

2020:  Pasal 5 (1)). 

6. Bahan Kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari disiplin 

ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan 

dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 

2001:12-13). 

7. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari 

oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang 

disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi 

pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, 

serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). 
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8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah 

rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan 

pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. 

9. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

10. Literasi Data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, 

menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital. 

11. Literasi Teknologi adalah pemahaman cara kerja mesin, dan 

aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering 

principle). 

12. Literasi Manusia adalah pemahaman tentang humanities, 

komunikasi, dan desain. 

13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang selanjutnya 

disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyertakan, dan 

mengintegrasikan, antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan 

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai 

sektor. 

14. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di 

luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal 

tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang 

terdiri dari 8 (delapan) bentuk, diantaranya pertukaran mahasiswa, 

magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, 

penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek 

independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020). 
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BAB II 

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN 

KURIKULUM 

 

A. Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI Berorientasi Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran  untuk 

mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi 

dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor    8   Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional  Indonesia dengan skematik penyusunan 

kurikulum sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1 

Skematik Penyusunan Kurikulum 

 

Pengembangan kurikulum dapat disusun melalui tahapan-

tahapan perancangan kegiatan penyusunan konsep sampai dengan 

penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi. 

Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga 
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bagian kegiatan , yakni: (1) Penyusunan Profil Lulusan; (2) Perumusan 

Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian; (3) Pembentukan 

Mata Kuliah dan Perhitungan sks. Selanjutnya dengan terbitnya 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong 

Program Studi di Perguruan Tinggi agar meninjau kembali kurikulumnya 

untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Namun demikian, 

pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012). 

Mengenai Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan sebagai 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang meliputi CPL Sikap dan 

Keterampilan Umum (terdapat dalam Lampiran SN-Dikti), sedangkan 

CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus disusun oleh Program Studi 

(Prodi) bersama stakeholder atau oleh forum program studi 

sejenis/asosiasi. Adapun alur pengembangan kurikulum untuk 

mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai 

berikut: 

 
Gambar 2.2 

Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung 

Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

 

Perumusan CPL juga didasari oleh hasil evaluasi kurikulum 

program studi melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang 

sedang berjalan, tracer study, masukan masukan pengguna lulusan, 
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alumni, dan ahli di bidangnya. Evaluasi kurikulum juga mengkaji 

perkembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi di bidang yang relevan, 

kebutuhan pasar kerja, serta visi dan nilai- nilai yang dikembangkan 

oleh setiap institusi. 

 

B. Penetapan Profil Lulusan 

Profil merupakan outcome pendidikan yang dituju yang menjadi 

gambaran tentang kompetensi lulusan dari sebuah program studi. Hal ini 

berkaitan dengan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang 

keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. 

Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan 

pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun 

industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Profil utama program studi seyogyanya disusun oleh kelompok 

prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan 

dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-

peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” 

yang harus dimiliki. Akan tetapi dapat juga disusun langsung oleh 

program studi jika belum terbentuk asosiasi dengan tetap 

memperhatikan karakteristik keilmuan program studi. Sedangkan profil 

tambahan dapat disesuaikan dengan konteks lokalitas dan sumber daya 

yang dimiliki prodi, oleh karena itu setiap profil tambahan di masing-

masing program studi dapat berbeda. Profil program studi diharapkan 

tidak terlalu banyak, agar memenuhi asas profesionalitas.  

Adapun tahapan yang dapat dilakukan dalam menyusun profil 

lulusan adalah sebagai berikut. 

1 Evaluasi Kurikulum 

Evaluasi kurikulum merupakan tahap penting dalam menjamin 

mutu lulusan sebuah program studi. Oleh karena itu harus 

dilakukan pengembangan dan pembaharuan kurikulum secara 

periodik didasarkan atas kebutuhan dan perkembangan ilmu 
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pengetahuan. Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan 

melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan 

memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. 

Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan 

ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.  

2 Forum Group Discussion Perumusan Profil 

Forum Group Discusion merupakan sarana internal untuk 

melakukan evaluasi terhadap kurikulum, khususnya mengenai 

profil lulusan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi dasar penting 

dalam merumuskan kembali profil lulusan sesuai dengan kebutuhan 

yang diharapkan. Forum Group Discusion secara internal dapat 

dilakukan untuk mengevaluasi dan menyusun draf perumusan 

profil. Profil utama dapat mengacu pada keputusan asosiasi/forum 

prodi sejenis, dan apabila belum ada dapat dirumuskan oleh prodi 

masing-masing. Profil tambahan juga dapat dirumuskan oleh 

program studi masing-masing. 

3 Workshop Perumusan Profil 

Workshop dilakukan untuk perumusan profil bersama pihak-pihak 

terkait, seperti asosiasi prodi sejenis, stakeholder, alumni, pakar dan 

lain-lain. 

4 Penetapan Profil 

Hasil workshop ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh 

Rektor/Ketua seperti yang dideskripsikan pada tabel  Skematik 

Penyusunan Profil Lulusan berikut ini: 

NO PROFIL 
DESKRIPSI 

1 Profil 1  

Ditetapkan oleh Asosiasi sejenis, apabila 

belum ada dapat ditetapkan oleh prodi 

Menggambarkan tentang profil yang 

diharapkan 

2 Profil 2  

Dapat ditetapkan oleh Prodi masing-

masing 

Menggambarkan tentang profil yang 

diharapkan 

3 Profil 3  

Dapat ditetapkan oleh Prodi masing-

masing 

Menggambarkan tentang profil yang 

diharapkan 
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C. Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan  

Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan rumusan terkait 

tentang indikator capaian dari profil lulusan yang hendak dicapai. 

Bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, tahap ini 

merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji 

seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh 

lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. 

Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran 

lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau 

kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan 

keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan 

capaian pembelajaran baru. 

Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan 

dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, 

melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, di 

samping juga melakukan analisis kebutuhan, serta 

mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi 

profesi/keilmuan. Semua tahap ini, diharapkan menghasilkan 

capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi ketentuan seperti 

yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.  

Terkait dengan hal di atas, dalam merumuskan capaian 

pembelajaran lulusan dapat melalui dua tahapan yaitu (1) Capaian 

Pembelajaran Lulusan dari Profil utama Prodi dirumuskan oleh 

Asosiasi Prodi sejenis yang berbadan hukum. Bila belum ada 

asosiasi Prodi sejenis maka disusun oleh masing-masing prodi, 

namun harus ada standar minimal yang sama dan (2) Capaian 

Pembelajaran Lulusan dari Profil Tambahan dapat disusun oleh 

masing-masing prodi. Dengan demikian rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini. 
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Gambar 2.3 

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan 

 

D. Pembentukan Mata Kuliah dan Perhitungan sks 

1. Pembentukan Mata Kuliah 

Pembentukan mata kuliah dapat dilakukan dengan 

membuat matrik yang menghubungkan antara Capaian 

Pembelajaran Lulusan dengan Bahan Kajian. Titik temu antara 

satu atau lebih CPL dengan Bahan Kajian menjadi embrio mata 

kuliah. Bahan Kajian merupakan acuan dalam merumuskan mata 

kuliah yang dihubungkan dengan capaian pembelajaran. Bahan 

kajian diturunkan melalui pohon keilmuan dengan peta 

keilmuan. Oleh karena itu setiap program studi harus memiliki 

naskah akademik pohon keilmuannya. Jika belum Bahan Kajian 

dapat diambil dari peta keilmuan atau IPTEKS yang menjadi ciri 

program studi atau khasanah IPTEKS yang akan dibangun oleh 

program studi sendiri.  

Perhitungan sks dilakukan dengan perkalian antara 

keluasan dan kedalaman dibagi total belajar, kemudian dikalikan 

SKS program studi. Dalam konsep ini, sebuah mata kuliah 

memungkinkan berisi berbagai bahan kajian yang terkait erat 

dan diperlukan untuk disatukan karena pertimbangan efektivitas 

pembelajaran.

PROFIL CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

Profil 1,2,3 

A 

Sikap  

Disusun sesuai dengan rumusan Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015, dan dapat ditambah 

oleh prodi 

B 
Pengetahuan 

Disusun oleh Asosiasi/Forum Prodi sejenis, apabila belum ada disusun oleh prodi 

C 

Keterampilan Umum 

Disusun sesuai dengan rumusan SN Dikti, dan dapat ditambah oleh prodi 

D 
Keterampilan Khusus 

Disusun oleh Asosiasi/Forum Prodi sejenis, apabila belum ada disusun oleh prodì  
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Gambar 2.4 

Pembentukan Mata Kuliah 

 

Keterangan :  

a. Masing-masing Bahan Kajian ditandai (√) mendukung CP 

yang mana (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan 

Khusus); 

b. Masing-masing Bahan Kajian memiliki penjabaran materi 

pokok. Untuk hal itu harus dideskripsikan oleh yang 

menguasai bidang tersebut; 

Contoh: 

Bahan Kajian Tattwa Menyangkut; sistem kepercayaan 

umat Hindu yang meliputi konsep Panca Srada, kosmologi, 

kosmogoni, konsepsi kehidupan dan kematian, konsepsi 

tentang dunia roh, dunia akhirat dan lain-lain. 

c. Bahan Kajian harus dideskripsikan ke dalam sub-sub Bahan 

Kajian, seperti contoh butir 2. 

d. Satu Bahan Kajian dapat langsung menjadi satu Mata 

Kuliah atau beberapa Bahan Kajian dapat menjadi satu mata 

kuliah. Namun dalam contoh pada lampiran ini Bahan 

Kajian yang dicantumkan di atas langsung menjadi satu 

mata kuliah. 
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2. Perhitungan sks 

Penentuan sks masing-masing prodi minimal 144 sks 

untuk S1, untuk menjabarkan hal ini dalam penentuan sks 

masing-masing mata kuliah yang sudah terbentuk ditempuh 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Waktu belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai 

CP Mata Kuliah pada setiap tahapan belajar ditentukan oleh 

dosen/tim dosen berdasarkan pengalaman mengampu mata 

kuliah. 

b. Masing-masing dosen pengampu mata kuliah 

mendeskripsikan sub bahan kajiannya (materi pokok) mata 

kuliah dalam hitungan menit yang terdiri dari Tatap 

muka=50’, Terstruktur=60’ dan Mandiri=60’. Total waktu 

yang didapatkan (dalam hitungan menit) dibagi 16 Minggu, 

dan hasilnya dibagi 170 menit x 1 sks. 

 

sks =  : 170 x 1 sks 

 

Penjelasan 

Ʃ   : Jumlah 

X   : Waktu belajar yang dibutuhkan untuk mencapai 

CPL Mata Kuliah 

16  : Jumlah pertemuan minimal per semester 

170 : Jumlah menit per 1 sks 

c. Untuk menentukan kesesuaian sks setiap mata kuliah agar 

penetapan beban studi mahasiswa program studi sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan 

kegiatan penyelarasan jumlah sks. 

d. Distribusi Mata Kuliah setiap semester agar diatur oleh 

masing-masing institusi sesuai dengan sistem akademik yang 

digunakan. 
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E. Alternatif Model untuk Pemenuhan Masa dan Beban Studi 

Alternatif model untuk pemenuhan masa dan beban studi 

dalam Standar Nasional Pendidikan  Tinggi  (SN-Dikti) tersirat pada 

Pasal 18 ayat (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi 

mahasiswa program  sarjana   atau   program   sarjana   

terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d 

dapat dilaksanakan dengan cara: 

a. mengikuti  seluruh  proses  Pembelajaran  dalam Program 

studi  pada  Perguruan  Tinggi  sesuai masa dan beban 

belajar; atau 

b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk 

memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya 

mengikuti proses Pembelajaran di  luar  Program  Studi  

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). 

Perguruan   Tinggi   wajib   memfasilitasi   pelaksanaan 

pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran untuk  

pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Pasal 18 dengan 

cara sebagai berikut: 

a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 

(sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program 

Studi; 

b. 1  (satu)  semester  atau  setara  dengan  20  (dua puluh)

 satuan    kredit    semester    merupakan Pembelajaran di 

luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 

c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40    (empat    

puluh)    satuan    kredit    semester merupakan: 

1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di 

Perguruan Tinggi yang berbeda; 

2) Pembelajaran   pada   Program   Studi   yang berbeda 

di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 

3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 
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Pemenuhan Masa dan Beban studi, masing-masing 

Perguruan Tinggi (PTKH) dapat merancang sendiri, namun 

sebagai bahan komparatif diajukan beberapa model alternatif, 

diantaranya sebagai berikut: 

 
Gambar 2.5  

Model Sekuensial (Berurutan) 

 

 
Gambar 2.6 

Model Non Sekuensial (Tidak Berurutan) 
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Gambar 2.7 

Model Minimal 

 

Catatan: implementasi model di atas masing-masing PTKH 

bisa mendesain secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan 

kondisi masing-masing PTKH. 

 

F. Jenis kegiatan pembelajaran di Luar Prodi dan di luar PT 

Merdeka Belajar secara eksplisit tersirat pada pasal 15 ayat 

(1) Bentuk  Pembelajaran  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 14 

ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar 

Program Studi., ayat (2) Bentuk    Pembelajaran    di    luar    

Program    Studi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  

merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:  

a. Pembelajaran  dalam  Program  Studi  lain  pada Perguruan 

Tinggi yang sama; 

b. Pembelajaran  dalam  Program  Studi  yang  sama pada 

Perguruan Tinggi yang berbeda; 

c. Pembelajaran  dalam  Program  Studi  lain  pada Perguruan 

Tinggi yang berbeda, dan  

d. Pembelajaran   pada   lembaga   non   Perguruan Tinggi. 

Proses    Pembelajaran    di    luar    Program    Studi 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d 

dilaksanakan  berdasarkan  perjanjian kerja sama antara Perguruan 
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Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan 

hasil kuliah diakui melalui  mekanisme  transfer Satuan Kredit 

Semester.  

Adapun jenis kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah 

diluar Perguruan Tinggi ada 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut: 

 
 

Deskripsi umum kegiatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran di luar prodi di dalam PT, dapat dilakukan oleh 

mahasiswa selama satu semester dengan beban belajar setara 

20 sks. Pemilihan mata kuliah di luar prodi ini adalah sesuai 

dengan minat dan bakat atau keterampilan yang dibutuhkan 

oleh mahasiswa  dengan  ketentuan (optional) sebagai berikut: 

(a) Mahasiswa  bebas memilih MK sesuai dengan minat dan 

bakatnya;  (b) Mahasiswa memilih MK yang terkait dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang program 

magang yang akan dipilih nanti;  (c) Implementasi butir 1 dan 2 

dikoordinasikan oleh Prodi sehingga mata kuliah yang diambil 

oleh mahasiswa   diusahakan gayut dengan keilmuan Prodi 

dan/atau Program magangnya. 

2. Kegiatan magang disesuaikan dengan Program Studi yang 

bekerjasama dengan sebuah industri atau sebuah perusahaan, 

yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, 

maupun perusahaan rintisan (startup). Program magang 1–2 
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semester, dimaksudkan memberikan pengalaman yang cukup 

kepada mahasiswa, dan industri bisa mendapatkan talenta (bila 

cocok) yang nantinya bisa langsung direkrut, sehingga 

mengurangi biaya recruitment dan training awal. Mahasiswa 

yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap 

dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. 

3. Membangun desa merupakan sebuah kegiatan  untuk 

membantu masyarakat   di   pedesaan   atau   daerah   terpencil 

dalam    membangun    ekonomi rakyat, infrastruktur, dan 

lainnya.. Dapat  dilakukan bersama dengan aparatur desa  

(kepala  desa),  BUMDes,  Koperasi, atau  organisasi desa 

lainnya. 

4. Pertukaran pelajar merupakan bentuk kegiatan mengambil 

kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun 

dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah 

diadakan  Pemerintah atau Perguruan Tingginya. Nilai dan sks 

yang diambil di perguruan  tinggi luar disetarakan oleh 

perguruan tingginya. Program ini memberi   kesempatan  

pengalaman   belajar pada mahasiswa untuk  meningkatkan 

softskills dan hardskills  di perguruan tinggi lain 

5. Kegiatan penelitian/riset akademik, baik sain maupun sosial 

humaniora, yang  dilakukan di bawah  pengawasan  dosen  atau  

peneliti.  Dapat      dilakukan      pada   Badan  atau Lembaga  

riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi, 

dan yang lainnya. 

6. Kewirausahaan yang dimaksud dalam MBKM adalah 

mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara  

mandiri  dibuktikan  dengan  penjelasan  atau  proposal  

kegiatan  kewirausahaan   dan bukti transaksi   konsumen  atau  

slip  gaji pegawai. Kegiatan kewirausahaan memberikan 

kesempatan     pada mahasiswa yang memiliki minat wirausaha 
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untuk mengembangkan usahanya    secara lebih leluasa di 

samping untuk menangani permasalahan pengangguran.  

7. Studi/Proyek Independen. Mahasiswa dapat mengembangkan 

sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat 

dikerjakan bersama dengan mahasiswa    lain. Mewujudkan 

gagasan mahasiswa, dalam mengembangkan produk inovatif    

yang menjadi gagasannya. 

8. Kuliah Kerja Nyata/Kuliah Kerja Nyata Tematik, merupakan 

salah satu bentuk     pengabdian kepada masyarakat dimana 

mahasiswa bisa mengembangkan bentuk     kegiatan yang 

bersifat interdisipliner, institusional dan kemitraan. 

9. Asistensi mengajar di satuan pendidikan, merupakan bentuk 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara 

kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing di 

satuan pendidikan formal atau pasraman. 

10. Proyek Kemanusiaan merupakan program yang memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan 

kemanusiaan secara terencana yang dituangkan melalui 

proposal kegiatan kemanusiaan. Proyek Kemanusian dapat 

berbentuk kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi 

kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam 

maupun luar negeri. Kegiatan Pembelajaran berupa proyek 

kemanusiaan merupakan bentuk pembelajaran yang melatih 

mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian dan kepekaan 

sosial melalui kegiatan yang bersifat terprogram dan 

melembaga di PTKH. 
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BAB III 

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI 

 

Kurikulum  pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana 

dan  pengaturan  mengenai tujuan,  isi,   dan bahan   ajar   serta cara   

yang  digunakan   sebagai pedoman   penyelenggaraan kegiatan  

pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum 

Pendidikan Tinggi  sebagaimana dimaksud dikembangkan  oleh setiap  

Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi untuk  setiap Program Studi yang mencakup pengembangan 

kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. (pasal 35 UU 

RI No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi). Sedangkan struktur 

kurikulum yang dimaksud merupakan pola dan susunan tujuan, isi, 

bahan ajar yang selanjutnya merupakan kegiatan pelayanan yang 

dituangkan kedalam kompetensi yang dijabarkan dalam berbagai mata 

kuliah suatu prodi tertentu. Struktur kurikulum setiap prodi di 

lingkungan PTKH, minimal memuat hal berikut.  

A. Identitas 

1. Nama Program Studi   : 

2. Ijin Penyelenggaraan Program Studi : 

3. Akreditasi  Program Studi   : 

4. Gelar Akademik Beserta Singkatannya : 

5. Jenis Pendidikan    : 

6. Program Pendidikan    : 

7. Bahasa Pengantar    : 

8. Kuliah (disesuaikan)    :  

(Tatap Muka, Hybrid, Blended Learning) 

B. Visi, Misi, Tujuan, dan strategi 

1. Visi Program Studi    : 

2. Misi Program Studi    : 

3. Tujuan Program Studi   : 

4. Strategi Program Studi   : 
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Keterangan: 

Menentukan Visi dan Misi Program Studi yang mengacu pada 

KKNI ada beberapa hal yang diperhatikan:   

1. Visi  

Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran yang 

menantang (ideal) tentang keadaan masa depan ke mana dan 

bagaimana program studi harus dibawa dan diarahkan agar 

dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi harus 

mengacu pada KKNI, di samping itu harus juga mengacu hal 

berikut ini:  

a. singkat, padat dan mudah diingat; 

b. bersifat inspiratif dan menantang (ideal); 

c. Sesuatu ideal yang ingin dicapai; 

d. memberikan arah dan fokus yang jelas; 

e. menjadi perekat & penyatu berbagai gagasan; 

f. berorientasi ke depan; 

g. menumbuhkan komitmen; dan 

h. menjamin kesinambungan. 

 

Terdapat dua mazhab dalam perumusan visi, yaitu mazhab 

Quantitatif dan Qualitatif 

 

Contoh Perumusan Visi (mazhab Qualitatif) 

 

 

 

Contoh Perumusan Visi (mazhab Quantitatif) 

 

 

 

 

Menjadi Program Studi  yang Unggul dalam Akademik dan Kuat 

dalam Karakter 

Terkemuka, unggul dalam Ilmu Hukum dan Agama Hindu Tahun 2040 
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2. Misi 

Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Prodi untuk 

merealisasikan visi yang telah ditetapkan.  

Contoh Misi 

a. Meningkatkan...melalui... 

b. Membangun jaringan...melalui... 

c. Mengembangkan...melalui... 

d. Menerapkan/melakukan ...melalui ... 

 

3. Tujuan 

Tujuan Unit Pengelola Program Studi terhadap Visi, Misi 

Program Studi disusun berdasarkan analisis yang sistematis, 

serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi 

yang ditindaklanjuti.   

 

4. Strategi 

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit 

Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan 

Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya. 

Penyusunan strategi disesuaikan dengan kesesuaian dari Visi, 

Misi, dan Tujuan yang telah ditentukan. 

 

C. Profil Lulusan 

Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap 

kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha 

maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan program studi yang 

dibangun. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok 

prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan 

dijadikan rujukan secara nasional. 
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No Profil Lulusan Deskripsi Profile 

1 Profil 1 

Ditetapkan oleh Asosiasi 

sejenis, apabila belum 

ada dapat ditetapkan oleh 

prodi 

Menggambarkan tentang profil yang di 

harapkan 

2 Profil 2 

Dapat ditetapkan oleh 

Prodi masing-masing 

Menggambarkan tentang profil yang di 

harapkan 

3 Profil 3 

Dapat ditetapkan oleh 

Prodi masing-masing 

Menggambarkan tentang profil yang di 

harapkan 

Gambar 3.1  

Skematik Penyusunan Profil Lulusan 

 

D. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Skematik Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

NO PROFIL CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

1 
Profil 

1, 2, 3 

A Sikap  

 
Disusun sesuai dengan rumusan SN-Dikti, dan dapat ditambah oleh 

prodi 

B Pengetahuan 

 
Disusun oleh Asosiasi Prodi, apabila belum ada dapat disusun oleh 

prodi 

C Keterampilan Umum 

 
Disusun sesuai dengan rumusan  SN-Dikti, dan dapat ditambah oleh 

prodi 

D Keterampilan Khusus 

 
Disusun oleh Asosiasi Prodi, apabila belum ada dapat disusun oleh 

prodi 
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E. Bahan Kajian 

Menentukan bahan kajian dengan tabel sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3 

Skematik Bahan Kajian. 

 

Komposisi mata kuliah Inti Keilmuan Akademik Keagamaan dan 

Terapan, IPTEK Pendukung, dan Penciri pada Prodi di Perguruan 

Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH)  seluruhnya berjumlah minimal 144 

s.d 150 sks dengan komposisi sebagai berikut: 

1. Mata Kuliah Umum disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku. 

2. Setelah dikurangi Mata Kuliah Umum disajikan sebagai 

proporsi kelompok mata kuliah sebagai berikut: 

a. Inti Keilmuan Akademik Keagamaan dan Keilmuan 

Akademik Terapan memuat antara 60 % - 80% dari jumlah 

sks. 

b. IPTEK Pendukung  dan penciri memuat  maksimum 40  %  

dari jumlah sks 

 

F. Mata Kuliah 

Peta kaitan bahan kajian dan capaian pembelajaran secara 

simultan juga digunakan untuk analisis pembentukan sebuah mata 

kuliah. Hal ini dapat ditempuh dengan menganalisis kedekatan 

bahan kajian dan kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi 
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bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, serta 

dengan strategi atau pendekatan  pembelajaran yang tepat, seperti 

contoh dalam tabel  berikut ini: 

 

KODE 

CAPAIAN 

PEMBELA

JARAN 

(KODE 

CPL) 

BAHAN KAJIAN 

MATA 
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dst 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

           

           

           

           

 

Gambar 3.4  

Skematik Pembentukan Mata Kuliah dan Perhitungan sks 

 

Keterangan: 

Dari contoh pembentukan mata kuliah di atas, merangkai 

beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui 

beberapa pertimbangan, yaitu: (a) adanya keterkaitan yang erat 

antar-bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi 

diperkirakan akan lebih baik hasilnya, (b) adanya pertimbangan 

konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna 

keilmuan dalam konteks tertentu, dan (c) adanya metode 

pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi 

lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa 

bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan 

terintegrasi. Dengan demikian, pembentukan mata kuliah 

mempunyai fleksibilitas yang tinggi sehingga satu program studi 

sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah 

yang sangat berbeda karena mata kuliah hanyalah bungkus 

serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program 

studi. 
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Misalnya bidang kajian Tatva (Epistemologi) terkait dengan 

materi: (1) Sradha (Sistem Teologis), (2) Upanisad (Sistem Filsafat) 

(3) Dharsana (Way of Life)); (4) Filsafat Hindu & Filsafat 

Pendidikan Hindu ; (5) Kosmologi & Mitologi;). 

Dari contoh pembentukan mata kuliah di atas, merangkai 

beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui 

beberapa pertimbangan, yaitu: (a) adanya keterkaitan yang erat 

antar-bahan kajian yang bila dipelajari secara terintergrasi 

diperkirakan akan lebih baik hasilnya, (b) adanya pertimbangan 

konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna 

keilmuan dalam konteks tertentu, dan (c) adanya metode 

pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi 

lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa 

bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan 

terintegrasi. Dengan demikian, pembentukan mata kuliah 

mempunyai fleksibilitas yang tinggi sehingga satu program studi 

sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah 

yang sangat berbeda karena mata kuliah hanyalah bungkus 

serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program 

studi. 

 

G. Deskripsi dan CPL yang dibebankan 

Setiap mata kuliah dideskripsikan dan diberikan beban 

sesuai dengan CPL Program Studi yang telah ditentukan. CPL 

Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah,  pemetaannya 

seperti tabel berikut: 

No 

Mata Kuliah dan Kode CPL-

Prodi Yang dibebankan Pada 

Mata Kuliah 

Kode Mata 

Kuliah 
Deskripsi Mata Kuliah Tujuan Mata Kuliah 

1 

Nama Mata Kuliah: … 

Kode CPL-Prodi yang 

dibebankan Pada Mata Kuliah:  

… 

   

Gambar 3.5  

Skematik deskripsi dan CPL yang dibebankan 
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H. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum Tiga (3) 

Semester di Luar Program Studi 

Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan pembelajaran 

seiring dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang begitu cepat serta kondisi, keragaman minat 

mahasiswa, perlu dirancang kurikulum yang dapat secara luwes 

dilaksanakan agar memberikan keleluasaan kepada para mahasiswa 

untuk memperoleh pengalaman belajar di lingkungan PTKH baik di 

dalam kampus maupun luar kampus. Kurikulum dapat dimodifikasi 

dan diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan tersebut, yang 

selanjutnya dapat disebut dengan kurikulum adaptif. 

Kurikulum adaptif diperlukan dalam rangka menyesuaikan 

kebutuhan pembelajaran seiring dengan perubahan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat 

serta kondisi, keragaman minat mahasiswa, perlu dirancang 

kurikulum yang dapat secara luwes dilaksanakan agar memberikan 

keleluasaan kepada para mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

belajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) baik di 

dalam kampus maupun luar kampus sendiri. Kurikulum dapat 

dimodifikasi dan diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan. 

 

I. Silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Kontrak 

Kuliah, dan RTM 

Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk 

setiap mata kuliah. Demi kelengkapan manajemen administrasi 

perkuliahan dan pedoman dalam pengelola proses pembelajaran 

(perkuliahan), setiap mata kuliah dilengkapi dengan; (1) silabus 

mata kuliah, (2) rencana pembelajaran semester (RPS), dan (3) 

kontrak perkuliahan. 

1. Silabus 

Silabus adalah seperangkat rencana tentang materi, 

kegiatan, dan pengelolaan pembelajaran, serta bentuk 

penilaian hasil pembelajaran untuk setiap mata kuliah.  
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Silabus minimal memuat: 

a. Identitas mata kuliah: nama, kode, bobot-sks, mata kuliah 

prasyarat; 

b. Capaian Pembelajaran  Lulusan  (CPL-Prodi) 

c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah;  

d. Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

e. Bahan kajian (materi pembelajaran); 

f. Pustaka; 

g. Media Pembelajaran; dan 

h. Kegiatan Pembelajaran, 

 

2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

RPS merupakan penjabaran dari Silabus mata kuliah 

yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama 

dalam kelompok keahlian (KK) suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Sesuai 

dengan standar proses pembelajaran dalam Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi rencana pembelajaran semester (RPS) 

paling sedikit memuat: 

a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, 

semester, sks, nama dosen pengampu; 

b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada 

mata kuliah; 

c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk  memenuhi  capaian pembelajaran 

lulusan; 

d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang 

akan dicapai; 

e. metode pembelajaran; 

f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan 

pada tiap tahap pembelajaran; 

g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;  

h. daftar referensi yang digunakan. 
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3. Kontrak Kuliah 

 Kontrak perkuliahan merupakan kesepakatan antara 

dosen dan mahasiswa mengenai berbagai aspek perkuliahan 

termasuk didalamnya mengenai bentuk dan isi program 

pembelajarannya. Fungsi kontrak perkuliahan adalah 

menjelaskan peranan dan tanggungjawab mahasiswa dan dosen 

dalam rangka meningkatkan efisiensi pembelajaran yang akan 

dilakukan. Kontrak Perkuliahan minimal memuat; (a) nama 

program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, 

nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran Mata Kuliah; 

(c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran; (d) bahan kajian; (e) metode pembelajaran; (f) 

penilaian; dan (g) Daftar referensi yg harus dibaca. 

 

4. RTM (Rencana Tugas Mahasiswa dalam satu semester) 

 Perencanaan Tugas yang dibebankan kepada mahasiswa, 

yang secara terperinci  mengandung Bentuk Tugas, Judul 

Tugas, Sub-CPMK, Deskripsi Tugas, Metode Pengerjaan 

Tugas, Bentuk dan Format Luaran, Indikator, Kriteria dan 

bobot Penilaian,  Jadwal Pelaksanaan dan Daftar Rujukan, 

diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa yang direncanakan oleh dosen. pengalaman belajar 

mahasiswa yang selama satu semester.  
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BAB IV 

STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM  

DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS 

MERDEKA 

 

A. Proses  Pembelajaran Untuk Memfasilitasi  Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka 

Karakteristik  proses  pembelajaran  yang dimaksud  adalah 

menyangkut   sifat pembelajaran yang terjadi di perguruan tinggi 

dalam rangka mencapai capaian pembelajaran (CP) yaitu bersifat: 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada  mahasiswa. 

 Interaktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran  

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan 

dosen, sedangkan holistik dimaksudkan bahwa proses pembelajaran 

mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas 

dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun 

nasional. Mengenai Integratif dimaksudkan bahwa capaian  

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara 

keseluruhan dalam satu kesatuan  program  melalui pendekatan 

antardisiplin dan multidisiplin. Sifat saintifik  dimaksudkan bahwa 

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses  pembelajaran 

yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta 

lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan 

kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

dan kebangsaan. Sedangkan kontekstual diartikan sebagai proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya, begitu pula 

tematik dimaksudkan bahwa capaian   pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik 

tema-tema   keilmuan   program   studi   dan dikaitkan dengan 

permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Sedangkan 
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yang menyangkut sifat efektif dimaksudkan bahwa capaian 

pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan  

mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam 

kurun waktu yang optimum. Mengenai sifat kolaboratif   

dimaksudkan bahwa melalui   proses   pembelajaran  bersama yang 

melibatkan interaksi antar individu (mahasiswa) untuk 

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa dimaksud agar 

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran 

yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian,  dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan. 

Metode  pembelajaran  yang digunakan dalam proses 

pembelajaran (perkuliahan) dapat berbentuk: diskusi kelompok, 

simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis 

masalah, atau metode pembelajaran  lain, yang dapat secara 

efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

Setiap  mata  kuliah  dapat  menggunakan  satu  atau gabungan dari  

beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk 

pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang dimaksud dapat berupa: 

kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktek studio, 

praktek bengkel, atau praktek lapangan, penelitian, perancangan, 

pengembangan dan pengabdian masyarakat. Berbagai bentuk 

pembelajaran tersebut adalah dalam rangka pengembangan sikap, 

pengetahuan, keterampilan, dan mendapatkan pengalaman otentik.   

Dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 yang menjadi 

dasar pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar-

kampus merdeka menyatakan bahwa “Perguruan Tinggi wajib 

memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat 

diambil atau tidak)” mengambil sejumlah mata kuliah atau program 

pembelajaran dengan satuan kredit semester di luar program studi 
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pada perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara 20 

sks) dan di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda 

maksimal sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Untuk itu 

setiap program studi wajib menyediakan desain kurikulum yang 

memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai jalur alternatif model 

pembelajaran dalam program semester. Pelaksanaan pembelajaran 

dalam kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka 

pada jenjang sarjana dikelompokkan dalam beberapa klaster atau 

model dalam rangka tata kelolanya. 

Mekanisme pelaksanaan Pembelajaran dalam implementasi 

program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah sebagai berikut: 

a. Implementasi Hak Belajar 3 Semester di luar Program Studi. 

Hak belajar tiga semester di luar program studi yang 

diambil oleh mahasiswa merupakan bagian dari Kebijakan 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Melalui kebijakan tersebut 

mahasiswa diberikan kesempatan dan kemerdekaan belajar 

untuk menyelesaikan sejumlah mata kuliah dan sks dalam 

kurikulum program studinya, dan  dapat juga mengambil 

sejumlah mata kuliah dan sks di luar kurikulum program 

studinya. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran satu semester di 

luar program studi pada perguruan tinggi yang sama didasarkan 

atas kedekatan rumusan CPL program studi seperti pada format 

kedekatan CPL pada dua Program Studi tabel berikut: 

 

Prodi 

Capaian 

Pembelajaran 

Lulusan (CPL) 
Kompetensi Tambahan Keterangan 

Nama 

Program 

Studi A 
CPL Program Studi B 

Kompetensi tambahan yang 

diharapkan dari Program Studi 

Kedekatan Kompetensi yang ada di 

Program   Studi Lain (Program studi 

B) dalam Perguruan Tinggi 

 

Penjelasan 

Mahasiswa pada program studi A harus mampu menguasai 
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minimal CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi 

tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang 

kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang 

bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi 

lain dalam Perguruan Tinggi. 

Adapun kegiatan pembelajaran dua semester di luar 

program studi dan di luar perguruan tinggi dilakukan dalam 

dua bentuk yaitu pembelajaran dan ragam kegiatan merdeka 

belajar. Kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di 

luar perguruan tinggi ditentukan berdasarkan profil tambahan, 

rumusan CPL tambahan, dan kedekatan dalam rumpun ilmu 

pada program studi yang terkait. Kegiatan pembelajaran di luar 

program studi dan di luar Perguruan Tinggi yang dapat diikuti 

oleh mahasiswa meliputi kegiatan magang/praktik kerja, 

proyek kemanuasiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, 

pertukaran pelajar, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, 

studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja 

nyata tematik.  

Semua bentuk pembelajaran di luar program studi dan 

di luar perguruan tinggi tempat mahasiswa terdaftar, harus 

dibimbing oleh dosen yang ditugaskan oleh pimpinan kampus. 

Melalui model pembelajaran di luar program studi dan luar 

kampus diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman 

nyata, empirik dan kontekstual yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh yaitu sikap 

dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum dan 

keterampilan khusus sehingga memiliki kesiapan kerja setelah 

mereka lulus. 

 

b. Model Pelaksanaan Program Pembelajaran dalam Semester. 

Pemenuhan Masa dan Beban studi, masing-masing 

Perguruan Tinggi (PTKH) dapat merancang sendiri, namun 

sebagai bahan komparatif diajukan beberapa model alternatif, 
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diantaranya sebagai berikut: 

1) Model Sekuensial: 

 
 

Model Sekuensial adalah penerapan pembelajaran 

secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
No. Semester Deskripsi 

1 I dan II semester satu dan semester dua pembelajaran di dalam 

program studi dengan mata kuliah: mata kuliah wajib umum 

dan mata kuliah prodi (mata kuliah keprodian). 

2 III dan IV semester tiga dan semester empat pembelajaran di dalam 

program studi dengan mata kuliah prodi (mata kuliah 

keprodian). 

3 V 

 

semester lima pembelajaran di luar program studi di dalam 

Perguruan Tinggi. 

4 VI dan VII Semester enam dan tujuh  pembelajaran di luar Perguruan 

Tinggi. 

5 VIII semester delapan pembelajaran kembali ke program studi 

dan menyelesaikan tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM KKMI BERORIENTASI MKBM PADA PTKH | 41 

2) Model Non Sekuensial 

 
 

Model Non Sekuensial adalah penerapan 

pembelajaran secara tidak  berurutan  dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 
No. Semester Deskripsi 

1 I dan II semester satu dan semester dua pembelajaran di dalam 

program studi dengan mata kuliah: mata kuliah wajib umum 

dan mata kuliah prodi (mata kuliah keprodian). 

2 III dan IV semester tiga dan semester empat pembelajaran di dalam 

program studi dengan mata kuliah prodi (mata kuliah 

keprodian). 

3 V 

 

semester lima pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 

4 VI  semester enam pembelajaran di luar program studi dalam 

Perguruan Tinggi. 

5 VII Semester tujuh pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 

6 VIII semester delapan pembelajaran kembali ke program studi dan 

menyelesaikan tugas akhir. 
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3) Model Minimal: 

 
 

Model Minimal merupakan model yang paling 

sederhana yang bisa dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi 

Keagamaan Hindu (PTKH) dengan  penerapan 

pembelajaran  dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
No. Semester Deskripsi 

1 I dan II semester satu dan semester dua pembelajaran di dalam 

program studi dengan mata kuliah: mata kuliah wajib umum 

dan mata kuliah prodi (mata kuliah keprodian). 

2 III,  IV  semester tiga, semester empat, pembelajaran di dalam program 

studi dengan mata kuliah prodi (mata kuliah keprodian). 

3 V semester lima pembelajaran di luar Prodi di dalam Perguruan 

Tinggi 

4 VI  semester enam pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 

5 VII dan 

VIII 

semester tujuh dan delapan pembelajaran di dalam program 

studi dan menyelesaikan tugas akhir. 

 

c. Proses Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka 

Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 

seperti yang telah dijelaskan pada model pelaksanaan program 

pembelajaran semester pada sub b (huruf b) merupakan salah 

satu kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Proses 

pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu 
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Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) yang merupakan 

salah satu cara perwujudan kebijakan Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka dengan tetap berorientasi pada pembelajaran 

yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) 

sebagai dasar yang sangat esensial. Program tersebut 

merupakan capaian dari berbagai regulasi/landasan hukum 

pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu 

pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. 

Program pembelajaran dalam kurikulum Merdeka 

Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan 

kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan pengembangan 

kapasitas dirinya melalui kegiatan yang mendukung 

tumbuhnya inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kegiatan yang berkesesuaian dengan kebutuhan mahasiswa. 

Selain itu program pembelajaran juga harus mampu 

mengembangkan kemandirian mahasiswa dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika 

yang terjadi dalam kehidupan nyata seperti adanya persyaratan 

kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, 

manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. 

Melalui program pembelajaran dalam kurikulum program studi 

yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka yang 

dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka 

kompetensi mahasiswa dalam bentuk hard skills dan soft skills 

akan terbentuk dengan kuat, menyatu dan bermakna dalam jati 

diri lulusan perguruan tinggi dan menjadi modal kesiapan 

lulusan perguruan tinggi dalam memasuki kehidupan nyata 

setelah menyelesaikan studinya. 

Kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka memberi 

kebebasan kepada mahasiswa selain memilih kuliah di 

kampusnya dari semester satu sampai delapan, juga hak untuk 

memilih tiga semester belajar di luar Program Studi yang 

terdapat di dalam Perguruan Tinggi dan di luar Perguruan 
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Tinggi. Dalam pelaksanaannya, program “hak belajar tiga 

semester di luar program studi” ini terdapat beberapa 

persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 

maupun perguruan tinggi seperti pada format berikut:  

 

1) Kegiatan magang industri/sosial keagamaan. 
No. Uraian Deskripsi 

1 Konsep Mendeskripsikan konsep magang industri/sosial 

keagamaan 

2 Persyaratan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak 

yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan lembaga 

tempat magang. Persyaratan tersebut merupakan hasil 

kesepakatan antara kampus dengan tempat magang. 

3 Mekanisme mendeskripsikan durasi waktu dan mekanisme yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa 

4 Tugas mendeskripsikan tugas PTKH, mahasiswa, dosen 

pembimbing, supervisor tempat magang, dan lembaga 

tempat magang 

5 Unsur-unsur yang 

terlibat 

Mendeskripsikan unsur-unsur yang terlibat dalam proses 

magang 

 

2) Proyek Kemanusiaan. 
No. Uraian Deskripsi 

1 Konsep Mendeskripsikan konsep Proyek Kemanusiaan 

2 Persyaratan Mendeskripsikan persyaratan yang dapat dijadikan 

acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, 

dan lembaga-lembaga kemanusiaan baik di dalam atau 

luar negeri. 

3 Mekanisme mendeskripsikan proses program proyek kemanusiaan 

4 Tugas mendeskripsikan tugas PTKH, lembaga mitra, 

mahasiswa, dosen pembimbing, supervisor tempat 

magang, dan lembaga tempat magang 

5 Unsur-unsur yang 

terlibat 

Mendeskripsikan para pihak yang terlibat dalam 

program proyek kemanusiaan yaitu: mahasiswa, 

program studi, dosen pembimbing, unit kerja yang 

bertugas melayani program kemanusiaan di perguruan 

tinggi asal, pimpinan fakultas dan perguruan tinggi asal 

maupun lembaga kemanusiaan tempat mahasiswa 

melakukan kegiatan kemanusiaan. 
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3) Pertukaran Pelajar.  
No. Uraian Deskripsi 

1 Konsep Mendeskripsikan konsep Pertukaran Pelajar 

2 Persyaratan Mendeskripsikan persyaratan yang dapat dijadikan 

acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi 

di perguruan tinggi asal mahasiswa, dan program studi 

di perguruan tinggi yang dituju mahasiswa ditentukan 

berdasarkan kesepakatan 

3 Mekanisme mendeskripsikan proses program pertukaran pelajar 

4 Tugas mendeskripsikan tugas PTKH, Perguruan Tinggi yang 

dituju, dan mahasiswa 

5 Unsur-unsur yang 

terlibat 

Mendeskripsikan para pihak yang terlibat dalam 

program pertukaran mahasiswa seperti mahasiswa, 

program studi, dosen pembimbing, unit kerja yang 

bertugas melayani program pertukaran mahasiswa di 

perguruan tinggi asal, serta pimpinan fakultas dan 

perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi yang 

dituju 

 

4) Kegiatan penelitian/ riset akademik 
No. Uraian Deskripsi 

1 Konsep Mendeskripsikan konsep kegiatan penelitian/ riset 

akademik 

2 Persyaratan Mendeskripsikan pelaksanaan program riset, setiap 

program studi dalam menetapkan persyaratan yang 

dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, 

program studi, dosen pembimbing, peneliti, dan 

lembaga riset yang dituju. Persyaratan tersebut 

merupakan hasil kesepakatan antara kampus dengan 

lembaga riset yang dituju 

3 Mekanisme mendeskripsikan proses program kegiatan penelitian/ 

riset akademik 

4 Tugas mendeskripsikan tugas PTKH, lembaga mitra, dan 

mahasiswa 

5 Unsur-unsur yang 

terlibat 

Mendeskripsikan para pihak yang terlibat dalam 

program riset yaitu mahasiswa, program  studi, dosen 

pembimbing, peneliti, dan lembaga riset 

 

5) Kewirausahaan 
No. Uraian Deskripsi 

1 Konsep Mendeskripsikan konsep kewirausahaan 

2 Persyaratan Mendeskripsikan persyaratan yang dapat dijadikan 

acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, 

dan lembaga usaha. Persyaratan tersebut merupakan 

hasil kesepakatan dengan lembaga-lembaga usaha, 

dunia usaha, ataupun industri jika kegiatan usaha 
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No. Uraian Deskripsi 

melibatkan pihak lain. Jika usaha dilakukan secara 

mandiri oleh mahasiswa maka persyaratan kerja sama 

dengan lembaga usaha tidak diperlukan 

3 Mekanisme mendeskripsikan proses program kewirausahaan 

4 Tugas mendeskripsikan tugas PTKH, unit kerja yang melayani 

kewirausahaan,  dan mahasiswa 

5 Unsur-unsur yang 

terlibat 

Mendeskripsikan para pihak yang terlibat dalam 

program kewirausahaan seperti mahasiswa, program 

studi, dosen pembimbing, mentor, unit kerja yang 

bertugas melayani kewirausahaan seperti inkubator 

bisnis, pimpinan fakultas dan perguruan tinggi asal 

maupun lembaga usaha 

 

6. Studi/Proyek Independen.  
No. Uraian Deskripsi 

1 Konsep Mendeskripsikan konsep Studi/Proyek Independen 

2 Persyaratan Mendeskripsikan persyaratan yang dapat dijadikan 

acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, 

dan institusi terkait. Persyaratan tersebut merupakan 

hasil kesepakatan dengan instansi terkait. 

3 Mekanisme mendeskripsikan proses program Studi/Proyek 

Independen 

4 Tugas mendeskripsikan tugas PTKH dan mahasiswa 

5 Unsur-unsur yang 

terlibat 

Mendeskripsikan para pihak yang terlibat dalam 

program studi/proyek independen yaitu: mahasiswa, 

program studi, dosen pembimbing, pimpinan unit 

pengelola program studi, dan perguruan tinggi. 

 

7. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. 
No. Uraian Deskripsi 

1 Konsep Mendeskripsikan konsep membangun desa/Kuliah Kerja Nyata 

Tematik 

2 Persyaratan Mendeskripsikan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi 

para pihak yaitu mahasiswa, program studi, dan institusi terkait. 

Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan 

pemerintah daerah atau lembaga sosial keagamaan dan 

kemasyarakatan.. 

3 Mekanisme mendeskripsikan proses program membangun desa/Kuliah Kerja 

Nyata Tematik 

4 Tugas mendeskripsikan tugas PTKH, mahasiswa, pembimbing, dan 

pihak terkait yang menjadi mitra. 

5 Unsur-unsur yang 

terlibat 

Mendeskripsikan para pihak yang terlibat dalam program 

membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yaitu: PTKH, 

mahasiswa, pembimbing, pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

dan pihak terkait yang menjadi mitra 
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8. Asistensi mengajar di satuan pendidikan. 
No. Uraian Deskripsi 

1 Konsep Mendeskripsikan konsep asistensi mengajar di satuan 

pendidikan 

2 Persyaratan Mendeskripsikan persyaratan yang dapat dijadikan 

acuan menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan 

acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, 

dan lembaga tempat praktek mengajar. Persyaratan 

tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kampus 

dengan tempat praktek mengajar. 

3 Mekanisme mendeskripsikan proses program asistensi mengajar di 

satuan pendidikan 

4 Tugas mendeskripsikan tugas PTKH, mahasiswa, dan 

sekolah/pasraman. 

5 Unsur-unsur yang 

terlibat 

Mendeskripsikan para pihak yang terlibat dalam 

program asistensi mengajar di satuan pendidikan yaitu: 

para pihak yang terlibat dalam program asistensi 

mengajar yaitu mahasiswa, program studi, dosen 

pembimbing, guru pamong, dan satuan pendidikan 

tempat praktek mengajar 

 

B. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah 

     Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian 

pembelajaran (learning outcomes). Kurikulum Pendidikan Tinggi 

pada dasarnya merupakan rancangan serangkaian proses 

pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu learning 

outcomes (capaian pembelajaran). A curriculum is broadly defined 

as the totality of student experiences that occur in the educational 

process, (Kelly 2009). 

     Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – 

Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu 

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

 

1. Bentuk bebas (free form) 

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 

sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks 

tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh 

oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam 



  48 | DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 

kompetensi hard skills maupun kompetensi soft skills sesuai 

dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.  

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi 

yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan 

dalam bentuk portofolio yang dimuat dalam SKPI (surat 

keterangan pendamping ijazah). 

 

2. Bentuk berstruktur (structured form) 

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai 

dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh 

sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata 

kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan 

kegiatan magang. 

Contoh Pengakuan Kredit pada masing-masing program 

dalam penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran di luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi. 

Mahasiswa yang telah melaksanakan program Pembelajaran di 

luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi diakui perolehan kredit 

semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam 

pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program 

studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan 

pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta 

bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti 

program Pembelajaran di luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi, 

mahasiswa dapat mengambil sks di program studi yang berbeda 

di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara 

20 sks. 

 

2. Kegiatan Magang. 

Mahasiswa yang telah melaksanakan program magang di 

lembaga atau industri diakui perolehan kredit semesternya 
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sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban 

kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan 

kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan 

kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester 

yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program magang di 

suatu lembaga atau industri tertentu. Rincian penghitungan 1 

(satu) satuan kredit semester (sks) di dunia kerja/industri setara 

dengan: 170 menit × 16 minggu/semester = 2.720 

menit/semester. Magang yang berbobot 20 sks setara dengan 

54.400 menit atau 906,67 jam. Penilaian magang dilakukan dari 

dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian 

yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan 

magang.  

Adapun contoh pengakuan sks seperti yang dimuat pada tabel 

4.1 berikut ini: 

No. Uraian Ekuivalensi Capaian Pembelajaran 
Bobot 

sks 

1 Hard Skills: 

1. Mendesain program magang 

2. Melaksanakan magang 

3. Membuat laporan, presentasi,

 atau publikasi 

 

2 

7 

3 

2 Soft Skills: 

1. Integritas 

2. Tanggung jawab 

3. Kerja Keras 

4. Kreativitas 

 

2 

2 

2 

2 

Jumlah 20 sks 

 

3. Proyek Kemanusiaan. 

Dalam rangka pelaksanaan proyek kemanusiaan, program studi 

merumuskan hard skills dan soft skill sebagai gambaran capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 
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sks dari kegiatan proyek kemanusiaan dan membuat pedoman 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.  

Adapun contoh pengakuan sks program proyek kemanusiaan 

seperti yang dimuat pada tabel 4.2 berikut ini: 

No Uraian Ekuivalensi Capaian Pembelajaran 
Bobot 

sks 

1 

2 

3 

4 

Rancangan Kegiatan dan Presentasi 

Melaksanakan Kegiatan 

Membuat Laporan dan Presentasi 

Tugas Akhir (Skripsi) 

3 

8 

3 

6 

Jumlah 20 SKS 

 

4. Pertukaran Pelajar.  

Mahasiswa yang telah melaksanakan program pertukaran 

pelajar/mahasiswa di suatu perguruan tinggi baik di dalam negeri 

maupun luar negeri diakui perolehan kredit semesternya sebagai 

bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit 

semester pada program sarjana sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan 

kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan 

kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester 

yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program pertukaran 

di suatu program studi pada perguruan tinggi mitra. 

 

5. Kegiatan Penelitian/Riset Akademik. 

Mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan penelitian/riset 

akademik diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk 

transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester 

pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester 

tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian 

pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai 

mahasiswa selama mengikuti kegiatan penelitian/riset akademik. 
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Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 

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

melakukan kegiatan penelitian/riset akademik. Penilaian dapat 

dilakukan oleh dosen pembimbing dan atau peneliti pada 

lembaga riset. Pengakuan sks berdasarkan pada hard skills dan 

soft skill sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah 

ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan 

penelitian/riset akademik. 

Contoh pengakuan sks sebesar 20 sks pada kegiatan 

penelitian/riset akademik seperti yang dimuat pada tabel 4.3 

berikut ini: 

No. Uraian Ekuivalensi Capaian Pembelajaran 
Bobot 

sks 

1 Hard Skills: 

1) Menyusun proposal Penelitian dan Presentasi 

2) Melaksanakan Penelitian 

3) Membuat Laporan dan Presentasi 

4) Publikasi 

 

2 

7 

2 

3 

2 Soft Skills: 

1) Kecermatan dan ketelitian 

2) Berpikir kritis, analitis dan komputasi 

3) Kerja Keras dan inovasi 

 

2 

2 

2 

Jumlah 20 SKS 

 

6. Kewirausahaan.  

Dalam rangka pelaksanaan kewirausahaan, program studi 

merumuskan hard skills dan soft skill sebagai gambaran capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 

sks dari kegiatan kewirausahaan dan membuat pedoman 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. 

Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL seperti yang dimuat 

pada tabel 4.4 berikut ini: 
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No. Uraian Ekuivalensi Capaian Pembelajaran 
Jumlah 

sks 

1 Manajemen Usaha 3 

2 Etika Usaha 3 

3 Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif 3 

4 Wirausaha: 

1. Desain Wirausaha dan Presentasi 

2. Praktek Wirausaha 

3. Laporan Pelaksanaan, Presentasi, dan 

Publikasi 

 

2 

2 

2 

Jumlah 20 SKS 

 

7. Studi/Proyek Independen. 

Pelaksanaan studi independen, program studi merumuskan hard 

skills dan soft skill sebagai gambaran capaian pembelajaran yang 

telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dan membuat 

pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. 

Contoh pengakuan sks sesuai dengan orientasi inovasi seperti 

yang dimuat pada tabel 4.5 berikut ini: 

No. Uraian Ekuivalensi Capaian Pembelajaran Jumlah sks 

1 Teknologi Digital 4 

2 Media Pembelajaran Digital 3 

3 Strategi Pembelajaran Daring 2 

4 Proyek: 

1. Desain Pembelajaran dan Presentasi 

2. Produk Sumber Belajar Digital 

3. Laporan Hasil dan Presentasi 

 

2 

6 

3 

Jumlah 20 sks 

 

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. 

Pelaksanaan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik 

selama 6 bulan setara dengan 20 sks. Kegiatan tersebut dapat 

dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai 

contoh, pada daerah 3 T, mahasiswa PTKH dari berbagai lintas 
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disiplin keilmuan program studi melakukan kegiatan 

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. 

Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik 

dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing 

yang ditugaskan oleh PTKH. Melalui kegiatan Membangun 

Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, mahasiswa dapat 

melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang 

dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi 

atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Untuk itu 

program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan 

dalam rangka penjaminan mutu. 

Contoh pengakuan sks seperti yang dimuat pada tabel 4.6 berikut 

ini: 

No. Uraian Ekuivalensi Capaian Pembelajaran 
Bobot 

sks 

1 Proposal dan Presentasi 3 

2 Melaksanakan Kegiatan 8 

3 Membuat Laporan dan Presentasi 3 

4 Tugas Akhir/Skripsi 6 

Jumlah 20 sks 

 

9. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. 

Mahasiswa yang telah melaksanakan program asistensi mengajar 

diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer 

kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada 

program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester 

tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian 

pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai 

mahasiswa selama mengikuti program asistensi mengajar. 

Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 

2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa 
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melakukan kegiatannya mengajar di sekolah. Penilaian dapat 

dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian 

yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa 

mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku 

siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh 

mahasiswa. Pengakuan sks berdasarkan pada hard skills dan soft 

skill sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah 

ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi 

mengajar. 

Contoh pengakuan sks program asistensi mengajar seperti yang 

dimuat pada tabel 4.7 berikut ini: 

No. Uraian Ekuivalensi Capaian Pembelajaran Jumlah sks 

1 Perencanaan Pembelajaran (Daring dan 

Luring) 

5 

2 Pelaksanaan Praktek Pembelajaran 6 

3 Evaluasi Hasil Belajar 3 

4 Pelaksanaan Program Non Kurikuler 3 

5 Laporan Pelaksanaan Praktek Mengajar dan 

Presentasi 

3 

Jumlah 20 sks 

 

C. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi (Penilaian)  pembelajaran di perguruan tinggi 

merupakan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa 

dalam rangka pemenuhan  capaian pembelajaran lulusan. 

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tersebut berkaitan 

dengan: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, 

mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, 

pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.  

Prinsip penilaian menyangkut kebermanfaatan secara 

hakiki suatu proses penilaian. Maka dari itu, prinsip penilaian  

mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif 

dimaksudkan merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa 
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agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajarnya 

sehingga dapat meraih capaian pembelajaran lulusan. Sedangkan 

prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada 

proses belajar yang nyata dan berkesinambungan serta hasil belajar 

yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Mengenai prinsip objektif  merupakan 

prinsip penilaian yang didasarkan pada standar yang  disepakati  

antara  dosen  dan  mahasiswa  serta bebas dari pengaruh 

subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel   

merupakan prinsip penilaian dimana hasil penilaian bisa 

dipertanggungjawabkan, sehingga penilaian harus dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada 

awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Sedangkan prinsip 

transparan  merupakan prinsip penilaian yang prosedur dan  hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.  

Mengenai teknik penilaian terhadap proses dan hasil 

pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan dengan teknik observasi, 

partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 

Mengenai instrumen penilaian proses pembelajaran dapat 

dilakukan dengan rubrik dan/atau penilaian hasil pembelajaran 

dapat dilakukan dalam bentuk portofolio atau karya desain. 

Sedangkan penilaian  sikap  dapat  menggunakan  teknik  penilaian 

observasi. Mengenai penilaian terhadap penguasaan pengetahuan, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan 

memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen 

penilaian (seperti observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, 

tes lisan, dan angket). Pengkategorian acuan penilaiannya dapat 

menggunakan kisaran skala lima atau kisaran antara skala. 

Sebagai Ilustrasi dapat dijabarkan seperti berikut: 
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a. Skala Lima 

Skor Persentil Nilai Skala Nilai Huruf 

85 – 100 4,0 A 

66 – < 85 3,0 B 

55 – < 66 2,0 C 

40 – < 55 1,0 D 

  0 – <40 0,0 E 

 

b. Kisaran antara skala 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengenai Pengkategorian Acuan Penilaian, masing-

masing PTKH dapat merumuskan secara mandiri.  

Skala 

Persentile 

Skor Skala Nilai Huruf 

85 – 100 4,0 A 

81 - < 85 3,75 A- 

77 - < 81 3,25 B+ 

73 - < 77 3,00 B 

69 - < 73 2,75 B- 

65 - < 69 2,50 C+ 

55 - < 65 2,0 C 

40 - < 55 1,0 D 

0  - < 40 0,0 E 
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D. Format  Silabus, RPS, Kontrak Kuliah, dan RTM 

Berikut diajukan format  Silabus, RPS dan Kontrak 

Perkuliah, dan RTM sebagai berikut. 

1. Format Silabus 

Logo Perguruan 

Tinggi 

Nama PT 

Program Studi: …. 

Kode Dokumen: …..      

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama                

Kode                  

Kredit                

Semester   

DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

1  

2  

3  

4  

5  

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1  

2  

3  

4  

5  

MATERI PEMBELAJARAN 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

PUSTAKA  

PUSTAKA UTAMA 

  

PUSTAKA PENDUKUNG 

  

PRASYARAT (Jika ada) 

 

 

Mengetahui, Ketua Prodi  Dosen Pengasuh Mata Kuliah 
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2. Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Logo Perguruan Tinggi 
Nama PT 

Program Studi: …. 

Kode 

Dokumen 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH KODE Rumpun 

MK  

BOBOT 

(sks) 

SEMESTER Tgl 

Penyusuna

n 

Pengantar Dharma Duta      

OTORISASI Dosen Pengembang 

RPS 

Koordinat

or RMK 

Ka PRODI  

   

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

Kode CPL-Prodi          Deskripsi 

Kode Sikap  

Kode Pengetahuan  

Kode Keterampilan Umum  

Kode Keterampilan 

Khusus 

 

Deskripsi 

Singkat MK 

 

Bahan Kajian  

(Materi 

pembelajaran) 

 

Pustaka Utama:  

1. .. 

2. … 

Pendukung:  

1. … 

2. … 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

  

Kegiatan 

Pembelajaran 

Pendekatan  

 Metode/strategi  

 Kegiatan   

 Tugas   

Penilaian Metode/teknik  

 Instrument   

Dosen 

Pengampu 

 

Matakuliah 

syarat 

- 

Mg Ke- 

 

 

 Sub-CPMK 

(sbg 

kemampuan 

akhir yg 

diharapkan) 

Indikator Penilaian 

 

Kriteria & 

Bentuk 

Penilaian 

Bentuk, 

Metode 

Pembelajaran 

& Penugasan 

 (Estimasi 

Waktu) 

Materi 

Pembelajaran 

(Pustaka / 

Sumber belajar) 

 

Bobot 

Penila

ian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang 

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh 

melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian 

pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan 

untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri 

dari aspek sikap, keterampulan umum, keterampilan khusus dan 

pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan 

secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan 

bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran 

mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang 

dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau 

diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada 

tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi 

pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran 

atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian 

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria 

penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten 

dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar 

mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 

mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa 

yang disertai bukti-bukti. 
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3. Format Kontrak Kuliah 

Logo Perguruan Tinggi Nama PT Program Studi: …. 
Kode 

Dokumen 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH KODE Rumpun 

MK  

BOBOT (sks) SEMEST

ER 

Tgl 

Penyusunan 

Pengantar Dharma Duta      

OTORISASI Dosen Pengembang 

RPS 

Koordinator 

RMK 

Ka PRODI  

   

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Kode CPL-

Prodi          

Deskripsi 

Kode Sikap  

Kode 

Pengetahuan 

 

Kode 

Keterampilan 

Umum 

 

Kode 

Keterampilan 

Khusus 

 

Deskripsi Singkat 

MK 

 

Bahan Kajian  

(Materi 

pembelajaran) 

 

Pustaka Utama:  

3. .. 

4. … 

Pendukung:  

4. … 

5. … 

Tugas dan 

Kewajiban 

Mahasiswa 

 

Penilaian Mendeskripsikan penilaian tentang  

1. Penilaian Proses (bobot antara 60% – 70%) 

2. Penilaian Produk (bobot antara 30% – 40%) 

a. Penilaian Tengah Semester 

b. Penilaian Akhir Semester 

1. Acuan Penilaian 

 

Materi dan Jadwal Perkuliahan 

Mg Ke- 

Sub-CPMK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

Bahan Kajian/Materi Pokok/ Rincian Materi 

(1) (2) (3) 

I s.d VII   

PTS   

VIII s.d XV   

PAS   
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4. Format Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) 
LOGO 

PT 

Nama PT 

Program Studi: …. 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA KULIAH  

KODE  sks  SEMESTER  

DOSEN 

PENGAMPU 

 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS 

  

JUDUL TUGAS 

Tugas ke …Judul Tugas:  … 

Jenis tugas: mandiri/kelompok 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

 

DISKRIPSI TUGAS 

 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. .... 

2. ... 

3. dst 

*mendeskripsikan uraian tugas yang diberikan. 

Contoh: 

2. Memilih dan mengkaji minimal 10 journal nasional & internasional sesuai bidang yang diminati; 

3. Membuat ringkasan dari minimal 10 journal yang telah dipilih; 

4. Menentukan judul proposal penelitian; 

5. dst. 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Obyek Garapan: ..... 

b. Bentuk Luaran: ....... 

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

 

JADWAL PELAKSANAAN 

Uraian Tugas Waktu (tanggal-bulan-tahun) 

1.   

2.   

3.   

LAIN-LAIN 

Bobot penilaian tugas ini adalah .....% dari 100% penilaian mata kuliah ini; 

Tugas dikerjakan dan dipresentasikan secara mandiri/kelompok (*silahkan disesuaikan) 

DAFTAR RUJUKAN 

1. .. 

2. .. 

3. … 

4. Dst 
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BAB V  

PENJAMINAN MUTU 

 

     Penjaminan mutu dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka sifatnya terintegrasi dan mengacu pada sistem 

penjaminan mutu PTKH. Penjaminan mutu dalam implementasi 

kurikulum dan pembelajaran yang mengacu kebijakan Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka mencakup pernyataan komitmen mutu, kebijakan 

mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan. 

Penjaminan mutu ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, 

dan ditindaklanjuti oleh PTKH dan pihak terkait lainnya untuk 

perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

     Kebijakan mutu perguruan tinggi yang mengacu pada SPMI 

diseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada program studi, 

dosen, lembaga mitra dan mahasiswa. Keputusan yang ditetapkan 

pimpinan PTKH menjadi bukti komitmen dan acuan penyelenggaraan 

penjaminan mutu. Kebijakan mutu dituangkan dalam keputusan yang 

berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan program untuk 

pelaksanaan ketercapaian tujuan dan cara yang digunakan untuk 

mengukur efektivitasnya. 

     PTKH membuat standar mutu mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi sebagai standar minimal. Standar mutu perguruan 

tinggi memuat mekanisme pencapaian standar dan pengendalian 

terhadap rumusan pencapaian yang ditetapkan. Standar mutu perguruan 

tinggi dalam bentuk Standar Operating  Procedure (SOP) yang 

ditetapkan oleh PTKH disusun mengacu pada  Standar  Nasional 

Pendidikan Tinggi. Penetapan standar mutu memperhatikan  pula 

beberapa kriteria seperti ragam pembelajaran dalam kebijakan Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka dan kesesuaiannya dengan ciri khas program 

studi serta desain kurikulum yang ditetapkan. Agar pelaksanaan 

kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar 
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tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang 

terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain : 

1. Mutu kompetensi peserta. 

2. Mutu pelaksanaan. 

3. Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal. 

4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan. 

5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil. 

6. Mutu penilaian.  

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus 

untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh: 

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

1 Magang/Praktek 

Kerja 

• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level 

sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah). 

• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim–terlibat secara aktif di kegiatan tim. 

• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. 

• Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan 

perusahaan. 

2 Asistensi 

Mengajar di 

Satuan Pendidikan 

• Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan 

kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir 

kegiatan. 

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

• Harus terlibat dalam proses penelitian, pembuatan laporan akhir/presentasi hasil 

penelitian. 

4 Proyek 

Kemanusiaan 

• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: 

 Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga pendidik di daerah, 

sarana Pendidikan yang tidak memadai); 

 Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana. 

• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga 

administrasi sensus penduduk atau pendataan kependudukan umat beragama 

Hindu) 

5 Kegiatan 

Wirausaha 

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

• Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang 

ditetapkan di awal. 

• Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis. 

6 Studi Independen • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. 

• Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada 

saat ini. 

• Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, 

rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi. 

7 Membangun Desa • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: 

 Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM 

Desa; 

 Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, 

pembangunan sanitasi yang tidak memadai). 
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No. Kegiatan Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks) 

• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang 

lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak) 

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

prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan 

kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dan iain-lain) 

 

Tabel 5.1 

Kriteria Kegiatan di Luar Kampus 

 

Setelah standar mutu, perguruan tinggi menetapkan manual mutu 

yang dituangkan dalam bentuk panduan. Manual mutu berisi komponen 

dan mekanisme pencapaian mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, dan tindak lanjut terkait dengan implementasi kebijakan 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Standar dan manual mutu berada 

dalam lingkup penjaminan mutu yang ditetapkan oleh PTKH. Sebagai 

contoh, pada Program Studi Pendidikan Agama Hindu, dapat didesain 

program dan kegiatan asistensi mengajar di sekolah/pasraman yang 

akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Pada kegiatan ini, kriteria 

pemenuhan sks ditentukan oleh target yang ingin dicapai selama 

kegiatan, (misalnya meningkatkan kemampuan baca tulis huruf 

devanagari siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan. 

Bentuk kegiatan lain dalam program pembelajaran Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka, dapat dilakukan kegiatan pertukaran mahasiswa. 

Kriteria pemenuhan sks-nya ditentukan oleh jenis mata kuliah yang 

harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal dengan 

cara melakukan transfer kredit hasil belajar berdasarkan kriteria 

lulusnya. Misalnya untuk pemenuhan mata kuliah dasar, atau 

persyaratan pilihan, dsb). Begitu pula, pada ragam yang lain, PTKH 

dapat mengembangkan kriteria ragam pemenuhan SKS-nya dengan 

tetap standar mutu dan manual mutu. 

Berkaitan dengan penjaminan mutu, PTKH melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan 

pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus 

merdeka di perguruan tinggi tersebut. Untuk melakukan monitoring dan 
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evaluasi satuan penjaminan mutu menetapkan mekanisme untuk 

memonitor pelaksanaan pembelajaran secara periodik. Monitoring 

dilaksanakan oleh dosen, pihak program studi, satuan penjaminan mutu, 

dan pimpinan PTKH bahkan Direktorat Ditjen Bimas Hindu, sesuai 

dengan bidang tugas masing- masing. 

Selain monitoring, juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Evaluasi merupakan salah 

satu rangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas, kinerja, dan 

produktivitas dalam melaksanakan program-program yang mengacu 

kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Fokus evaluasi sesuai 

dengan manual mutu yang ditetapkan. Evaluasi memuat capaian kinerja 

yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau 

ketidakberhasilan pencapaian program yang telah ditetapkan. Evaluasi 

sebagai instrumen pengukur capaian kinerja menggunakan metode yang 

tepat, akurat dan valid agar hasilnya dianalisis dan dinilai. Analisis 

terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor 

pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, 

dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan baik oleh prodi 

maupun unit pengelola program studi. Dalam rangka melaksanakan 

evaluasi program, PTKH menetapkan beberapa metode salah satunya 

metode survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa 

terhadap kualitas program pembelajaran yang mengacu pada kebijakan 

merdeka belajar-kampus merdeka. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan umpan balik dalam pengembangan program-program 

pembelajaran berikutnya dalam implementasi kebijakan merdeka 

belajar-kampus merdeka. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Demikian pedoman penyusunan kurikulum ini disusun, mudah-

mudahan   pedoman ini mampu membangun kesamaan pola dan 

langkah dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis 

kompetensi yang merujuk pada KKNI berorientasi Merdeka Belajar dan 

Kampus Merdeka memudahkan  bagi perguruan Tinggi Keagamaan 

Hindu (PTKH). Semoga Hyang Widhi Wasa memberikan anugerahnya 

kepada kita semua. 

 

Om Santih, Santih, Santih Om. 
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