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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmat-Nya yang 

tidak terhingga. Berkat Rahmat Allah SWT maka Standar Operasional Prosedur Program 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FPBS IKIP PGRI 

Pontianak dapat diselesaikan Standar Operasional Prosedur Program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka ini disusun dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. 

Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terutama kami ucapkan kepada: 

1. Rektor IKIP PGRI Pontianak; 

2. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II IKIP PGRI Pontianak; 

3. Kepala LPM IKIP PGRI Pontianak; 

4. Kepala LPPG IKIP PGRI Pontianak; 

5. Kepala LPPM IKIP PGRI Pontianak 

6. Kepala BAAK IKIP PGRI Pontianak; 

7. Kepala BAUK IKIP PGRI Pontianak; 

8. Koordinator MBKM IKIP PGRI Pontianak 

9. Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni 

10. Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni 

11. Wakil Dekan II Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni 

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Tim Penyusun Standar 

Operasional Prosedur Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris FPBS IKIP PGRI Pontianak yang telah bekerja keras dan berupaya dalam 

menyusun panduan ini secara optimal. Disadari sepenuhnya bahwa Standar Operasional 

Prosedur ini masih terdapat berbagai kelemahan atau kekurangan, dan kami harapkan saran, 

kritik dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan panduan ini di masa datang. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. 

 

Pontianak, 1 September 2021  

Ketua Tim Penyusun Panduan 

Program Studi Pendidikan  

Bahasa Inggris 
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 IN S T IT U T  K E G UR U AN  

D A N  IL M U P EN D ID IK A N  

P E R SA T UA N  GU R U  

R E P UB L IK  IN D ON E S IA  

(IKIP-PGRI) PONTIANAK 
Rektorat Jalan AmperaNo.88 

Pontianak-78116 Telp./Fax. (0561) 

748219/6589855  

E_mail : ikippgriptk@plasa.com, 

web:www.ikippgriptk.ac.id 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa 

No. Dokumen : 119/202.502.22/SOP/2021 

Edisi  : 1 

Revisi  : 

Berlaku efektif  : 1 September 2021 

Halaman  : 5 

 

SOP PERTUKARAN MAHASISWA PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR 

KAMPUS MERDEKA 

A. Tujuan 

Standar Operasi dan Prosedur Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa ini bertujuan untuk : 

1. Merancang kegiatan pelaksanaan pertukaran mahasiswa sebagai implementasi 

kurikulum MBKM   

2. Tertibnya mekanisme pelaksanaan pertukaran mahasiswa 

3. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan pertukaran 

mahasiswa 

4. Terkontrolnya pelaksanaan pertukaran mahasiswa sesuai dengan pelaksanaan 

penjaminan mutu internal IKIP PGRI Pontianak 

5. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pertukaran mahasiswa  

B. Dasar Hukum 

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang- undangan sebagai berikut: 

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

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

4.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

6. SK Rektor IKIP PGRI Pontianak Nomor L.202/113/REK/BA/2020 Tentang 

mailto:ikippgriptk@plasa.com
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Pemberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di IKIP PGRI 

Pontianak 

 

C. Pengertian 

1. Pertukaran mahasiswa di satuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di luar program studi (prodi). Program pertukaran mahasiswa merupakan 

program yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan 

pengalaman belajar di prodi lain dalam kampus yang sama atau perguruan tinggi lain 

dalam rangka untuk meningkatkan softskills dan hardskills.  

2. Dosen Pembimbing Akademik adalah pembimbing mahasiswa selama mengikuti 

program pertukaran mahasiswa. 

3. Dosen Pengampu mata kuliah adalah tenaga pengajar di Prodi Bahasa Inggris 

D. Ruang Lingkup 

Prosedur ini diterapkan pada pelaksanaan pertukaran mahasiswa Prodi Pendidikan 

Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak yang mengatur tentang kegiatan sebelum, saat dan 

setelah pertukaran mahasiswa dilaksanakan. 

 

E. Ketentuan Umum 

1. Mahasiswa wajib mengikuti pertukaran mahasiswa sesuai tahun akademik yang 

berlaku di Prodi/PT mitra.  

2. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan akademik di Prodi/PT mitra.  

3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPG/Prodi dengan melibatkan dosen 

pembimbing akademik. 

4. Rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi wajib untuk ditindaklanjuti oleh 

mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa  

F. Persyaratan Peserta 

Persyaratan Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa 

1. Mahasiswa aktif pada program studi asal yang telah menempuh 4 semester 

2. Mahasiswa telah menempuh minimal 80 sks 

3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3 

4. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada Perguruan Tinggi 
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5. Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik 

6. Mahasiswa mendaftarkan diri pada program studi yang dituju baik di dalam 

maupun di luar kampus IKIP PGRI Pontianak sesuai dengan daftar nama-nama 

program studi yang telah bekerjasama dengan program studi asal. 

7. Mengisi formulir pendaftaran program Pertukaran Mahasiswa secara daring pada  

prodi  yang  dituju  di  IKIP  PGRI Pontianak,  kemudian  melengkapi persyaratan. 

8. Mahasiswa mengikuti seleksi program pertukaran pelajar. 

9. Setelah dinyatakan diterima pada program studi tujuan, mahasiswa melaporkan diri 

pada program studi asal untuk didata dengan melampirkan persyaratan yang 

ditentukan seperti biodata diri, KHS, KRS, surat izin pembimbing akademik, dan 

bukti seleksi diterima pada program studi tujuan. 

 

G. Prosedur Pelaksanaan: 

Tahapan Uraian Unit terkait 

1 Program studi berkoordinasi dengan LPPG, 

dan FPBS untuk menentukan kampus mitra 

yang akan dituju sesuai dengan kesepakatan.   

LPPG, FPBS dan Prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris 

2 Program studi mengatur kuota peserta yang 

mengambil program pertukaran mahasiswa 

di setiap kampus mitra.  

Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 

3 Menyiapkan daftar kampus mitra  Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 

4 Mahasiswa mendaftarkan diri pada program 

studi dengan memilih kampus mitra tujuan 

Mahasiswa 

5 Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran 

secara online dan melengkapi persyaratan. 

Mahasiswa  

6 Mahasiswa mengikuti seleksi program 

pertukaran mahasiswa 

Mahasiswa  

7 Program studi menentukan dosen 

pembimbing  

Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 
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8 Setelah dinyatakan diterima oleh program 

studi, mahasiswa melaporkan diri pada 

kampus mitra. 

Mahasiswa, Prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris 

9 Mahasiswa melaksanakan pertukaran 

mahasiswa di kampus mitra dengan 

mengikuti seluruh peraturan akademik dan 

mengikuti sistem yang berlaku di kampus 

mitra. 

Mahasiswa, Kampus 

Mitra, Dosen Pembimbing, 

dan Dosen Mata kuliah 

10 Mahasiswa membuat laporan kegiatan.  Mahasiswa  

11 Ketua program studi melakukan konversi 

nilai mata kuliah pertukaran mahasiswa 

yang telah dilaksanakan serta menginput 

nilai di SISFO Kurikulum MBKM-IKIP 

PGRI Pontianak. 

Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris, Akademik 

 

Ditetapkan di:  

Pontianak Pada tanggal: 1 September 2021 

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

 

 

 

Dr. Aunurrahman, M.Pd 

NPP. 202 2010 093 
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 IN S T IT U T  K E G UR U AN  

D A N  IL M U P EN D ID IK A N  

P E R SA T UA N  GU R U  

R E P UB L IK  IN D ON E S IA  

(IKIP-PGRI) PONTIANAK 
Rektorat Jalan AmperaNo.88 

Pontianak-78116 Telp./Fax. (0561) 

748219/6589855  

E_mail : ikippgriptk@plasa.com, 

web:www.ikippgriptk.ac.id 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pelaksanaan Magang 

No. Dokumen : 123/202.502.22/SOP/2021 

Edisi  : 1 

Revisi  : 

Berlaku efektif  : 1 September 2021 

Halaman  : 4 

 

SOP MAGANG PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 

A. Tujuan 

Standar Operasi dan Prosedur Pelaksanaan Magang ini bertujuan untuk: 

1. Merancang kegiatan pelaksanaan magang sebagai implementasi kurikulum MBKM   

2. Tertibnya mekanisme pelaksanaan magang. 

3. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan magang. 

4. Terkontrolnya pelaksanaan magang sesuai dengan pelaksanaan penjaminan mutu 

internal Institusi 

5. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan magang. 

 

B. Dasar Hukum 

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang- undangan sebagai berikut: 

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

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

4.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

6. SK Rektor IKIP PGRI Pontianak Nomor L.202/113/REK/BA/2020 Tentang 

Pemberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di IKIP PGRI 

Pontianak 

 

mailto:ikippgriptk@plasa.com
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C. Pengertian 

1. Program magang adalah salah satu bentuk kegiatan mandiri mahasiswa yang bersifat 

pelatihan di lingkungan kerja langsung, baik di lembaga/institusi pemerintah ataupun 

swasta untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang sesuai dengan kompetensi 

program studi dan dilaksanakan secara terpadu antara magang di tempat magang 

dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan Supervisor dan 

Dosen Pembimbing.  

2. Dosen pembimbing adalah tenaga edukatif di IKIP PGRI Pontianak 

3. Pamong adalah pembimbing asistensi mengajar yang berasal dari lembaga mitra.   

 

D. Ruang Lingkup 

1. Prosedur ini diterapkan pada pelaksanaan magang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

IKIP PGRI Pontianak yang mengatur tentang kegiatan sebelum, saat dan setelah 

magang dilaksanakan.  

2. Program magang dilaksanakan pada Lembaga mitea. 

3. Program magang terdiri dari kegiatan akademik dan non akademik. 

E. Ketentuan Umum 

1. Mahasiswa wajib mengikuti magang minimal 2 bulan (disarankan waktu magang sudah 

ditetapkan secara pasti sesuai dengan jumlah sks yang dapat dikonversi pada program ini. 

Perhitungan waktunya = jumlah sks X 45 jam dibagi 8 dibagi 20 hari kerja dalam 

sebulan)  di lembaga mitra. 

2. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan lembaga mitra.  

3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPG dengan melibatkan dosen pembimbing. 

4. Rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi wajib untuk ditindaklanjuti oleh 

mahasiswa peserta magang.  

 

F. Prosedur Pelaksanaan: 

Tahapan Uraian Unit terkait 

1 Program studi berkoordinasi dengan LPPG, 

dan FPBS untuk menentukan lembaga mitra 

yang akan dituju sesuai dengan kesepakatan.   

LPPG, FPBS dan Prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris 
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2 Program studi mengatur kuota peserta yang 

mengambil magang di lembaga mitra.  

Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 

3 Menyiapkan daftar lembaga mitra  Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 

4 Mahasiswa mendaftarkan diri pada program 

studi dengan memilih lembagai mitra tujuan 

Mahasiswa 

5 Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran 

secara online dan melengkapi persyaratan. 

Mahasiswa  

6 Mahasiswa mengikuti seleksi program 

magang. 

Mahasiswa  

7 Program studi menentukan dosen 

pembimbing  

Prodi Pendidikan 

Pendidikan Bahasa Inggris 

8 Setelah dinyatakan diterima oleh program 

studi, mahasiswa melaporkan diri pada 

lembaga mitra. 

Mahasiswa, Prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris 

9 Mahasiswa melaksanakan magang di 

lembaga mitra dengan mengikuti seluruh 

peraturan dan mengikuti sistem yang 

berlaku di lembaga mitra. 

Mahasiswa, Sekolah Mitra, 

Dosen Pembimbing, dan 

Guru Pamong 

10 Mahasiswa membuat laporan kegiatan.  Mahasiswa  

11 Ketua program studi melakukan konversi 

nilai mata kuliah dari penilaian magang 

yang telah dilaksanakan serta menginput 

nilai di SISFO Kurikulum MBKM-IKIP 

PGRI Pontianak. 

Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris, Akademik 
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Ditetapkan di:  

Pontianak Pada tanggal: 1 September 2021 

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

 

 

 

Dr. Aunurrahman, M.Pd 

NPP. 202 2010 093 
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 IN S T IT U T  K E G UR U AN  

D A N  IL M U P EN D ID IK A N  

P E R SA T UA N  GU R U  

R E P UB L IK  IN D ON E S IA  

(IKIP-PGRI) PONTIANAK 
Rektorat Jalan AmperaNo.88 

Pontianak-78116 Telp./Fax. (0561) 

748219/6589855  

E_mail : ikippgriptk@plasa.com, 

web:www.ikippgriptk.ac.id 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pelaksanaan Asistensi Mengajar 

No. Dokumen : 118/202.502.22/SOP/2021 

Edisi  : 1 

Revisi  : 

Berlaku efektif  : 1 September 2021 

Halaman  : 4 

 

SOP ASISTENSI MENGAJAR PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS 

MERDEKA 

A. Tujuan 

Standar Operasi dan Prosedur Pelaksanaan Asistensi Mengajar ini bertujuan untuk : 

1. Merancang kegiatan pelaksanaan asistensi mengajar sebagai implementasi kurikulum 

MBKM   

2. Tertibnya mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar 

3. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan asistensi 

mengajar 

4. Terkontrolnya pelaksanaan asistensi mengajar sesuai dengan pelaksanaan penjaminan 

mutu internal Institusi 

5. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan asistensi mengajar 

 

B. Dasar Hukum 

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang- undangan sebagai berikut: 

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

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

4.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

mailto:ikippgriptk@plasa.com
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6. SK Rektor IKIP PGRI Pontianak Nomor L.202/113/REK/BA/2020 Tentang 

Pemberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di IKIP PGRI 

Pontianak 

 

C. Pengertian 

1. Program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran 

dengan pola learning by doing, dimana mahasiswa dapat memperoleh bekal 

pengalaman awal (earlier exposure) untuk membangun jati diri calon pendidik, 

memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi, memantapkan 

kemampuan awal mahasiswa calon guru, dan kecakapan pedagogis dalam 

membangun bidang keahlian calon pendidik  

2. Dosen pembimbing adalah tenaga edukatif di IKIP PGRI Pontianak 

3. Guru pamong adalah pembimbing asistensi mengajar yang berasal dari sekolah mitra.   

 

D. Ruang Lingkup 

1. Prosedur ini diterapkan pada pelaksanaan asistensi mengajar Prodi Pendidikan 

Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak yang mengatur tentang kegiatan sebelum, saat 

dan setelah asistensi mengajar dilaksanakan.  

2. Program asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan pada jenjang 

SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA sederajat. 

3. Program asistensi mengajar terdiri dari kegiatan akademik dan non akademik. 

E. Ketentuan Umum 

1. Mahasiswa wajib mengikuti asistensi mengajar minimal 2 bulan (disarankan waktu 

asistensi mengajar sudah ditetapkan secara pasti sesuai dengan jumlah sks yang dapat 

dikonversi pada program ini. Perhitungan waktunya = jumlah sks X 45 jam dibagi 8 

dibagi 20 hari kerja dalam sebulan)  di sekolah mitra. 

2. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan akademik di sekolah mitra.  

3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPG dengan melibatkan dosen 

pembimbing. 

4. Rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi wajib untuk ditindaklanjuti oleh 

mahasiswa peserta asistensi mengajar.  
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F. Prosedur Pelaksanaan: 

Tahapan Uraian Unit terkait 

1 Program studi berkoordinasi dengan LPPG, 

dan FPBS untuk menentukan sekolah mitra 

yang akan dituju sesuai dengan kesepakatan.   

LPPG, FPBS dan Prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris 

2 Program studi mengatur kuota peserta yang 

mengambil asistensi mengajar di setiap 

sekolah mitra.  

Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 

3 Menyiapkan daftar sekolah mitra  Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 

4 Mahasiswa mendaftarkan diri pada program 

studi dengan memilih sekolah mitra tujuan 

Mahasiswa 

5 Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran 

secara online dan melengkapi persyaratan. 

Mahasiswa  

6 Mahasiswa mengikuti seleksi program 

asistensi mengajar 

Mahasiswa  

7 Program studi menentukan dosen 

pembimbing  

Prodi Pendidikan 

Pendidikan Bahasa Inggris 

8 Setelah dinyatakan diterima oleh program 

studi, mahasiswa melaporkan diri pada 

sekolah mitra. 

Mahasiswa, Prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris 

9 Mahasiswa melaksanakan asistensi 

mengajar di sekolah mitra dengan mengikuti 

seluruh peraturan akademik dan mengikuti 

sistem yang berlaku di sekolah mitra. 

Mahasiswa, Sekolah Mitra, 

Dosen Pembimbing, dan 

Guru Pamong 

10 Mahasiswa membuat laporan kegiatan.  Mahasiswa  
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11 Ketua program studi melakukan konversi 

nilai mata kuliah dari penilaian asistensi 

mengajar yang telah dilaksanakan serta 

menginput nilai di SISFO Kurikulum 

MBKM-IKIP PGRI Pontianak. 

Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris, Akademik 

 

Ditetapkan di:  

Pontianak Pada tanggal: 1 September 2021 

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

 

 

 

Dr. Aunurrahman, M.Pd 

NPP. 202 2010 093 
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 IN S T IT U T  K E G UR U AN  

D A N  IL M U P EN D ID IK A N  

P E R SA T UA N  GU R U  

R E P UB L IK  IN D ON E S IA  

(IKIP-PGRI) PONTIANAK 
Rektorat Jalan AmperaNo.88 

Pontianak-78116 Telp./Fax. (0561) 

748219/6589855  

E_mail : ikippgriptk@plasa.com, 

web:www.ikippgriptk.ac.id 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pelaksanaan Program Wirausaha  

No. Dokumen : 121/202.502.22/SOP/2021 

Edisi  : 1 

Revisi  : 

Berlaku efektif  : 1 September 2021 

Halaman  : 4 

 

SOP PROGRAM WIRAUSAHA PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS 

MERDEKA 

A. Tujuan 

Standar Operasi dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha ini bertujuan untuk : 

1. Merancang pelaksanaan kegiatan wirausaha sebagai implementasi kurikulum MBKM   

2. Tertibnya mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha 

3. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 

wirausaha 

4. Terkontrolnya pelaksanaan kegiatan wirausaha sesuai dengan pelaksanaan 

penjaminan mutu internal Institusi 

5. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha 

 

B. Dasar Hukum 

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang- undangan sebagai berikut: 

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

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

4.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

6. SK Rektor IKIP PGRI Pontianak Nomor L.202/114/REK/BA/2020 tentang penerapan 

Kurikulum MBKM 

mailto:ikippgriptk@plasa.com
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C. Pengertian 

1. Program kegiatan wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang 

mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan 

produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan 

yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Peningkatan 

semangat kewirausahaan dan jumlah wirausaha menjadi perhatian dari beberapa 

institusi termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. 

2. Dosen pembimbing adalah tenaga edukatif di IKIP PGRI Pontianak 

3. Mentor adalah pembimbing kegiatan wirausaha yang berasal dari lembaga mitra.   

 

D. Ruang Lingkup 

Prosedur ini diterapkan pada pelaksanaan kegiatan wirausaha Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris IKIP PGRI Pontianak yang mengatur tentang kegiatan sebelum, saat dan setelah 

kegiatan wirausaha dilaksanakan. 

 

E. Ketentuan Umum 

1. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan wirausaha minimal 2 bulan. 

(disarankan waktu program wirausaha sudah ditetapkan secara pasti sesuai dengan 

jumlah sks yang dapat dikonversi pada program ini. Perhitungan waktunya = jumlah 

sks X 45 jam dibagi 8 dibagi 20 hari kerja dalam sebulan) 

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPG dengan melibatkan dosen 

pembimbing. 

3. Rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi wajib untuk ditindaklanjuti oleh 

mahasiswa peserta kegiatan wirausaha. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan: 

Tahapan Uraian Unit terkait 

1 Program studi berkoordinasi dengan 

Kemahasiswaan, dan FPBS untuk 

menentukan dosen pembimbing dan atau 

FPBS, Kemahasiswaan dan 

Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 
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lembaga mitra yang akan membantu 

pembimbingan   

2 Program studi mengatur kuota peserta yang 

mengambil kegiatan wirausaha  

Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 

3 Menyiapkan daftar lembaga mitra jika 

diperlukan 

Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 

4 Mahasiswa membuat proposal 

kewirausahaan  

Mahasiswa 

5 Melakukan seleksi proposal Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 

6 Mahasiswa mengikuti pembekalan kegiatan 

wirausaha 

Mahasiswa  

7 Mahasiswa mendapatkan bimbingan dari 

dosen pembimbing atau mentor 

Kewirausahaan dari Lembaga mitra 

(UMKM) 

Dosen Pembimbing atau 

Mentor Kewirausahaan 

dari Lembaga mitra 

8 Mahasiswa melaksanakan proyek wirausaha Mahasiswa 

9 Presentasi laporan akhir Mahasiswa 

10 Penyerahan kelengkapan laporan akhir  Mahasiswa  

11 Ketua program studi melakukan konversi 

nilai mata kuliah dari penilaian kegiatan 

wirausaha yang telah dilaksanakan serta 

menginput nilai di SISFO Kurikulum 

MBKM-IKIP PGRI Pontianak. 

Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris, Akademik 
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Ditetapkan di:  

Pontianak Pada tanggal: 1 September 2021 

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

 

 

 

Dr. Aunurrahman, M.Pd 

NPP. 202 2010 093 
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 IN S T IT U T  K E G UR U AN  

D A N  IL M U P EN D ID IK A N  

P E R SA T UA N  GU R U  

R E P UB L IK  IN D ON E S IA  

(IKIP-PGRI) PONTIANAK 
Rektorat Jalan AmperaNo.88 

Pontianak-78116 Telp./Fax. (0561) 

748219/6589855  

E_mail : ikippgriptk@plasa.com, 

web:www.ikippgriptk.ac.id 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pelaksanaan Studi/ Proyek Independen 

No. Dokumen : 120/202.502.22/SOP/2021 

Edisi  : 1 

Revisi  : 

Berlaku efektif  : 1 September 2021 

Halaman  : 4 

 

SOP STUDI/PROYEK INDEPENDEN PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR 

KAMPUS MERDEKA 

A. Tujuan 

Standar Operasi dan Prosedur Pelaksanaan Studi/proyek independen  ini bertujuan untuk: 

1. Merancang pelaksanaan studi/proyek independen sebagai implementasi kurikulum 

MBKM   

2. Tertibnya mekanisme pelaksanaan studi/proyek independen 

3. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan 

studi/proyek independen 

4. Terkontrolnya pelaksanaan studi/proyek independen sesuai dengan pelaksanaan 

penjaminan mutu internal Institusi 

5. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan studi/proyek 

independen 

 

B. Dasar Hukum 

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang- undangan sebagai berikut: 

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

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

4.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

mailto:ikippgriptk@plasa.com
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6. SK Rektor IKIP PGRI Pontianak Nomor L.202/113/REK/BA/2020 Tentang 

Pemberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di IKIP PGRI 

Pontianak 

 

C. Pengertian 

1. Program studi/proyek independen adalah suatu program memfasilitasi mahasiswa 

yang memiliki ide inovatif untuk diwujudkan dalam sebuah karya besar sehingga 

dapat dilombakan di tingkat nasional maupun internasional. 

2. Dosen pembimbing adalah tenaga pengajar di IKIP PGRI Pontianak yang ditugaskan 

untuk membimbing proyek mahasiswa. 

3. Dosen penguji adalah tenaga pengajar yang ditugaskan untuk memberikan penilaian 

hasil proyek mahasiswa. 

4. Pelaksana mitra adalah pembimbing studi/proyek independen yang berasal dari 

lembaga mitra jika diperlukan.   

 

D. Ruang Lingkup 

Prosedur ini diterapkan pada pelaksanaan studi/proyek independen Prodi Pendidikan 

Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak yang mengatur tentang kegiatan sebelum, saat dan 

setelah studi/proyek independen dilaksanakan. 

 

E. Ketentuan Umum 

1. Mahasiswa wajib mengikuti studi/proyek independen minimal 2 bulan. 

(disarankan waktu studi independen sudah ditetapkan secara pasti sesuai dengan 

jumlah sks yang dapat dikonversi pada program ini. Perhitungan waktunya = jumlah 

sks X 45 jam dibagi 8 dibagi 20 hari kerja dalam sebulan).  

2. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan akademik di lembaga mitra.  

3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPG dengan melibatkan dosen 

pembimbing. 

4. Rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi wajib untuk ditindaklanjuti oleh 

mahasiswa peserta studi/proyek independen. 
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F. Prosedur Pelaksanaan: 

Tahapan Uraian Unit terkait 

1 Program studi berkoordinasi dengan FPBS 

untuk menentukan studi/proyek independen 

yang akan dilaksanakan sesuai dengan 

kesepakatan.   

FPBS dan Prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris 

2 Program studi menjaring mahasiswa peserta 

studi/proyek independen.  

Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris 

3 Mahasiswa mendaftarkan diri pada program 

studi dengan memilih studi/proyek 

independen. 

Mahasiswa 

4 Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran 

secara online dan melengkapi persyaratan. 

Mahasiswa  

5 Mahasiswa mengikuti seleksi studi/proyek 

independen 

Mahasiswa  

6 Program studi menentukan dosen 

pembimbing  

Prodi Pendidikan 

Pendidikan Bahasa Inggris 

7 Setelah dinyatakan diterima, mahasiswa 

melaksanakan studi/proyek independen. 

Mahasiswa, Dosen 

Pembimbing, Dosen 

Penguji, dan Pelaksana 

Mitra 

8 Mahasiswa membuat laporan kegiatan.  Mahasiswa  

9 Dosen penguji melakukan penilaian 

terhadap proyek/studi mahasiswa. 

Mahasiswa dan Dosen 

Penguji 
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10 Ketua program studi melakukan konversi 

nilai mata kuliah dari penilaian studi/proyek 

independen yang telah dilaksanakan serta 

menginput nilai di SISFO Kurikulum 

MBKM-IKIP PGRI Pontianak. 

Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris, Akademik 

 

Ditetapkan di:  

Pontianak Pada tanggal: 1 September 2021 

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

 

 

 

Dr. Aunurrahman, M.Pd 

NPP. 202 2010 093 
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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta 

nikmat-Nya yang tidak terhingga. Berkat Rahmat Allah SWT maka Panduan 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris FPBS IKIP PGRI Pontianak dapat diselesaikan. Panduan Program Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka ini disusun dalam rangka Implementasi Kurikulum 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. 

Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Panduan 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terutama kami ucapkan kepada: 

1. Rektor IKIP PGRI Pontianak; 

2. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II IKIP PGRI Pontianak; 

3. Kepala LPM IKIP PGRI Pontianak; 

4. Kepala LPPG IKIP PGRI Pontianak; 

5. Kepala LPPM IKIP PGRI Pontianak 

6. Kepala BAAK IKIP PGRI Pontianak; 

7. Kepala BAUK IKIP PGRI Pontianak; 

8. Koordinator MBKM IKIP PGRI Pontianak 

9. Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni 

10. Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni 

11. Wakil Dekan II Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni 

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Tim Penyusun  

Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris FPBS IKIP PGRI Pontianak yang telah bekerja keras dan berupaya 

dalam menyusun panduan ini secara optimal. Disadari sepenuhnya bahwa Panduan 

ini masih terdapat berbagai kelemahan atau kekurangan, dan kami harapkan saran, 

kritik dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan panduan ini di 

masa datang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. 
 

Pontianak, 1 September 2021  

Ketua Tim Penyusun Panduan 

Program Studi Pendidikan  

Bahasa Inggris 
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PERTUKARAN MAHASISWA 

 

A. Definisi  

Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar 

program studi (prodi). Program pertukaran mahasiswa merupakan program yang 

memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar 

di prodi lain dalam kampus yang sama atau perguruan tinggi lain dalam rangka 

untuk meningkatkan softskills dan hardskills. 

 

B. Tujuan Program  

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

keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal 

Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan 

semakin kuat.  

2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, 

sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.  

3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas 

pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi 

pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.  

 

C. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

Mata kuliah yang ditawarkan pada Program Pertukaran Mahasiswa 

menyesuaikan dengan mata kuliah yang bisa diambil di PT Penerima. Berikut 

contoh ilustrasinya: 

 

Tabel 1. Sebaran Mata Kuliah  

Prodi Beda Kampus Sama 

Semeste

r 

MBKM 

Prodi Asal 
Kampus Sama (IKIP PGRI 

Pontianak) 

Nama 

Mata 

Kuliah 

SK

S 

Semeste

r 

Nama 

Mata 

Kuliah 

SKS 
Semeste

r 

Prod

i 

5 

Multimedia 

Technologi

es in 

English 

Language 
Teaching 

2 5 

Teknolog

i dan 

Media 

Pendidika

n 

3 2 
P. 

TIK 

Statistik 

Penelitian 

Pendidikan 

3 5 Statistika 3 5 
P 

TIK 

  
Jumlah 

SKS 
5           
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Prodi Sama Kampus Beda 

Semest

er 

MBKM 

Prodi Asal Kampus Luar PT 

Nama 

Mata 

Kuliah 

SK

S 

Semeste

r 

Nama 

Mata 

Kuliah 

SK

S 

Semeste

r 
Prodi 

5 dan 6 

English for 

Young 

Learners 

2 5 

ELT for 

Young 

Learners 

2 5 

P. Bing 

FKIP 

Untan 

Business 

Correspond

e-nce 

2 6 

Business 

Correspo

-ndence 

2 6 

P. Bing 

FKIP 

Untan 

Tourism 3 6 

English 

for 

Tourism 

2 6 

P. Bing 

FKIP 

Untan 

  

Jumlah 

SKS 
7          

 

Prodi Beda Kampus Beda 

Semeste

r 

MBKM 

Prodi Asal Kampus Luar PT 

Nama 

Mata 

Kuliah 

SKS 
Seme

ster 

Nama 

Mata 

Kuliah 

SKS 
Semest

er 
Prodi 

5 dan 6 

Public 

Relatio

ns 

2 6 

English 

for Public 

Relations 

3 7 

English for 

Business 

and 

Profession

al 

Communic

ation 

Politeknik 

Tonggak 

Equator 

Enterpr

e-

neurshi

p 

3 6 
Enterpren

e-urship 
3 5 

 Jumlah 

SKS 
5      

Keterangan: 

1. Di atas adalah ilustrasi mata kuliah yang dapat diambil pada Semester 5 atau 

6. 

2. Artinya, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada program studi luar 

IKIP PGRI Pontianak yang relevan dengan minat ataupun yang relevan 

dengan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang berlaku. 

3. Mulai semester 5 mahasiswa akan ditawarkan mata kuliah program studi di 

luar kampus IKIP PGRI Pontianak 
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D. Tata Laksana/Pengelolaan  

1. Organisasi Pelaksana dan Strukturnya 

Adapun struktur organisasi tim pelaksana Pertukaran Mahasiswa disajikan 

pada Gambar 1 berikut: 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksana Pertukaran Pelajar Antar 

Program Studi Perguruan Tinggi yang Sama 

 

 
Gambar 2. Struktur Organisasi Pelaksana Pertukaran Pelajar Antar 

Program Studi Perguruan Tinggi yang Berbeda 
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2. Tugas, Hak dan Kewajiban Pelaksana 

Adapun rincian tugas/kewajiban, dan hak pelaksana program Pertukaran 

Mahasiswa disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Deskripsi Tugas/Kewajiban, dan Hak Pelaksana Program 

Pelaksana 

Deskripsi 

Tugas/Kewajiban Hak 

Rektor  1. Menjalin kerja sama dengan 

perguruan tinggi dalam negeri 

dan luar negeri atau dengan 

konsorsium keilmuan untuk 

penyelenggaraan transfer kredit 

yang dapat diikuti mahasiswa  

2. Menjamin terselenggaranya 

program pembelajaran mahasiswa 

dan aktivitas luar kampus 

mahasiswa sesuai dengan kontrak 

perjanjian  

Membatalkan 

kerjasama apabila 

program tidak berjalan 

dengan baik  

LPM  1. Menetapkan standar mutu 

pertukaran mahasiswa  

2. Melakukan audit terhadap 

program  

Mengetahui 

pelaksanaan program  

LPPG  1. Mempersipakan draf MoU dan 

SPK dengan Kampus Mitra  

2. Mengelola penyelenggaraan 

pertukaran mahasiswa  

3. Melakukan pembekalan kepada 

peserta program  

4. Melayani konsultasi program 

studi dalam melaksanakan 

program  

5. Memberikan penilaian dan 

rekomendasi dari evaluasi 

program  

6. Mengalokasikan dana pendidikan 

untuk pelaksanaan program  

1. Membatalkan program 

apabila tidak berjalan 

sesuai dengan 

direncanakan  

2. Mengetahui 

pelaksanaan program  

 

Dekan  1. Berkoordinasi dengan Wakil 

Dekan 1 dalam memonitoring dan 

mengevaluasi kurikulum program 

studi dalam mengakomodir 

program  

2. Membina Program Studi untuk 

keberhasilan program  

3. Mengalokasikan dana pendidikan 

untuk pelaksanaan program  

1. Membatalkan program 

apabila tidak berjalan 

sesuai dengan 

direncanakan  

2. Mengetahui 

pelaksanaan program  

3. Berhak memasukan 

program ini menjadi 
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salah satu program 

kerja Fakultas  

 

Wakil Dekan I Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi kurikulum program studi 

dalam mengakomodir program 

 

Program Studi 

Mitra  

1. Menjamin terselenggaranya 

program  

2. Melakukan koordinasi dengan 

program studi asal terkait 

kegiatan pembelajaran;  

3. Melakukan penilaian dan evaluasi 

pelaksanaan program  

4. Melakukan monitoring dan 

evaluasi  

5. Menjamin hak-hak mahasiswa 

dalam mendapatkan layanan 

selama program berlangsung  

6. Memberikan pengarahan kepada 

mahasiswa  

7. Memberikan nilai dan evaluasi 

akhir pada mahasiswa  

Mitra berhak 

membatalkan program 

apabila tidak berjalan 

sesuai dengan yang 

direncanakan  

Perguruan 

Tinggi Mitra  

1. Menjalin kerja sama dengan 

perguruan tinggi dalam negeri 

dan luar negeri atau dengan 

konsorsium keilmuan untuk 

penyelenggaraan transfer kredit 

yang dapat diikuti mahasiswa  

2. Menjamin terselenggaranya 

program pembelajaran mahasiswa 

dan aktivitas luar kampus 

mahasiswa sesuai dengan kontrak 

perjanjian.  

3. Mengalokasikan kuota untuk 

mahasiswa inbound maupun 

mahasiswa yang melakukan 

outbound (timbal-

balik/resiprokal)  

4. Menyelenggarakan pengawasan 

secara berkala terhadap proses 

pertukaran mahasiswa.  

Mitra berhak 

membatalkan program 

apabila tidak berjalan 

sesuai dengan yang 

direncanakan  
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Ketua Program 

Studi  

1. Menyusun atau menyesuaikan 

kurikulum yang memfasilitasi 

mahasiswa untuk mengambil 

mata kuliah di program studi 

berbeda di dalam kampus/ 

program studi sama di kampus 

berbeda/ program studi berbeda 

di kampus lain  

2. Menentukan dan menawarkan 

mata kuliah yang dapat diambil 

mahasiswa dari luar prodi  

3. Mengatur kuota peserta 

pertukaran mahasiswa  

4. Membuat SOP untuk kegiatan 

pembelajaran secara tatap muka 

atau dalam jaringan (daring)  

5. Mengatur jumlah mata kuliah 

yang dapat diambil dalam satu 

semester yang setara 20 sks  

6. Melakukan koordinasi dengan 

program studi mitra  

7. Memasukan nilai ke dalam 

SISFO  

8. Membimbing mahasiswa selama 

perkuliahan  

9. Mendorong mahasiswa untuk 

aktif dalam pembelajaran  

10. Mengevaluasi proses 

pembelajaran  

1. Memperoleh SK dan 

Surat Penugasan dari 

Dekan;  

2. Medapatkan pengakuan 

kinerja terhadap 

kegiatan 

pembimbingan ini  

 

Dosen 

Pembimbing 

Akademik  

1. Memberikan arahan kepada 

mahasiswa selama program 

berlangsung  

2. Memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa  

3. Melakukan monitoring dan 

evaluasi (monev) pelaksanaan 

program  

4. Mengisi form monev. 

5. Memberikan penilaian dengan 

objektif dan transparan  

6. Melakukan koordinasi dengan 

mitra  

7. Melaporkan nilai akhir kepada 

program studi  

1. Mendapatkan 

pengakuan kinerja 

terhadap kegiatan 

pembimbingan  

2. Memperoleh fasilitas 

transportasi dan 

akomodasi untuk 

pelaksanaan monev  
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Dosen 

Pengampu Mata 

Kuliah  

1. Memberikan layanan akademik 

kepada mahasiswa selama 

perkuliahan  

2. Membimbing mahasiswa selama 

kegiatan perkuliahan baik secara 

tatap muka ataupun perkuliahan 

daring  

3. Memberikan motivasi dan 

konsultasi kepada mahasiswa  

4. Melakukan evaluasi terhadap 

proses pembelajaran  

Mendapatkan pengakuan 

kinerja terhadap kegiatan 

pembimbingan  

Mahasiswa  1. Mahasiswa mengisi form 

pendaftaran  

2. Mengikuti semua kegiatan 

akademik dan ektrakurikuler 

dengan baik  

3. Mahasiswa berkewajiban 

melaksanakan program 

pertukaran mahasiswa dengan 

baik  

4. Mahasiswa wajib mematuhi 

semua peraturan akademik serta 

budaya kampus yang tujuan 

program pertukaran mahasiswa  

5. Mahasiswa berkewajiban 

menjaga nama baik almamater  

6. Membuat laporan akhir  

1. Mahasiswa berhak 

mengambil mata kuliah 

yang telah disepakati;  

2. Memperoleh layanan 

akademik;  

3. Memperoleh 

bimbingan;  

4. Mendapat pengakuan 

nilai dan jumlah sks 

yang dialokasikan dari 

pelaksanaan program 

ini  

 

 

E. Mekanisme Pelaksanaan Program  

1. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang 

sama  

a. Persiapan yang dilakukan oleh Program Studi di IKIP PGRI Pontianak  

1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa 

untuk mengambil mata kuliah di program studi lain dalam kampus yang 

sesuai dengan profil lulusan program studi dan minimal terakreditasi B.  

2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa 

dari luar prodi yang sesuai dengan profil lulusan program studi.  

3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan 

dalam bentuk pembelajaran dalam prodi lain pada Perguruan Tinggi yang 

sama.  

4) Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain yang berbobot 

20 sks dalam satu semester.  

b. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa  

1) Mahasiswa aktif pada program studi asal yang telah menempuh 4 semester  

2) Mahasiswa telah menempuh minimal 80 sks  

3) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3  

4) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada Perguruan Tinggi  
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5) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik  

6) Mahasiswa mendaftarkan diri pada program studi yang dituju di dalam 

kampus IKIP PGRI Pontianak sesuai dengan daftar nama-nama program 

studi yang telah bekerjasama dengan program studi asal.  

7) Mengisi formulir pendaftaran program Pertukaran Mahasiswa secara online 

pada prodi yang dituju di IKIP PGRI Pontianak, kemudian melengkapi 

persyaratan.  

8) Mahasiswa mengikuti seleksi program pertukaran pelajar.  

9) Setelah dinyatakan diterima pada program studi tujuan, mahasiswa 

melaporkan diri pada program studi asal untuk didata dengan melampirkan 

persyaratan yang ditentukan seperti biodata diri, KHS, KRS, surat izin 

pembimbing akademik, dan bukti seleksi diterima pada program studi 

tujuan.  

 

c. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan  

1) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai 

dengan kalender akademik.  

2) Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi 

yang sama dapat dilakukan secara tatap muka.  

3) Pembelajaran dapat dilakukan dalam jaringan (daring) apabila mata kuliah 

yang akan diambil telah mendapat pengakuan dari kemdikbud.  

4) Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan 

disiplin, etika mahasiswa dan peraturan lainnya.  

5) Mahasiswa harus mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada mata 

kuliah yang diambil.  

 

d. Tahapan Penilaian  

Penilaian ini bersifat objektif, menyeluruh, membimbing dan 

berkelanjutan. Penilaian berfungsi untuk kepentingan perbaikan, 

pengembangan atau pengayaan atau untuk menetapkan layak tidaknya 

mahasiswa yang mengikuti program dan dinyatakan lulus dalam melaksanakan 

program. Penilaian dilakukan oleh dosen mata kuliah yang diambil dari 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Pelaksanan kegiatan 

ini akan di evaluasi oleh dosen pembimbing dalam beberapa komponen 

penilaian, yaitu: (1) penilaian kegiatan pembelajaran yang terdiri dari telaah 

kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah terhadap profil 

lulusan program studi, (2) penilaian aspek kepribadian dan sosial, dalam aspek 

ini sasaran penilaian diarahkan pada kemampuan sosial pribadi, dan (3) 

penilaian laporan. 

 

2. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi 

yang berbeda  

a. Persiapan yang dilakukan oleh Program Studi di IKIP PGRI Pontianak  

1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa 

untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan 

tinggi lain yang minimal terakreditasi B.  



 

 

 

 

 

9 
 

2) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses 

pembelajaran, dan pengakuan kredit semester dan penilaian.  

3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah.  

4) Menyiapkan daftar nama Perguruan Tinggi yang memiliki prodi sama di 

luar IKIP PGRI Pontianak yang telah melakukan Mou dengan IKIP PGRI 

Pontianak.  

5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang 

sama pada perguruan tinggi lain yang berbobot 20 sks dalam satu 

semester.  

6) Menentukan mata kuliah yang dapat dilakukan secara online dengan 

syarat telah mendapatkan pengakuan dari kemdikbud.  

 

b. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa  

1) Mahasiswa aktif pada program studi asal yang telah menempuh minimal 4 

semester.  

2) Mahasiswa telah menempuh minimal 80 sks.  

3) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.  

4) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada Perguruan Tinggi.  

5) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik.  

6) Mengecek kuota peserta di website program studi sama di luar IKIP PGRI 

Pontianak yang telah bekerjasama dengan IKIP PGRI Pontianak.  

7) Mahasiswa mendaftarkan diri pada program studi yang sama diluar IKIP 

PGRI Pontianak yang telah bekerjasama dengan IKIP PGRI Pontianak.  

8) Mengisi formulir pendaftaran program Pertukaran Mahasiswa secara 

online, melengkapi persyaratan dan mengikuti seleksi program pertukaran 

mahasiswa.  

9) Setelah dinyatakan diterima pada program studi tujuan, mahasiswa 

melaporkan diri pada program studi untuk didata dengan melampirkan 

persyaratan yang ditentukan seperti biodata diri, KHS, KRS, surat izin 

pembimbing akademik, dan bukti seleksi diterima pada program studi 

sama di luar IKIP PGRI Pontianak.  

 

c. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan  

1) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai 

dengan kalender akademik pada perguruan tinggi tujuan.  

2) Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan 

disiplin, etika mahasiswa dan peraturan lainnya.  

3) Mahasiswa harus mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada mata 

kuliah yang diambil.  

4) Perkuliahan dapat dilakukan secara online apabila mata kuliah yang 

ditawarkan telah mendapat pengakuan dari kemdikbud.  

5) Setiap peserta program pertukaran mahasiswa diharapkan mempelajari 

dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di 

lingkungan perguruan tinggi tujuan baik secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur.  
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6) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik 

pada Perguruan Tinggi tujuan sesuai dengan kesepakatan di dalam 

MoU/SPK.  

7) Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, 

akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi tujuan.  

8) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta dilakukan dengan mengikuti 

sistem yang berlaku di prodi /perguruan tinggi tujuan.  

9) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapatkan surat keterangan 

nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang di perguruan tinggi tujuan sebagai bukti 

pengalihan angka kredit atau sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang 

diakui oleh IKIP PGRI Pontianak.  

10) Mahasiswa membuat laporan kegiatan.  

 

d. Tahapan Penilaian  

Penilaian ini bersifat objektif, menyeluruh, membimbing dan 

berkelanjutan. Penilaian berfungsi untuk kepentingan perbaikan, 

pengembangan atau pengayaan atau untuk menetapkan layak tidaknya 

mahasiswa yang mengikuti program dan dinyatakan lulus dalam melaksanakan 

program. Penilaian dilakukan oleh dosen mata kuliah yang diambil dari 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Pelaksanaan kegiatan 

ini akan di evaluasi oleh dosen pembimbing dalam beberapa komponen 

penilaian, yaitu; (1) Penilaian kegiatan pembelajaran yang terdiri dari telaah 

kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah terhadap profil 

lulusan program studi, (2) Penilaian aspek kepribadian dan sosial, dalam aspek 

ini sasaran penilaian diarahkan pada kemampuan sosial pribadi, dan (3) 

Penilaian laporan. 

3. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi 

yang berbeda  

a. Persiapan yang dilakukan oleh Program Studi di IKIP PGRI Pontianak  

1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa 

untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi 

yang berbeda minimal terakreditasi B.  

2) Menyiapkan daftar nama prodi berbeda di luar IKIP PGRI Pontianak yang 

telah bekerjasama dengan IKIP PGRI Pontianak.  

3) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa pada prodi 

berbeda di luar IKIP PGRI Pontianak.  

4) Menentukan mata kuliah yang dapat dilakukan secara online dengan 

syarat telah mendapatkan pengakuan dari kemdikbud.  

5) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan.  

6) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses 

pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema 

pembiayaan.  

7) Mengatur jumlah sks yang dapat diambil yang setara dengan 20 sks dalam 

satu semester.  
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b. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa  

1) Mahasiswa aktif pada program studi asal yang telah menempuh minimal 

4 semester.  

2) Mahasiswa telah menempuh minimal 80 sks.  

3) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada Perguruan Tinggi  

4) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik  

5) Mengecek kuota peserta di website program studi berbeda di luar IKIP 

PGRI Pontianak yang telah bekerjasama dengan IKIP PGRI Pontianak.  

6) Mahasiswa mendaftarkan diri pada program studi berbeda di luar IKIP 

PGRI Pontianak yang telah bekerjasama dengan IKIP PGRI Pontianak.  

7) Mengisi formulir pendaftaran program Pertukaran Mahasiswa secara 

online, melengkapi persyaratan dan mengikuti seleksi program program 

pertukaran mahasiswa.  

8) Setelah dinyatakan diterima pada program studi tujuan, mahasiswa 

melaporkan diri pada program studi asal untuk didata dengan 

melampirkan persyaratan yang ditentukan seperti biodata diri, KHS, 

KRS, surat izin pembimbing akademik, dan bukti seleksi diterima pada 

program studi berbeda di luar IKIP PGRI Pontianak.  

 

c. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan  

1) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan 

sesuai dengan kalender akademik pada perguruan tinggi tujuan.  

2) Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka  

3) Kegiatan perkuliahan dalam jaringan (daring) dapat dilakukan apabila 

mata kuliah yang diambil telah mendapat pengakuan dari kemdikbud.  

4) Peserta prorgam wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan 

disiplin, etika mahasiswa dan peraturan lainnya.  

5) Mahasiswa harus mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada mata 

kuliah yang diambil.  

6) Setiap peserta program pertukaran mahasiswa diharapkan mempelajari 

dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di 

lingkungan perguruan tinggi penerima baik secara terstruktur maupun 

tidak terstruktur.  

7) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik 

pada Perguruan Tinggi tujuan sesuai dengan kesepakatan di dalam 

MoU/SPK.  

8) Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, 

akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi 

tujuan.  

9) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta dilakukan dengan mengikuti 

sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi tujuan.  

10) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapatkan surat keterangan 

nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang di perguruan tinggi tujuan sebagai bukti 

pengalihan angka kredit atau sebagai bukti pemerolehan angka kredit 

yang diakui oleh IKIP PGRI Pontianak.  
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11) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan.  

 

d. Tahap Penilaian  

Penilaian ini bersifat objektif, menyeluruh, membimbing dan 

berkelanjutan. Penilaian berfungsi untuk kepentingan perbaikan, 

pengembangan atau pengayaan atau untuk menetapkan layak tidaknya 

mahasiswa yang mengikuti program dan dinyatakan lulus dalam 

melaksanakan program. Penilaian dilakukan oleh dosen mata kuliah yang 

diambil dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pelaksaan kegiatan ini akan di evaluasi oleh dosen pembimbing dalam 

beberapa komponen penilaian, yaitu; (1) Penilaian kegiatan pembelajaran 

yang terdiri dari telaah kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran mata 

kuliah terhadap profil lulusan program studi, (2) Penilaian aspek 

kepribadian dan sosial, dalam aspek ini sasaran penilaian diarahkan pada 

kemampuan sosial pribadi, dan (3) Penilaian laporan. 
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MAGANG 

A. Definisi  

Magang adalah salah satu bentuk kegiatan mandiri mahasiswa yang bersifat 

pelatihan di lingkungan kerja langsung, baik di lembaga/institusi pemerintah 

ataupun swasta untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang sesuai dengan 

kompetensi program studi dan dilaksanakan secara terpadu antara magang di 

tempat magang dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan 

pengawasan Supervisor dan Dosen Pembimbing. Waktu praktek kerja atau magang 

dilakukan selama maksimal 6 bulan (1 semester) sehingga dapat memberi 

pengalaman kerja kepada mahasiswa dan kesempatan kepada institusi untuk 

mencari calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan institusi tempat mahasiswa 

magang. 

 

B. Tujuan Program  

Tujuan program Magang antara lain:  

1. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa melalui 

pembelajaran langsung di tempat kerja/ tempat magang (experiential 

learning);  

2. Meningkatkan kemampuan soft skill khususnya dalam hal computational 

thinking, critical thinking, kreativitas, kerjasama tim, dan kemampuan 

berkomunikasi, serta kemampuan hard skill mahasiswa yang sesuai dengan 

kompetensi program studi di tempat kerja atau tempat magang mahasiswa;  

3. Memberi kesempatan kepada institusi tempat magang dalam mengamati calon 

lulusan perguruan tinggi yang unggul yang selanjutnya diharapkan dapat 

diterima sebagai pegawai sehingga mengurangi biaya proses penerimaan awal 

pegawai;  

4. Memberi kesempatan kepada institusi tempat magang untuk memberikan 

permasalahannya ke perguruan tinggi dan memperoleh solusi pemecahan 

masalah tersebut dari perguruan tinggi secara cepat dan up to date;  

5. Memberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk memperbaharui bahan 

ajar dan pembelajaran dosen serta memperbaharui topik-topik riset yang 

relevan dengan kebutuhan instansi di luar kampus;  

6. Mempermudah terjadinya kemitraan yang saling menguntungkan antara 

perguruan tinggi sebagai sumber inovasi dengan institusi di luar kampus dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh institusi di luar perguruan tinggi. Hal 

ini akan dapat meningkatkan produktivitas perguran tinggi dan institusi di luar 

perguruan tinggi yang akhirnya juga dapat meningkatkan produktivitas bangsa 
Indonesia. 

 

C. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

Mata kuliah yang ditawarkan pada program Magang dapat dilihat pada Tabel 

1. 
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Tabel 1. Sebaran Mata Kuliah  

Magang Industri Non-pendidikan 

Semester 

MBKM 

Prodi Asal 
Tempat 

Pelaksanaan 
Nama Mata 

Kuliah 
SKS Semester 

5 dan 6 

Journalism 3 5 

Mitra terkait 

Tourism 3 6 

Interpretation and 

Translation 
3 6 

Broadcasting 3 7 

Creative 

Advertising 2 5  

 

Jumlah 

SKS 14   
 

Magang Industri Pendidikan 

Semester 

MBKM 

Prodi Asal 
Tempat 

Pelaksanaan 
Nama Mata 

Kuliah 
SKS Semester 

5, 6, 7 

Micro Teaching 2 6 

Mitra terkait 

English for Young 

learners 
2 5 

Multimedia 

Technologies in 

English Language 

Teaching 

2 5 

ELT Evaluation 3 6 

English Language 

Material 

Development 2 5 

 

Jumlah 

SKS 11   
Keterangan: 

*Mata kuliah tergantung dari bidang industri yang mau diambil  

 

Tabel 2 menunjukkan kesesuaian antara capaian mata kuliah di Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris dengan lembaga mitra. 
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Tabel 2.Kesesuaian CP 

CP Mata Kuliah 
Semester 

MBKM 

Nama Mata 

Kuliah 
SKS 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

7. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 

dan 

8. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai bahasa Inggris 

minimal untuk menciptakan 

komunikasi baik lisan maupun tertulis 

secara lancar, akurat, efektif, dan 

berterima 

2. Mampu menguasai konsep-konsep 

V Journalism 3 
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dan teori dasar komponen 

keterampilan berbahasa Inggris. 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya; 

5. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

VI Tourism 3 
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(multiculture), pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

7. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 

dan 

8. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai bahasa Inggris 

minimal untuk menciptakan 

komunikasi baik lisan maupun tertulis 

secara lancar, akurat, efektif, dan 

berterima 

2. Mampu menguasai konsep-konsep 

dan teori dasar komponen 

keterampilan berbahasa Inggris. 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

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

3. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 
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melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya; 

5. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu mengintegrasikan kearifan 

budaya lokal, kemampuan Abad 21, 

pendidikan anti korupsi, pendidikan 

anti radikalisme, pendidikan anti 

terorisme, dan pendidikan anti 

narkoba dalam pembelajaran, 

penelitian dan praktik Bahasa Inggris. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

7. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 

dan 

8. Taat hukum dan disiplin dalam 

VI Interpretation 

and 

Translation 
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kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai bahasa Inggris 

minimal untuk menciptakan 

komunikasi baik lisan maupun tertulis 

secara lancar, akurat, efektif, dan 

berterima 

2. Mampu menguasai konsep-konsep 

dan teori dasar komponen 

keterampilan berbahasa Inggris. 

3. Mampu menguasai teknologi 

informasi untuk kebutuhan wirausaha 

4. Mampu menguasai teknologi 

informasi untuk kebutuhan wirausaha 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 
pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya; 

5. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, 
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dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu menggunakan konsep-konsep 

dan teori dasar komponen 

keterampilan, linguistik, dan budaya 

dan sastra Bahasa Inggris yang 

mendukung aktivitas praktisi 

berbahasa Inggris dan wirausaha. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

7. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 

dan 

8. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

VII Broadcasting 3 
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PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai bahasa Inggris 

minimal untuk menciptakan 

komunikasi baik lisan maupun tertulis 

secara lancar, akurat, efektif, dan 

berterima 

2. Mampu menguasai konsep-konsep 

dan teori dasar komponen 

keterampilan berbahasa Inggris. 

3. Mampu menguasai teknologi 

informasi untuk kebutuhan wirausaha 

4. Mampu menguasai teknologi 

informasi untuk kebutuhan wirausaha 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya; 

5. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, 
dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu menggunakan konsep-konsep 

dan teori dasar komponen 

keterampilan, linguistik, dan budaya 

dan sastra Bahasa Inggris yang 
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mendukung aktivitas praktisi 

berbahasa Inggris dan wirausaha. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

7. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 

dan 

8. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai bahasa Inggris 

minimal untuk menciptakan 

komunikasi baik lisan maupun tertulis 

secara lancar, akurat, efektif, dan 

berterima 

2. Mampu menguasai konsep-konsep 

dan teori dasar komponen 

V Creative 

Advertising 
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keterampilan berbahasa Inggris. 

3. Mampu menguasai teknologi 

informasi untuk kebutuhan wirausaha 

4. Mampu menguasai teknologi 

informasi untuk kebutuhan wirausaha 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya; 

5. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu menggunakan konsep-konsep 

dan teori dasar komponen 

keterampilan, linguistik, dan budaya 

dan sastra Bahasa Inggris yang 
mendukung aktivitas praktisi 

berbahasa Inggris dan wirausaha. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

VI Micro 

Teaching 
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agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 

dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Menguasai integrasi TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge) dan pengembangan 

kurikulum dalam pembelajaran 

Bahasa Inggris; 

2. Mampu menguasai materi-materi 

Bahasa Inggris sekolah dasar dan 

menengah. 

3. Mampu menguasai ilmu pendidikan 

dan metodologi belajar dan 
pembelajaran Bahasa Inggris yang 

meliputi pengelolaan dan 

pengembangan kurikulum, 

perencanaan, penerapan, dan evaluasi 

pembelajaran yang relevan dengan 

dengan kemampuan Abad 21, literasi 

digital, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan anti radikalisme, 
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pendidikan anti terorisme, dan 

pendidikan anti narkoba 

4. Menguasai karakteristik peserta didik, 

baik dalam hal fisik, psikologi, sosial, 

maupun budaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Inggris 

secara optimal; 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

4. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

5. Mampu bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya; 

6. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu merencanakan, 

mengimplementasikan dan 

mengevaluasi proses pembelajaran 

Bahasa Inggris di sekolah maupun 

masyarakat sesuai standar nasional 
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pendidikan dengan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan, TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge), dan/atau 

2. Mampu melaksanakan proses 

pembelajaran bahasa Inggris dengan 

mendesain, membuat, dan 

memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran dan TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge) untuk menghasilkan 

pembelajaran yang efektif, kreatif dan 

berpusat pada s 

3. Mampu memberikan layanan 

pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik peserta 

didik. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

7. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 

dan 

8. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

V English for 

Young 

Learners 
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bernegara; 

9. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai bahasa Inggris 

minimal untuk menciptakan 

komunikasi baik lisan maupun tertulis 

secara lancar, akurat, efektif, dan 

berterima 

2. Mampu menguasai konsep-konsep 

dan teori dasar komponen 

keterampilan berbahasa Inggris. 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya; 
5. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

V Multimedia 

Technologies 

in English 
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religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 

dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. 1.Mampu menguasai materi-materi 

Bahasa Inggris sekolah dasar dan 

menengah. 

2. 2.Mampu menguasai ilmu pendidikan 

dan metodologi belajar dan 

pembelajaran Bahasa Inggris yang 

meliputi pengelolaan dan 
pengembangan kurikulum, 

perencanaan, penerapan, dan evaluasi 

pembelajaran yang relevan dengan 

dengan kemampuan Abad 21, literasi 

digital, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan anti radikalisme, 

pendidikan anti terorisme, dan 

pendidikan anti narkoba 

Language 
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KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya; 

5. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu merencanakan, 

mengimplementasikan dan 

mengevaluasi proses pembelajaran 

Bahasa Inggris di sekolah maupun 

masyarakat sesuai standar nasional 

pendidikan dengan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan, TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge), dan/atau 

2. Mampu melaksanakan proses 
pembelajaran bahasa Inggris dengan 

mendesain, membuat, dan 

memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran dan TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge) untuk menghasilkan 

pembelajaran yang efektif, kreatif dan 

berpusat pada  siswa 
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SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 

dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai materi-materi 

Bahasa Inggris sekolah dasar dan 

menengah. 

2. Mampu menguasai ilmu pendidikan 
dan metodologi belajar dan 

pembelajaran Bahasa Inggris yang 

meliputi pengelolaan dan 

pengembangan kurikulum, 

perencanaan, penerapan, dan evaluasi 

pembelajaran yang relevan dengan 

dengan kemampuan Abad 21, literasi 

digital, pendidikan anti korupsi, 

VI ELT 

Evaluation 

3 
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pendidikan anti radikalisme, 

pendidikan anti terorisme, dan 

pendidikan anti narkoba 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya; 

5. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu merencanakan, 

mengimplementasikan dan 

mengevaluasi proses pembelajaran 

Bahasa Inggris di sekolah maupun 

masyarakat sesuai standar nasional 

pendidikan dengan memanfaatkan 
ilmu pengetahuan, TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge), dan/atau 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

V English 

Language 

Material 

Development 

2 
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dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 

dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai materi-materi 

Bahasa Inggris sekolah dasar dan 

menengah. 

2. Mampu menguasai ilmu pendidikan 

dan metodologi belajar dan 

pembelajaran Bahasa Inggris yang 

meliputi pengelolaan dan 

pengembangan kurikulum, 

perencanaan, penerapan, dan evaluasi 
pembelajaran yang relevan dengan 

dengan kemampuan Abad 21, literasi 

digital, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan anti radikalisme, 

pendidikan anti terorisme, dan 

pendidikan anti narkoba 

 

KETERAMPILAN UMUM 
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1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya; 

5. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

2. Mampu merencanakan, 

mengimplementasikan dan 

mengevaluasi proses pembelajaran 

Bahasa Inggris di sekolah maupun 

masyarakat sesuai standar nasional 

pendidikan dengan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan, TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge), dan/atau 

3. Mampu melaksanakan proses 

pembelajaran bahasa Inggris dengan 
mendesain, membuat, dan 

memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran dan TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge) untuk menghasilkan 

pembelajaran yang efektif, kreatif dan 

berpusat pada s 
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Total 14 

 

D. Tata Laksana/Pengelolaan  

1. Organisasi Pelaksana dan Strukturnya  

Organisasi pelaksanaan program Magang terdiri dari Rektor, Dekan, Ketua 

Program Studi, LPPG, mitra dan mahasiswa yang disajikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Struktur Pelaksana Program Magang 

 

2. Tugas, Hak dan Kewajiban Pelaksana  

Adapun deskripsi tugas/kewajiban dan hak dan pelaksana disajikan pada 

Tabel 1.  

Pelaksana 
Deskripsi 

Tugas Hak 

Institusi  1. Membuat dokumen 

kerjasama (MoU/SPK) 

dengan mitra 

2. Memberikan arahan 

untuk melakukan 

kerjasama dengan 

institusi mitra 

3. Memfasilitasi 

pelaksanaan program  

Mengetahui pelaksanaan 

program  
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LPM  1. Menetapkan standar 

mutu program magang  

2. Melakukan audit mutu 

terhadap program 

magang  

Mengetahui pelaksanaan 

program 

LPPG  1. Menyiapkan draf 

MoU/SPK dengan Mitra  

2. Melakukan komunikasi 

dengan mitra dalam 

menyusun program 

magang, baik isi dari 

program magang, 

kompetensi yang akan 

diperoleh mahasiswa, 

serta hak dan kewajiban 

ke dua belah pihak 

selama proses magang  

3. Melakukan pembekalan 

kepada peserta program  

4. Mengkoordinir seluruh 

pelaksanaan program  

5. Menerbitkan SK 

Pembimbing dan 

Penguji  

6. Memberikan penilaian 

dan rekomendasi dari 

evaluasi program  

7. Melakukan monitoring 

dan evaluasi 

pelaksanaan program  

8. Mengalokasikan dana 

pendidikan untuk 

pelaksanaan program  

1. Mengetahui pelaksanaan 

program  

2. Membatalkan program 

apabila tidak berjalan 

sesuai dengan 

direncanakan  

 

 

Mitra  1. Bersama institusi 

menyusun dan 

menyepakati program 

magang yang akan 

ditawarkan  

2. Melakukan 

pendampingan dalam 

pelaksanaan program  

3. Melakukan monitoring 

dan evaluasi  

4. Menunjuk supervisor 

yang mendampingi 

mahasiswa selama 

magang  

1. Membatalkan program 

apabila tidak berjalan 

sesuai dengan yang 

direncanakan  

2. Mitra berhak terhadap 

kepemilikan program 

dan pengakuan terhadap 

hasil program tersebut  
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5. Mengalokasikan waktu 

untuk melakukan 

pendampingan 

mahasiswa peserta 

program  

6. Menyiapkan dana untuk 

pelaksanaan program 

bersama institusi  

7. Menjamin pemenuhan 

hak dan keselamatan 

mahasiswa selama 

mengikuti program  

 

Fakultas  1. Mengusulkan program 

ke LPPG  

2. Berkoordinasi dengan 

LPPG dalam 

memonitoring 

pelaksanaan program 

dimulai dari persiapan, 

pelaksanaan, 

pengendalian dan 

penyempurnaan program  

3. Mengusulkan dosen 

pembimbing (atas usulan 

program studi) yang 

akan membimbing 

mahasiswa selama 

magang ke dekan untuk 

ditetapkan sebagai dosen 

pembimbing  

4. Memberikan bimbingan 

dan arahan kepada 

program studi untuk 

keberhasilan program 

magang  

1. Membatalkan program 

apabila tidak berjalan 

sesuai dengan 

direncanakan  

2. Mengetahui pelaksanaan 

program  

3. Berhak memasukan 

program ini menjadi 

salah satu program kerja 

Fakultas  

 

Program Studi  1. Mensosialisasikan 

program magang ke 

mahasiswa semester V 

dan Fakultas  

2. Melakukan koordinasi 

dengan Mitra  

3. Memastikan pelayanan 

proses pengusulan 

program berjalan dengan 

lancar  

1. Menunjuk dosen 

pembimbing  

2. Membatalkan program 

apabila tidak berjalan 

sesuai dengan yang 

direncanakan  

3. Menerima hasil 

penilaian dari 

pembimbing terhadap 

program yang 

dilaksanakan mahasiswa  
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4. Menerima pendaftaran 

magang dari mahasiswa 

yang memenuhi syarat  

5. Menetapkan mahasiswa 

yang diterima sebagai 

peserta program  

6. Menentukan bobot 

program berdasarkan 

kualitas dan kuantitas 

pekerjaan untuk 

kesetaraan SKS satu 

semester  

7. Menunjuk dosen 

pembimbing program  

8. Memasukan nilai ke 

dalam sisfo  

Pembimbing  1. Melakukan koordinasi 

dengan mitra  

2. Membuat rencana 

kegiatan magang 

bersama supervisor  

3. Menyusun item-item 

yang akan diisi dalam 

logbook bersama 

supervisor  

4. Memberikan bimbingan 

kepada mahasiswa 

5. Melakukan monitoring, 

penilaian dan evaluasi 

pelaksanaan magang  

6. Memberikan penilaian 

dengan objektif dan 

transparan  

7. Melaporkan nilai akhir 

kepada ketua program 

studi  

1. Memperoleh SK dan 

Surat Penugasan dari 

Institusi  

2. Mendapatkan pengakuan 

kinerja terhadap 

kegiatan pembimbingan  

3. Memperoleh fasilitas 

transportasi dan 

akomodasi untuk 

pelaksanaan monev  
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Supervisor  1. Melakukan koordinasi 

dengan dosen 

pembimbing  

2. Membuat rencana 

kegiatan magang 

bersama pembimbing  

3. Menyusun item-item 

yang akan diisi dalam 

logbook bersama 

pembimbing  

4. Memberikan bimbingan 

kepada mahasiswa  

5. Melakukan monitoring, 

penilaian dan evaluasi 

pelaksanaan  

6. Memberikan penilaian 

dengan objektif dan 

transparan  

7. Melaporkan nilai akhir 

kepada dosen 

pembimbing  

1. Memperoleh SK dan 

Surat Penugasan dari 

Institusi  

2. Mendapatkan pengakuan 

kinerja terhadap 

kegiatan pembimbingan  

3. Memperoleh fasilitas 

transportasi dan 

akomodasi untuk 

pelaksanaan monev  

 

Mahasiswa  1. Mengisi form 

pendaftaran  

2. Melaksanakan kegiatan 

magang yang sudah 

disetujui dengan baik 

dan tepat waktu  

3. Menyiapkan dan 

mengisi logbook sesuai 

aktivitas yang dilakukan  

4. Menyusun laporan akhir 

kegiatan  

5. Mempresentasikan/ 

mempublikasikan hasil 

program yang telah 

dilaksanakan  

6. Mahasiswa 

berkewajiban menjaga 

nama baik Institusi dan 

Mitra dalam pelaksanaan 

program ini  

1. Mengambil progam 

magang  

2. Memperoleh bimbingan  

3. Mendapat pengakuan 

nilai dan jumlah sks 

yang dialokasikan dari 

pelaksanaan magang  

4. Mendapat biaya 

pelaksanaan program 

dari mitra berdasarkan 

kesepakatan  

 

E. Mekanisme Pelaksanaan Program  

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai 

berikut.  

1. Persyaratan Program  
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Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil program magang/ 

praktek kerja yaitu:  

a. Adanya penawaran program oleh Mitra yang sudah memiliki MoU dan 

SPK;  

b. Mahasiswa telah menempuh perkuliahan selama minimal 4 semester 

dengan jumlah sks minimal 80 sks;  

c. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3; 

d. Pengakuan sks untuk program ini maksimal setara dengan 20 SKS untuk 

satu semester;  

e. Pelaksanan program ini, dapat disetarakan dengan 20 sks apabila 

melaksanakan kegiatan selama 906,67 jam atau 54.400 menit (dengan 1 

(satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 menit) (1 (satu) 

SKS diartikan setiap minggu dalam semester tertentu mengikuti kegiatan 

50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 

60 menit kegiatan mandiri);  

f. Adanya dosen pembimbing yang memiliki keahlian relevan dengan 

program magang yang dilaksanakan;  

g. Adanya pendamping dari mitra (supervisor) sesuai bidang keahlian;  

h. Adanya biaya magang/ praktek kerja berasal dari Mitra dan institusi.  

 

2. Pelaksanaan Program  

Pelaksanaan program magang meliputi persiapan, seleksi, pelaksanaan serta 

penilaian.  

a. Tahap Persiapan  

1) LPPG dan Mitra menjalin komunikasi terkait program.  

2) LPPG menawarkan kepada Program Studi yang relevan untuk merekrut 

mahasiswa menjadi peserta magang.  

3) Program Studi menunjuk dosen pembimbing.  

4) Dosen pembimbing berkoordinasi dengan mitra membuat rencana 

kegiatan dan menyusun item-item yang akan diisi dalam logbook.  

5) Program studi bersama pembimbing membuat konversi mata kuliah atau 

pengakuan sks untuk program ini.  

6) Mahasiswa menyiapkan transkrip sementara dan KRS terakhir.  

7) Mahasiswa mengisi form pengajuan program Magang/ Praktek Kerja dan 

mengajukan ke program studi.  

 

b. Tahap Seleksi  

1) Program Studi melakukan seleksi administrasi.  

2) Program Studi menetapkan peserta program Magang.  

 

c. Tahap Pelaksanaan  

1) Mahasiswa mengisi KRS dengan program magang atau mata kuliah 

konversi yang telah ditetapkan oleh Program Studi.  

2) Institusi mengeluarkan SK Pembimbing magang.  

3) Mahasiswa yang ditetapkan sebagai peserta magang melaksanakan 

program pada semester yang telah ditentukan.  
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4) Mahasiswa mengisi kegiatan hariannya di logbook.  

5) Dosen pembimbing melakukan pembimbingan, monitoring dan evaluasi 

secara berkala.  

6) Supervisor melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan di 

lapangan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 

dua kali.  

7) Mahasiswa mengumpulkan laporan akhir dan logbook ke Program Studi 

sebanyak tiga rangkap.  

 

d. Tahap Penilaian  

1) Melaksanakan seminar (presentasi) hasil pelaksanaan program.  

2) Dosen pembimbing melakukan penilaian akhir yang merupakan 

gabungan dari nilai monev, output program, laporan akhir, dan presentasi 

serta nilai dari supervisor.  

3) Nilai diserahkan ke prodi.  

4) Prodi memasukan nilai di SISFO untuk program magang sesuai mata 

kuliah konversi yang sudah diisi di KRS.  

5) Institusi melapor ke PDDikti, untuk pengakuan SKS (rekognisi magang).  

6) Program studi menyiapkan narasi program Magang untuk dimasukkan 

sebagai salah satu bagian dari naskah SKPI.  

 

3. Evaluasi Program  

Evaluasi program atau proses penjaminan mutu program magang/ praktek 

kerja adalah gabungan dari beberapa subsistem yang mampu menjamin mutu suatu 

kegiatan, jasa, atau produk. Sistem penjaminan mutu program magang mencakup 

empat kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi. 
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ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN 

 

A. Definisi  

Program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan 

pembelajaran dengan pola learning by doing, dimana mahasiswa dapat memperoleh 

bekal pengalaman awal (earlier exposure) untuk membangun jati diri calon 

pendidik, memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi, 

memantapkan kemampuan awal mahasiswa calon guru, dan kecakapan pedagogis 

dalam membangun bidang keahlian calon pendidik. Program asistensi mengajar di 

satuan pendidikan juga merupakan kegiatan akademis praktis yang lebih 

memfokuskan pada bidang managerial dan pembelajaran di sekolah.  

Pada kurikulum IKIP PGRI Pontianak, terdapat mata kuliah PLP (Pengenalan 

Lapangan Persekolahan) yang identik dengan program asistensi mengajar di satuan 

pendidikan. Mata kuliah PLP  ini berbobot 5 sks (PLP 1 2 SKS dan PLP 2 3 SKS) 

yang dilaksanakan di luar kampus (magang) di berbagai satuan pendidikan mulai 

dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah 

Atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di 

daerah terpencil. Pada program MBKM, kegiatan magang ini tidak lagi terbatas 5 

SKS tetapi dapat dikonversi menjadi maksimal 20 SKS (1 semester) dengan 

kompetensi yang dimiliki mahasiswa setelah mengikuti kegiatan ini diantaranya 

kemampuan merencanakan pembelajaran, kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, kemampuan penilaian hasil belajar, kemampuan menganalisis hasil 

belajar, kemampuan pelaporan hasil belajar, kemampuan managemen pendidikan 

dan kemampuan administrasi pendidikan.  

Program asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam MBKM juga dapat 

dilakukan melalui Indonesia mengajar, forum gerakan mahasiswa mengajar 

Indonesia (FGMMI), program kampus mengajar perintis dan program-program lain 

yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. 

 

B. Tujuan Program  

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:  

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk turut serta mengajarkan dan 

memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.  

2. Sarana pembelajaran (learning by doing) untuk memantapkan kompetensi 

akademik kependidikan dan bidang studi, memantapkan kemampuan awal 

mahasiswa calon guru, dan kecakapan pedagogis dalam membangun bidang 

keahlian calon pendidik.  

 

C. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

Mata kuliah yang ditawarkan pada program asistensi menagajar di satuan 

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Sebaran Mata Kuliah  

Semester 

MBKM 

Prodi Asal 
Tempat 

Pelaksanaan 
Nama Mata 

Kuliah 
SKS Semester 

5 

  

PLP 1 2 5 

Sekolah 

mitra 

  

PLP 2 3 7 

KKM 4 7 

Writing for 

publication* 2 7 

Seminar on 

English Language 

Education and 

Research**** 3 7 

Micro Teaching 2  6 

Multimedia in 

English Language 

Teaching 2 5 

English for 

Young learners 2 5 

 Jumlah SKS 20   

Keterangan: 

*Mata kuliah yang dapat diambil pada Program Asistensi Mengajar apabila 

mahasiswa melakukan aktivitas yang relevan dengan penulisan karya tulis ilmiah  

 

Tabel 2 menunjukkan kesesuaian antara capaian mata kuliah di Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris dengan sekolah mitra. Mitra dalam kegiatan asistensi 

mengajar di satuan pendidikan adalah SMP/sederajat di bawah naungan Dinas 

Pendidikan Kota Pontianak, Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kubu Raya, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah, serta 

SMA/sederajat di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Tabel 2. Kesesuaian CP 

CP Mata Kuliah 
Semester 

MBKM 

Nama Mata 

Kuliah 
SKS 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

V PLP 1 2 
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tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai ilmu pendidikan 

dan metodologi belajar dan 

pembelajaran Bahasa Inggris yang 

meliputi pengelolaan dan 

pengembangan kurikulum, 

perencanaan, penerapan, dan evaluasi 

pembelajaran yang relevan dengan 

dengan kemampuan Abad 21, literasi 

digital, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan anti radikalisme, 

pendidikan anti terorisme, dan 

pendidikan anti narkoba 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 
kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 
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3. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

4. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

5. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya; 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada 

di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu merencanakan, 

mengimplementasikan dan 

mengevaluasi proses pembelajaran 

Bahasa Inggris di sekolah maupun 

masyarakat sesuai standar nasional 

pendidikan dengan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan, TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge), dan/atau 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

VII PLP 2 3 
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bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai ilmu pendidikan 

dan metodologi belajar dan 

pembelajaran Bahasa Inggris yang 

meliputi pengelolaan dan 

pengembangan kurikulum, 

perencanaan, penerapan, dan evaluasi 

pembelajaran yang relevan dengan 

dengan kemampuan Abad 21, literasi 

digital, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan anti radikalisme, 

pendidikan anti terorisme, dan 

pendidikan anti narkoba 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 
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dan data; 

4. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

5. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya; 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada 

di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu merencanakan, 

mengimplementasikan dan 

mengevaluasi proses pembelajaran 

Bahasa Inggris di sekolah maupun 

masyarakat sesuai standar nasional 

pendidikan dengan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan, TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge), dan/atau 

2. Mampu mengintegrasikan kearifan 

budaya lokal, kemampuan Abad 21, 

pendidikan anti korupsi, pendidikan 

anti radikalisme, pendidikan anti 

terorisme, dan pendidikan anti narkoba 

dalam pembelajaran, penelitian dan 

praktik Bahasa Inggris. 

 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

VII KKM 4 
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tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

4. Mampu memelihara  dan 
mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

5. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
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ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya; 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada 

di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Menguasai prinsip-prinsip dasar 

penelitian terkait pembelajaran, ilmu 

kebahasaan, kesusastraan Bahasa 

Inggris, serta mendiseminasikan karya 

akademik dalam bentuk publikasi yang 

diunggah dalam laman perguruan 

VII Writing for 

Publication 
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tinggi dan/atau jurnal bereputasi. 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan  atau implementasi 

ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan,  desa 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil 

kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan  

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 

5. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

6. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya; 

7. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

8. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 
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KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu menulis karya ilmiah atau 

penelitian sederhana dan 

mendiseminasikan karya akademik 

dalam forum ilmiah. 

2. Mampu menggunakan konsep-konsep 

dan teori dasar komponen 

keterampilan, linguistik, dan budaya 

dan sastra Bahasa Inggris yang 

mendukung aktivitas praktisi 

berbahasa Inggris dan wirausaha. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai ilmu pendidikan 

VII Seminar on 

English 

Language 

Teaching and 

Research 
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dan metodologi belajar dan 

pembelajaran Bahasa Inggris yang 

meliputi pengelolaan dan 

pengembangan kurikulum, 

perencanaan, penerapan, dan evaluasi 

pembelajaran yang relevan dengan 

dengan kemampuan Abad 21, literasi 

digital, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan anti radikalisme, 

pendidikan anti terorisme, dan 

pendidikan anti narkoba 

2. Menguasai prinsip-prinsip dasar 

penelitian terkait pembelajaran, ilmu 

kebahasaan, kesusastraan Bahasa 

Inggris, serta mendiseminasikan karya 

akademik dalam bentuk publikasi yang 

diunggah dalam laman perguruan 

tinggi dan/atau jurnal bereputasi. 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan  atau implementasi 

ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan,  desa 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil 
kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan  

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 

5. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 
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dan data; 

6. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya; 

7. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada 

di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

8. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu menulis karya ilmiah atau 

penelitian sederhana dan 

mendiseminasikan karya akademik 

dalam forum ilmiah. 

2. Mampu menggunakan konsep-konsep 

dan teori dasar komponen 

keterampilan, linguistik, dan budaya 

dan sastra Bahasa Inggris yang 

mendukung aktivitas praktisi 

berbahasa Inggris dan wirausaha. 

 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

VI Micro 
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2 



 

 

 

 

 

53 
 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Menguasai integrasi TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge) dan pengembangan 

kurikulum dalam pembelajaran Bahasa 

Inggris; 

2. Mampu menguasai materi-materi 

Bahasa Inggris sekolah dasar dan 

menengah. 

3. Mampu menguasai ilmu pendidikan 

dan metodologi belajar dan 

pembelajaran Bahasa Inggris yang 

meliputi pengelolaan dan 

pengembangan kurikulum, 

perencanaan, penerapan, dan evaluasi 

pembelajaran yang relevan dengan 

dengan kemampuan Abad 21, literasi 

digital, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan anti radikalisme, 

pendidikan anti terorisme, dan 

pendidikan anti narkoba 

4. Menguasai karakteristik peserta didik, 
baik dalam hal fisik, psikologi, sosial, 

maupun budaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Inggris 

secara optimal; 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
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konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

4. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

5. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya; 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada 

di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu merencanakan, 

mengimplementasikan dan 

mengevaluasi proses pembelajaran 

Bahasa Inggris di sekolah maupun 

masyarakat sesuai standar nasional 

pendidikan dengan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan, TPACK 

(Technological Pedagogical Content 
Knowledge), dan/atau 

2. Mampu melaksanakan proses 

pembelajaran bahasa Inggris dengan 

mendesain, membuat, dan 

memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran dan TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge) untuk menghasilkan 
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pembelajaran yang efektif, kreatif dan 

berpusat pada s 

3. Mampu memberikan layanan 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik peserta didik. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai materi-materi 

Bahasa Inggris sekolah dasar dan 

menengah. 

2. Mampu menguasai ilmu pendidikan 

dan metodologi belajar dan 

pembelajaran Bahasa Inggris yang 

meliputi pengelolaan dan 

pengembangan kurikulum, 

V Multimedia 

Technologies 

in English 

Language 

Teaching 

2 
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perencanaan, penerapan, dan evaluasi 

pembelajaran yang relevan dengan 

dengan kemampuan Abad 21, literasi 

digital, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan anti radikalisme, 

pendidikan anti terorisme, dan 

pendidikan anti narkoba 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya; 

5. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada 

di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu merencanakan, 

mengimplementasikan dan 
mengevaluasi proses pembelajaran 

Bahasa Inggris di sekolah maupun 

masyarakat sesuai standar nasional 

pendidikan dengan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan, TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge), dan/atau 

2. Mampu melaksanakan proses 
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pembelajaran bahasa Inggris dengan 

mendesain, membuat, dan 

memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran dan TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge) untuk menghasilkan 

pembelajaran yang efektif, kreatif dan 

berpusat pada siswa 

 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya 

(multiculture), pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

6. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

7. Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan 

8. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai bahasa Inggris 

V English for 

Young 

Learners 

2 
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minimal untuk menciptakan 

komunikasi baik lisan maupun tertulis 

secara lancar, akurat, efektif, dan 

berterima 

2. Mampu menguasai konsep-konsep dan 

teori dasar komponen keterampilan 

berbahasa Inggris. 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 

3. Mampu memelihara  dan 

mengembangkan jaringan  kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya; 

5. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada 

di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

Total 20 

 

D. Tata Laksana/Pengelolaan  

3. Organisasi Pelaksana dan Strukturnya  

Organisasi pelaksanaan program asistensi mengajar di satuan pendidikan 

terdiri dari Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, LPPG, mitra dan mahasiswa yang 

disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur Pelaksana Program Asistensi Mengajar di Satuan 

Pendidikan 

 

4. Tugas, Hak dan Kewajiban Pelaksana  

Adapun deskripsi tugas/kewajiban dan hak dan pelaksana disajikan pada 

Tabel 1.  

 

Tabel 3. Deskripsi Tugas/ Kewajiban dan Hak Pelaksana Program 

Pelaksana 
Deskripsi 

Tugas/Kewajiban Hak 

Fakultas 1. Sosialisasi program Asistensi 

mengajar di satuan 

pendidikan di lingkungan 

fakultas. 

2. Memonitor dan evaluasi 

kurikulum masing-masing 

Program Studi apakah sudah 

mengakomodir program 

Asistensi mengajar di satuan 

pendidikan. 

3. Berkoordinasi dengan LPPG 

terkait pelaksanaan program 

asistensi mengajar di sekolah  

1. Membatalkan 

program apabila 

tidak berjalan sesuai 

dengan yang 

direncanakan. 

2. Mengetahui 

pelaksanaan 

program. 

3. Menjadikan salah 

satu program kerja 

Fakultas  

 

Program Studi 1. Menyiapkan kurikulum yang 

mengokomodir program 

Asistensi mengajar di satuan 

pendidikan. 

2. Membuat konversi mata 

kuliah untuk program 

Asistensi mengajar di satuan 

pendidikan. 

1. Menunjuk dosen 

pembimbing. 

2. Membatalkan 

program apabila 

tidak berjalan sesuai 

dengan yang 

direncanakan. 
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3. Menentukan bobot program 

berdasarkan kualitas dan 

kuantitas pekerjaan untuk 

kesetaraan SKS satu 

semester. 

4. Memberikan rekomendasi 

dosen pembimbing 

mahasiswa yang mengikuti 

program Asistensi mengajar 

di satuan pendidikan. 

5. Mensosialisasikan. program 

asistensi mengajar di satuan 

pendidikan kepada 

mahasiswa.  

3. Menerima hasil 

penilaian dari 

pembimbing 

terhadap program 

yang dilaksanakan 

mahasiswa.  

 

Pembimbing 1. Membimbing kegiatan 

mahasiswa. 

2. Melakukan monitoring dan 

evaluasi (monev). 

3. Melakukan penilaian . 

4. Mengisi form monev dan 

penilaian. 

5. Melaporkan nilai akhir 

kepada LPPG. 

6. Melaporkan kegiatan 

pembimbingan kepada LPPG. 

1. Memperoleh SK dan 

Surat Penugasan dari 

rektor. 

2. Memperoleh fasilitas 

transportasi dan 

akomodasi untuk 

pelaksanaan monev.  

 

Supervisor  

 
1. Menjelaskan dan 

membimbing mekanisme 

mengajar di sekolah dimulai 

dari persiapan (perencanaan) 

pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran. 

2. Melakukan monitoring dan 

evaluasi (monev). 

3. Melakukan penilaian. 

4. Mengisi form monev dan 

penilaian.  

1. Memperoleh SK dan 

Surat Penugasan dari 

rektor. 

2. Memperoleh fasilitas 

transportasi dan 

akomodasi untuk 

pembimbingan.  

 

Mahasiswa  

 
1. Mengisi form pendaftaran. 

2. Melaksanakan semua tugas-

tugas yang diberikan oleh 

kepala sekolah dan guru 

pamong. 

3. Berkonsultasi dengan guru 

pamong dan dosen 

pembimbing. 

4. Menyusun laporan akhir 

kegiatan. 

1. Memperoleh 

Bimbingan. 

2. Mendapat 

pengakuan nilai dan 

jumlah sks yang 

dialokasikan dari 

pelaksanaan program 

ini.  
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5. Mempresentasikan/ 

mempublikasikan hasil 

program yang telah 

dilaksanakan. 

 

E. Mekanisme Pelaksanaan Program  

Mekanisme pelaksanaan program asistensi mengajar di sekolah meliputi 

persiapan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi. Adapun rincian mekanisme 

pelaksanaan sebagai berikut.  

1. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program Asistensi Mengajar di Sekolah  

a. Mahasiswa telah menempuh perkuliahan selama minimal 4 semester 

dengan jumlah sks minimal 80 sks;  

b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3; 

c. Pengakuan sks untuk program ini maksimal setara dengan 20 SKS untuk 

satu semester; 

d. Memiliki persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk 

mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.  

e. Telah lulus mata kuliah dasar mengajar media pembelajaran, dan metode 

atau strategi pembelajaran.  

f. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada Perguruan Tinggi.  

g. Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.  

h. Bersedia berpenampilan rapi, tidak memakai kaos, celana jeans, serta 

rambut tidak gondrong selama mengikuti program.  

i. Bersedia ditempatkan di lokasi mana saja.  

 

2. Tahapan Persiapan  

a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU) dengan Kemendikbud dan 

Kemenag.  

b. Menentukan satuan pendidikan yang akan menjadi tempat program.  

c. Menyusun dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan satuan 

pendidikan, dengan melampirkan rekomendasi dari Kemendikbud dan 

Kemenag di kab/kota setempat. 

d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dan sekolah mitra untuk dijadikan sebagai lokasi 

program.  

e. Membuat distribusi penempatan mahasiswa pada sekolah mitra yang 

ditunjuk.  

f. Berkoordinasi dengan sekolah mitra untuk menetapkan guru pamong.  
g. Menugaskan dosen pembimbing yang akan melakukan pendampingan, 

pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan 

pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.  

h. Memberikan pembekalan program asistensi mengajar di satuan 

pendidikan kepada dosen pembimbing, guru pamong, dan mahasiswa.  

 

3. Tahapan Pelaksanaan  

a. Pelepasan mahasiswa oleh Rektor.  
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b. Penyerahan mahasiswa dosen pembimbing kepada Kepala Sekolah dan 

Guru Pamong sekolah mitra yang ditunjuk.  

c. Mahasiswa menyusun rencana kerja tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama program.  

d. Mahasiswa berkonsultasi dengan Kepala Sekolah, guru pamong dan dosen 

pembimbing.  

e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan program di sekolah mitra.  

f. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.  

g. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk 

presentasi.  

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

paling sedikit 4 kali selama program.  

i. Guru Pamong, Wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan Kepala 

Sekolah melakukan pembimbingan secara intensif kepada mahasiswa.  

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

melaksanakan diskusi kelompok kecil untuk melaksanakan refleksi.  

k. LPPG melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan.  

l. LPPG mengkoordinasikan penarikan mahasiswa dari sekolah mitra.  

m. LPPG mengumpulkan dan mengunggah nilai akhir mahasiwa.  

 

4. Tahapan Evaluasi  

Pada tahapan ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh dosen 

pembimbing guna memantau kesesuaian kegiatan asistensi mengajar dengan materi 

dalam mata pelajaran yang diajarkan, selain itu menganalisis dampak dari kegiatan 

program misalnya meningkatnya kemampuan numerik siswa. Form bimbingan dan 

monev diisi setiap kegiatan tersebut dilaksanakan. Masing-masing bagian kegiatan 

program sudah ditentukan konversi mata kuliah yang sesuai. Keilmuan masing-

masing konversi mata kuliah akan diperoleh pada kegiatan-kegiatan asisten 

mengajar di satuan pendidikan. 

 

5. Penilaian  

Penilaian dilakukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing sesuai dengan 

komponen dan bobot penilaian yang ditentukan. Penilaian ini harus bersifat 

objektif, menyeluruh, membimbing dan berkelanjutan. Penilaian berfungsi untuk 

kepentingan perbaikan, pengembangan atau pengayaan atau untuk menetapkan 

layak tidaknya mahasiswa yang mengikuti program dan dinyatakan lulus dalam 

melaksanakan program. Peserta dinyatakan lulus apabila mencapai nilai final 

minimal 70 atau sekurang-kurangnya B. Komponen dan bobot penilaian terdiri dari 

(1) penilaian dari guru pamong (bobot 40%), laporan pelaksanaan program (bobot 

20%), dan (3) penilaian dosen pembimbing (bobot 40%). Adapun rincian evaluasi 

capaian pelaksanaan kegiatan ini, disajikan pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

63 
 

Tabel 4. Rincian Aspek Penilaian Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar  

      di Sekolah 

 

No Aspek Penilaian Penilai 

1 Penilaian observasi berupa hasil 

pengamatan atau observasi dan 

dideskripsikan ke dalam laporan  

Dosen pembimbing  

2 Penilaian kegiatan pembelajaran yang 

terdiri dari telaah kurikulum, strategi 

pembelajaran, sistem evaluasi dan 

pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, 

kemampuan mahasiswa dalam membantu 

mengembangkan RPP dan latihan mengajar  

Guru pamong  

3 Penilaian aspek kepribadian dan sosial 

pribadi  

Guru pamong dan dosen 

pembimbing  

4 Penilaian capaian aspek profesional yaitu 

kemampuan menguasai pengetahuan bidang 

ilmu, teknologi dan atau seni yang 

diampunya meliputi penguasaan materi 

pelajaran dan kemampuan menyampaikan 

bahan pelajaran  

Guru pamong dan dosen 

pembimbing  

5 Penilaian capaian aspek penguasaan 

pekerjaan administrasi guru  

Guru pamong  

6 Penilaian laporan  Dosen pembimbing  

7 Ujian lisan  Dosen pembimbing  

8 Penilaian tugas kependidikan di luar 

mengajar  

Guru pamong  
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WIRAUSAHA 

A. Definisi 

Program wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang 

mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan 

produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan 

yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Peningkatan 

semangat kewirausahaan dan jumlah wirausaha menjadi perhatian dari beberapa 

institusi termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. 

IKIP PGRI Pontianak telah menempatkan kewirausahaan sebagai salah satu 

fokus dalam proses pembelajaran, sebagai upaya mempersiapkan lulusan untuk 

tidak berorientasi mencari pekerjaan (job seeker) tetapi menciptakan pekerjaan (job 

creation). Beberapa kebijakan dan program yang dilakukan antara lain; mata kuliah 

kewirausahaan (KWU) menjadi mata kuliah wajib di semua program studi, 

pengembangan jiwa wirausaha melalui unit kegiatan mahasiswa, Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW), Program Belajar Bekerja Terpadu (Cooperatif 

Education/CO-OP), Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) dan 

Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI). Dari kesemuanya hanya 

kuliah kewirausahaan yang diakui sebagai kegiatan akademik dan memiliki bobot 

satuan kredit semester (sks) sebanyak 2 sks, selebihnya dianggap sebagai kegiatan 

ekstra kurikuler. Kegiatan pembelajaran di luar kampus dalam MBKM memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi wirausaha sesuai 

dengan potensi dan minat mahasiswa. 

 

B. Tujuan Program  

1. Memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  yang  memiliki  minat  

wirausaha mengembangkan usahanya secara lebih leluasa. 

2. Memberikan pengalaman dan keterampilan praktek serta membentuk jiwa 

wirausaha dan profesionalisme mahasiswa. 

3. Meningkatkan  kualitas  lulusan  melalui  pengembangan  kegiatan  belajar  di  

luar kampus. 

4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menciptakan pekerjaan 

sebagai upaya penanganan masalah pengangguran intelektual. 

 

C. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

Mata kuliah yang ditawarkan pada program wirausaha dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Sebaran Mata Kuliah 

Semester 

MBKM 

Prodi Asal 
Tempat 

Pelaksanaan 
Nama Mata 

Kuliah 
SKS Semester 

5 dan 6 

Entrepreneurship 3 6 Kampus / 

Publik / 

Mitra terkait 
Business 

correspondence 
2 6 
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Public Relations 2 6 

Creative 

Advertising 2 5 

  Jumlah SKS 9    

Keterangan: 

*Mata kuliah untuk Program Studi Independen dan Kewirausahaan bisa 

ditambahkan apabila relevan dengan topik yang diambil. 

 

Tabel 2 menunjukkan kesesuaian antara capaian mata kuliah di Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris dengan Program Wirausaha. Mitra Usaha dalam 

kegiatan Program Mengajar adalah PT. Internusa Cahaya Abadi. 

 

Tabel 2. Kesesuaian CP 

CP Mata Kuliah 
Semeste

r MBKM 

Nama Mata 

Kuliah 

SK

S 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu 

menunjukkan 

sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi 

nilai kemanusiaan 

dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan 

agama, moral, dan 

etika; 

3. Berperan sebagai 

warga negara yang 

bangga dan cinta 

tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta 

rasa  

tanggungjawab 

pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi 

dalam peningkatan 

mutu kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, 

bernegara, dan 

kemajuan 

peradaban 

VI Entrepreneurshi

p 

3 
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berdasarkan 

Pancasila; 

5. Menghargai 

keanekaragaman 

budaya 

(multiculture), 

pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau 

temuan orisinal 

orang lain; 

6. Menginternalisasi 

semangat 

kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

7. Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang 

keahliannya secara 

mandiri; dan 

8. Taat hukum dan 

disiplin dalam 

kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi 

nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan 

memiliki 

kepekaan sosial 

serta kepedulian 

terhadap 

masyarakat dan 
lingkungan; 

 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

1. Mampu 

menguasai bahasa 

Inggris minimal 

untuk 
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menciptakan 

komunikasi baik 

lisan maupun 

tertulis secara 

lancar, akurat, 

efektif, dan 

berterima 

2. Mampu 

menguasai 

konsep-konsep 

dan teori dasar 

komponen 

keterampilan 

berbahasa Inggris. 

3. Mampu 

menguasai 

teknologi 

informasi untuk 

kebutuhan 

wirausaha 

4. Mampu 

menguasai 

teknologi 

informasi untuk 

kebutuhan 

wirausaha 

 

KETERAMPILAN 

UMUM 

1. Mampu 

menerapkan 

pemikiran logis, 

kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam 

konteks 

pengembangan 

atau implementasi 

ilmu pengetahuan 
dan teknologi  

yang 

memperhatikan 

dan menerapkan 

nilai humaniora 

yang sesuai 

dengan bidang 

keahliannya; 
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2. Mampu 

menunjukkan 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

terukur. 

3. Mampu 

memelihara  dan 

mengembangkan 

jaringan  kerja 

dengan 

pembimbing, 

kolega, sejawat 

baik di dalam 

maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  

bertanggungjawab  

atas pencapaian 

hasil kerja 

kelompok dan 

melakukan 

supervisi dan 

evaluasi terhadap 

penyelesaian 

pekerjaan yang 

ditugaskan kepada 

pekerja yang 

berada di bawah 

tanggungjawabny

a; 

5. Mampu 

melakukan proses 

evaluasi diri 

terhadap 

kelompok kerja 

yang berada di 

bawah tanggung 

jawabnya, dan 
mampu mengelola 

pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN 

KHUSUS 

1. Mampu 

mengintegrasikan 
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kearifan budaya 

lokal, kemampuan 

Abad 21, 

pendidikan anti 

korupsi, 

pendidikan anti 

radikalisme, 

pendidikan anti 

terorisme, dan 

pendidikan anti 

narkoba dalam 

pembelajaran, 

penelitian dan 

praktik Bahasa 

Inggris. 

2. Mampu 

mengembangkan 

kewirausahaan 

dalam bidang 

keilmuan Bahasa 

Inggris dan bidang 

lainnya. 

3. Mampu 

menggunakan 

konsep-konsep 

dan teori dasar 

komponen 

keterampilan, 

linguistik, dan 

budaya dan sastra 

Bahasa Inggris 

yang mendukung 

aktivitas praktisi 

berbahasa Inggris 

dan wirausaha. 

 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu 

menunjukkan 

sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi 

nilai kemanusiaan 

dalam 

menjalankan tugas 

VI Business 

Correspondence 

2 
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berdasarkan 

agama, moral, dan 

etika; 

3. Berperan sebagai 

warga negara yang 

bangga dan cinta 

tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta 

rasa  

tanggungjawab 

pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi 

dalam peningkatan 

mutu kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, 

bernegara, dan 

kemajuan 

peradaban 

berdasarkan 

Pancasila; 

5. Menghargai 

keanekaragaman 

budaya 

(multiculture), 

pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau 

temuan orisinal 

orang lain; 

6. Menginternalisasi 

semangat 

kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

7. Menunjukkan 
sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang 

keahliannya secara 

mandiri; dan 

8. Taat hukum dan 

disiplin dalam 
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kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi 

nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan 

memiliki 

kepekaan sosial 

serta kepedulian 

terhadap 

masyarakat dan 

lingkungan; 

 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

1. Mampu 

menguasai bahasa 

Inggris minimal 

untuk 

menciptakan 

komunikasi baik 

lisan maupun 

tertulis secara 

lancar, akurat, 

efektif, dan 

berterima 

2. Mampu 

menguasai 

konsep-konsep 

dan teori dasar 

komponen 

keterampilan 

berbahasa Inggris. 

3. Mampu 

menguasai 

teknologi 

informasi untuk 
kebutuhan 

wirausaha 

4. Mampu 

menguasai 

teknologi 

informasi untuk 

kebutuhan 

wirausaha 



 

 

 

 

 

72 
 

 

KETERAMPILAN 

UMUM 

1. Mampu 

menerapkan 

pemikiran logis, 

kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam 

konteks 

pengembangan 

atau implementasi 

ilmu pengetahuan 

dan teknologi  

yang 

memperhatikan 

dan menerapkan 

nilai humaniora 

yang sesuai 

dengan bidang 

keahliannya; 

2. Mampu 

menunjukkan 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

terukur. 

3. Mampu 

memelihara  dan 

mengembangkan 

jaringan  kerja 

dengan 

pembimbing, 

kolega, sejawat 

baik di dalam 

maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  

bertanggungjawab  

atas pencapaian 
hasil kerja 

kelompok dan 

melakukan 

supervisi dan 

evaluasi terhadap 

penyelesaian 

pekerjaan yang 

ditugaskan kepada 
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pekerja yang 

berada di bawah 

tanggungjawabny

a; 

5. Mampu 

melakukan proses 

evaluasi diri 

terhadap 

kelompok kerja 

yang berada di 

bawah tanggung 

jawabnya, dan 

mampu mengelola 

pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN 

KHUSUS 

1. Mampu 

menggunakan 

konsep-konsep 

dan teori dasar 

komponen 

keterampilan, 

linguistik, dan 

budaya dan sastra 

Bahasa Inggris 

yang mendukung 

aktivitas praktisi 

berbahasa Inggris 

dan wirausaha. 

2. Mampu 

membangun 

jejaring dan 

kolaborasi dengan 

mitra. 

 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu 

menunjukkan 

sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi 

nilai kemanusiaan 

dalam 

VI Public Relations 2 
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menjalankan tugas 

berdasarkan 

agama, moral, dan 

etika; 

3. Berperan sebagai 

warga negara yang 

bangga dan cinta 

tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta 

rasa  

tanggungjawab 

pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi 

dalam peningkatan 

mutu kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, 

bernegara, dan 

kemajuan 

peradaban 

berdasarkan 

Pancasila; 

5. Menghargai 

keanekaragaman 

budaya 

(multiculture), 

pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau 

temuan orisinal 

orang lain; 

6. Menginternalisasi 

semangat 

kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan; 
7. Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang 

keahliannya secara 

mandiri; dan 

8. Taat hukum dan 
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disiplin dalam 

kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi 

nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan 

memiliki 

kepekaan sosial 

serta kepedulian 

terhadap 

masyarakat dan 

lingkungan; 

 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

1. Mampu 

menguasai bahasa 

Inggris minimal 

untuk 

menciptakan 

komunikasi baik 

lisan maupun 

tertulis secara 

lancar, akurat, 

efektif, dan 

berterima 

2. Mampu 

menguasai 

konsep-konsep 

dan teori dasar 

komponen 

keterampilan 

berbahasa Inggris. 

3. Mampu 

menguasai 

teknologi 
informasi untuk 

kebutuhan 

wirausaha 

4. Mampu 

menguasai 

teknologi 

informasi untuk 

kebutuhan 
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wirausaha 

 

KETERAMPILAN 

UMUM 

1. Mampu 

menerapkan 

pemikiran logis, 

kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam 

konteks 

pengembangan 

atau implementasi 

ilmu pengetahuan 

dan teknologi  

yang 

memperhatikan 

dan menerapkan 

nilai humaniora 

yang sesuai 

dengan bidang 

keahliannya; 

2. Mampu 

menunjukkan 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

terukur. 

3. Mampu 

memelihara  dan 

mengembangkan 

jaringan  kerja 

dengan 

pembimbing, 

kolega, sejawat 

baik di dalam 

maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  

bertanggungjawab  
atas pencapaian 

hasil kerja 

kelompok dan 

melakukan 

supervisi dan 

evaluasi terhadap 

penyelesaian 

pekerjaan yang 
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ditugaskan kepada 

pekerja yang 

berada di bawah 

tanggungjawabny

a; 

5. Mampu 

melakukan proses 

evaluasi diri 

terhadap 

kelompok kerja 

yang berada di 

bawah tanggung 

jawabnya, dan 

mampu mengelola 

pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN 

KHUSUS 

1. Mampu 

menggunakan 

konsep-konsep 

dan teori dasar 

komponen 

keterampilan, 

linguistik, dan 

budaya dan sastra 

Bahasa Inggris 

yang mendukung 

aktivitas praktisi 

berbahasa Inggris 

dan wirausaha. 

2. Mampu 

membangun 

jejaring dan 

kolaborasi dengan 

mitra. 

 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu 

menunjukkan 

sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi 

nilai kemanusiaan 

V Creative 

Advertising 

2 
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dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan 

agama, moral, dan 

etika; 

3. Berperan sebagai 

warga negara yang 

bangga dan cinta 

tanah air, memiliki 

nasionalisme  serta 

rasa  

tanggungjawab 

pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi 

dalam peningkatan 

mutu kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, 

bernegara, dan 

kemajuan 

peradaban 

berdasarkan 

Pancasila; 

5. Menghargai 

keanekaragaman 

budaya 

(multiculture), 

pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau 

temuan orisinal 

orang lain; 

6. Menginternalisasi 

semangat 

kemandirian, 

kejuangan, dan 
kewirausahaan; 

7. Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang 

keahliannya secara 

mandiri; dan 
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8. Taat hukum dan 

disiplin dalam 

kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi 

nilai, norma, dan 

etika akademik; 

10. Bekerja sama dan 

memiliki 

kepekaan sosial 

serta kepedulian 

terhadap 

masyarakat dan 

lingkungan; 

 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

1. Mampu 

menguasai bahasa 

Inggris minimal 

untuk 

menciptakan 

komunikasi baik 

lisan maupun 

tertulis secara 

lancar, akurat, 

efektif, dan 

berterima 

2. Mampu 

menguasai 

konsep-konsep 

dan teori dasar 

komponen 

keterampilan 

berbahasa Inggris. 

3. Mampu 

menguasai 
teknologi 

informasi untuk 

kebutuhan 

wirausaha 

4. Mampu 

menguasai 

teknologi 

informasi untuk 
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kebutuhan 

wirausaha 

 

KETERAMPILAN 

UMUM 

1. Mampu 

menerapkan 

pemikiran logis, 

kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam 

konteks 

pengembangan 

atau implementasi 

ilmu pengetahuan 

dan teknologi  

yang 

memperhatikan 

dan menerapkan 

nilai humaniora 

yang sesuai 

dengan bidang 

keahliannya; 

2. Mampu 

menunjukkan 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

terukur. 

3. Mampu 

memelihara  dan 

mengembangkan 

jaringan  kerja 

dengan 

pembimbing, 

kolega, sejawat 

baik di dalam 

maupun di luar 

lembaganya; 

4. Mampu  
bertanggungjawab  

atas pencapaian 

hasil kerja 

kelompok dan 

melakukan 

supervisi dan 

evaluasi terhadap 

penyelesaian 
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pekerjaan yang 

ditugaskan kepada 

pekerja yang 

berada di bawah 

tanggungjawabny

a; 

5. Mampu 

melakukan proses 

evaluasi diri 

terhadap 

kelompok kerja 

yang berada di 

bawah tanggung 

jawabnya, dan 

mampu mengelola 

pembelajaran 

secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN 

KHUSUS 

1. Mampu 

menggunakan 

konsep-konsep 

dan teori dasar 

komponen 

keterampilan, 

linguistik, dan 

budaya dan sastra 

Bahasa Inggris 

yang mendukung 

aktivitas praktisi 

berbahasa Inggris 

dan wirausaha. 

 

Total 9 

 

D. Tata Laksana/Pengelolaan  

1. Organisasi Pelaksana dan Strukturnya 

Adapun struktur organisasi tim pelaksana program wirausaha disajikan 

pada Gambar 1.berikut: 
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Gambar 1. Struktur Pelaksana Program Wirausaha 

 

2. Tugas, Hak dan Kewajiban Pelaksana 

Adapun rincian tugas/kewajiban, dan hak pelaksana program wirausaha 

disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Deskripsi Tugas/Kewajiban, dan Hak Pelaksana Program 

Pelaksana 
Deskripsi 

Tugas/Kewajiban Hak 

Institusi 1. Membuat     dokumen     kerjasama 

(MoU/SPK) dengan mitra 

wirausaha. 

2. Memberikan arahan untuk 

melakukan kerjasama dengan mitra 

wirausaha 

Mengetahui 

pelaksanaan program 

LPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menetapkan  standar  mutu program 

Wirausaha 

2. Melakukan audit mutu terhadap 

program wirausaha 

Mengetahui 

pelaksanaan program 
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LPPG 1. Ikut   menyiapkan   draf   

MoU/SPK dengan mitra wirausaha 

2. Melakukan komunikasi dengan 

mitra wirausaha 

3. Menyeleksi proposal wirausaha 

mandiri mahasiswa 

4. Melakukan monitoring dan 

evaluasi dalam  persiapan,  

pelaksanaan  dan penilaian program   

kewirausahaan mandiri 

5. Melaporkan   hasil   monitoring   

dan evaluasi pelaksanaan program 

kewirausahaan mandiri ke Fakultas 

6. Memberikan penilaian dan 

rekomendasi dari evaluasi program 

1. Mengetahui 

pelaksanaan program 

2. Membatalkan program 

wirausaha mandiri 

mahasiswa apabila tidak 

berjalan sesuai dengan 

rencana 

3. Menerima laporan 

pelaksanaan program 

wirausaha dari program 

studi 

Bagian 

Kemahasiswan 

1. Menginformasikan berbagai 

program kewirausahaan    dari    

Kementerian kepada mahasiswa 

2. Memberikan pelatihan penyusunan 

proposal wirausaha kepada 

mahasiswa 

3. Memfasilitasi  pendaftaran program 

wirausaha dari Kementerian 

4. Melaksanakan kontrak dan 

distribusi pendanaan program 

wirausaha dari Kementerian 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi 

dalam persiapan, pelaksanaan dan 

penilaian program kewirausahaan 

berasal dari Kementerian 

6. Memberikan penilaian dan 

rekomendasi dari evaluasi program 

7. Melaporkan   hasil   monitoring   

dan evaluasi pelaksanaan program 

ke Fakultas 

Membatalkan usulan 

proposal           wirausaha 

mahasiswa hasil  seleksi 

tingkat institusi jika tidak 

sesuai ketentuan 

Fakultas 1. Ikut     serta     dalam     menyusun 

MoU/SPK dengan mitra wirausaha 

2. Mengkoordinasikan kegiatan 

wirausaha dari mitra kepada 

program studi 

3. Memberikan pengarahan program 

wirausaha kerjasama dengan mitra 

1. Mengetahui 

pelaksanaan program 

2. Menerima laporan 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program 

wirausaha dari 

LPPG/Kemahasiswaan 
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Program Studi 1. Melakukan  verifikasi  dan  validasi 

persyaratan   akademik   mahasiswa 

calon peserta program wirausaha 

2. Memberikan pengarahan dan 

motivasi  kepada  mahasiswa  calon 

peserta program wirausaha 

3. Menunjuk dan memberikan 

pengarahan dosen pembimbing 

program wirausaha 

4. Melakukan koordinasi dengan mitra 

dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pemantauan program 

wirausaha. 

5. Melakukan pemantauan 

pelaksanaan program wirausaha 

6. Membuat konversi mata kuliah 

untuk program wirausaha 

7. Menentukan bobot program 

berdasarkan kualitas dan kuantitas 

pekerjaan untuk kesetaraan SKS 

satu semester 

8. Memasukan nilai ke dalam sisfo 

9. Membuat laporan pelaksanaan 

program wirausaha dari hasil 

laporan dosen pembimbing dan 

dilaporkan ke LPPG 

10. Merekomendasikan dosen 

pembimbing 

11. Mengesahkan usulan proposal 

wirausaha mahasiswa 

12. Melakukan rekognisi terhadap 

waktu pelaksanaan p rogram 

wirausaha oleh mahasiswa dalam 

proyek wirausahanya 

1. Mengetahui 

pelaksanaan program 

2. Menerima laporan 

pelaksanaan dari dosen 

pembimbing 

Pembimbing 1. Memberikan pengarahan tentang 

langkah-langkah yang dilaksanakan 

mahasiswa peserta program 

wirausaha 

2. Memberikan bimbingan dan 

konsultasi pada setiap langkah yang 

dilakukan oleh mahasiswa peserta 

program wirausaha 

3. Melakukan pemantauan dan 

evaluasi secara berkala selama 

pelaksanaan program wirausaha 

4. Memberikan penilaian dengan 

memperhatikan capaian dari 

mahasiswa peserta program 

wirausaha 

1. Memperoleh SK dan 

Surat Penugasan dari 

Institusi 

2. Mendapatkan 

pengakuan kinerja 

terhadap kegiatan 

pembimbingan 

3. Memperoleh fasilitas 

transportasi dan 

akomodasi untuk 

pelaksanaan monev 
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E. Mekanisme Pelaksanaan Program  

Mekanisme pelaksanaan program kegiatan wirausaha di sekolah meliputi 

persiapan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi. Adapun rincian mekanisme 

pelaksanaan sebagai berikut.  

1. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program Kegiatan wirausaha di Sekolah  

a. Mahasiswa telah menempuh perkuliahan selama minimal 4 semester 

dengan jumlah sks minimal 80 sks;  

b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3; 

c. Pengakuan sks untuk program ini maksimal setara dengan 20 SKS untuk 

satu semester; 

d. Memiliki persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk 

mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.  

e. Telah lulus mata kuliah dasar mengajar media pembelajaran, dan metode 

atau strategi pembelajaran.  

f. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada Perguruan Tinggi.  

g. Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.  

h. Bersedia berpenampilan rapi, tidak memakai kaos, celana jeans, serta 

rambut tidak gondrong selama mengikuti program.  

i. Bersedia ditempatkan di lokasi mana saja.  

 

2. Tahapan Persiapan  

Program wirausaha merupakan kegiatan pembelajaran di luar kampus. 

Program menjadi menjadi pilihan bebas bagi mahasiswa yang telah menempuh 

sekurangnya lima semester pada program  studi.  Program  ini  dilaksanakan  

satu  semester  dapat  diakui maksimal 20 sks jika pelaksanaan memenuhi 

kriteria sebagai berikut. 

a. Bisnis yang dijalankan dapat berupa: 

1) Bisnis   mandiri   atau   bisnis   keluarga   yang   harus   dibuktikan   

dengan keterlibatan aktif pada proses bisnis tersebut. 

2) Bisnis yang berasal dari program kementerian seperti Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW), Program Belajar Bekerja Terpadu 

(Cooperatif Education/CO-OP), Program Kreativitas Mahasiswa 

Kewirausahaan (PKMK), Program Kewirausahaan Mahasiswa 

Indonesia (PKMI), dan Program Akselerasi Startup Mahasiswa 

Indonesia (ASMI). 

3) Bisnis yang berasal dari program kerjasama institusi dengan mitra 

wirausaha.  

b. Bisnis  telah  dijalankan  minimal  6  (enam)  bulan  atau  satu  semester  

yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen bisnis selama periode 

tersebut. 

c. Bidang bisnis yang dianjurkan adalah sektor riil produk/jasa, ekonomi 

kreatif, properti,  dan  sektor  bisnis  lain  yang  diakui  kedudukannya 

secara hukum  di Indonesia.  

 

3. Tahapan Pelaksanaan  

a. Bisnis Mandiri/ Keluarga 
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1) Mahasiswa calon peserta program wirausaha harus mendaftarkan diri 

kepada LPPG dengan melampirkan proposal kegiatan wirausaha. 

2) LPPG menyeleksi proposal kegiatan wirausaha mahasiswa sesuai 

dengan persyaratan yang berlaku. 

3) LPPG mengumumkan proposal kegiatan wirausaha yang diakui atau 

yang dapat dijalankan oleh mahasiswa. 

4) Mahasiswa melaksanakan atau melanjutkan kegiatan wirausaha di 

bawah bimbingan dosen pembimbing. 

5) Mahasiswa menyusun jurnal harian dan laporan akhir serta 

melampirkan bukti-bukti pendukung. 

6) Dosen pembimbing memberikan nilai kepada mahasiswa berdasarkan 

hasil pemantauan, bukti-bukti dan laporan yang disampaikan mahasiswa 

peserta program wirausaha. Pengakuan jumlah SKS dilakukan dengan 

menghitung alokasi waktu mahasiswa dalam menjalankan proyek 

wirausahanya. 

7) Ketua program studi melakukan konversi nilai mata kuliah 

kewirausahaan dari penilaian program wirausaha yang telah dilaksanakan 

serta menginput nilai di SISFO. 

  

4. Tahapan Monitoring dan Evaluasi  

1) Monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  oleh  LPPG  dengan  melibatkan  

dosen pembimbing dan bagian kemahasiswaan. 

2) Rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi wajib untuk 

ditindaklanjuti oleh mahasiswa peserta program wirausaha. 

 

5. Penilaian  

Penilaian dan rekognisi dilakukan oleh dosen pembimbing. Penilaian dan 

rekognisi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, laporan dan bukti-bukti ilmiah 

yang disampaikan. Bukti-bukti ilmiah yang harus dipersiapkan dalam laporan 

kegiatan adalah (a) Dokumen profil bisnis yang dilengkapi dengan foto 

produk/kegiatan/ proses bisnis yang dapat dibuktikan dengan baik dan dapat 

diverifikasi jika diperlukan, (b) Capaian kinerja bisnis selama proses kegiatan 

(keuntungan yang diperoleh, perkembangan jumlah karyawan, manfaat sosial, 

besaran modal, jangkauan pasar, pangsa pasar dan ukuran lainnya), (c) Surat 

Keterangan Verifikasi Bisnis, (d) Jurnal harian/kegiatan harian. Penilaian program 

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

dilakukan secara terintegrasi. Penilaian menggunakan teknik berupa observasi, 

partisipasi dan unjuk kerja. Sedangkan instrumen penilaian proses dan hasil 

menggunakan instrumen penilaian unjuk kerja (performance assesment) dan 

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

assesment) merupakan instrumen penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam 

melakukan aktivitas berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dan 

mampu menunjukkan kinerja (performance) yang diharapkan. Sedangkan penilaian 

proyek (project assesment) merupakan instrumen penilaian terhadap kemampuan 
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mahasiswa dalam menyelesaikan proyek yang ditentukan berdasarkan 

periode/waktu tertentu. 

. 
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STUDI INDEPENDEN 

A. Definisi  

Proyek independen adalah suatu proyek yang apabila dipilih tidak 

mempengaruhi secara finansial proyek-proyek lainnya, misalnya proyek 

pengembangan produk baru. Program ini untuk memfasilitasi mahasiswa yang 

memiliki ide inovatif untuk diwujudkan dan membuat karya besar yang dilombakan 

di tingkat nasional maupun internasional. Karya inovasi ini dapat berupa produk, 

sistem, maupun kebijakan. Ide inovasi ini adalah dalam rangka membantu 

menyelesaikan persoalan manusia, masyarakat, lingkungan dan pemerintah, serta 

pengembangan ipteks. Banyak lomba-lomba inovasi nasional maupun internasional 

yang diselenggarakan setiap tahunnya, baik dibidang saintek maupun soshum. 

Untuk mewujudkan ide inovatif menjadi karya besar perlu keseriusan, fokus dan 

waktu yang memadai. 

Program proyek independen memberikan solusi terhadap persoalan tersebut 

dan sekaligus mahasiswa menyelesaikan perkuliahannya pada semester tersebut. 

Idealnya, studi independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum 

yang sudah diambil oleh mahasiswa. Program Studi juga dapat menjadikan studi 

independen untuk melangkapi topik yang dibahas secara spesifik pada materi 

perkuliahan, tetapi masih termasuk dalam pemenuhan Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL). Berbekal ilmu dasar keahlian yang sudah diperoleh mahasiswa 

dapat mengembangkan ide invoatif secara merdeka sehingga menghasilkan karya-

karya besar yang bermanfaat. Karya-karya tersebut dapat diakui secara nasional 

maupun internasional, baik dalam bentuk lomba, Hak Kekakayaan Intelektual 

(HKI) maupun penghargaan. Keberhasilan program ini akan mengangkat indeks 

prestasi Program Studi (PS) dan Institusi. Selain itu, pelaksanan program ini juga 

memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam pemenuhan CPL karena atas 

keinginan dan kesukaan mereka. Beberapa kegiatan yang dapat diakui dalam 

program proyek independen diantaranya Program Kreativitas Mahasiswa 

Penelitian Eksakta (PKMPE), Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian Sosial 

Humaniora (PKMSH) dan Program Kreativitas Mahasiswa Karya Cipta (PKMKC). 

 

B. Tujuan Program  

Tujuan program Studi Independen antara lain:  

1. Mewujudkan ide atau gagasan inovatif mahasiswa menjadi produk, sistem 

maupun 

kebijakan. 

2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan. 

3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. 

 

C. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

Mata kuliah yang ditawarkan pada program asistensi menagajar di satuan 

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Sebaran Mata Kuliah  

Semester 

MBKM 

Prodi Asal 
Tempat 

Pelaksanaan 
Nama Mata 

Kuliah 
SKS Semester 

5 dan 6 

Introduction to 

Thesis Writing 
3 5 

Kampus / 

Publik 

Data Collection 2 5 

Statistik Penelitian 

Pendidikan 
3 5 

Text Analysis for 

Research 3 6 

Jumlah SKS 11     

 

Tabel 2 menunjukkan kesesuaian antara capaian mata kuliah di Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris dengan sekolah mitra. Mitra dalam kegiatan kegiatan 

wirausaha di satuan pendidikan adalah SMP/sederajat di bawah naungan Dinas 

Pendidikan Kota Pontianak, Pontianak, Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Dinas 

Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah, 

serta SMA/sederajat di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan 

Barat. 

 

Tabel 2.Kesesuaian CP 

CP Mata Kuliah 
Semester 

MBKM 

Nama 

Mata 

Kuliah 

SKS 

SIKAP 

11. Bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

12. Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika; 

13. Berperan sebagai warga negara 

yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

14. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila; 

V Introduction 

to Thesis 

Writing 

3 
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15. Menghargai keanekaragaman 

budaya (multiculture), pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal 

orang lain; 

16. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan 

di bidang keahliannya secara 

mandiri; dan 

17. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

18. Menginternalisasi nilai, norma, 

dan etika akademik; 

19. Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

3. Menguasai prinsip-prinsip dasar 

penelitian terkait pembelajaran, 

ilmu kebahasaan, kesusastraan 

Bahasa Inggris, serta 

mendiseminasikan karya akademik 

dalam bentuk publikasi yang 

diunggah dalam laman perguruan 

tinggi dan/atau jurnal bereputasi. 

 

KETERAMPILAN UMUM 

6. Mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi  

yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

7. Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu, dan terukur. 

8. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan  atau implementasi 

ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah dalam 



 

 

 

 

 

91 
 

rangka menghasilkan solusi, 

gagasan,  desa 

9. Menyusun deskripsi saintifik hasil 

kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir, dan  mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi; 

10. Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data; 

11. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya; 

12. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

13. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi; 

 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

4. Mampu menulis karya ilmiah atau 

penelitian sederhana dan 

mendiseminasikan karya akademik 

dalam forum ilmiah. 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara 

yang bangga dan cinta tanah air, 

V Data 

Collection 

2 
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memiliki nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman 

budaya (multiculture), pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal 

orang lain; 

6. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan 

di bidang keahliannya secara 

mandiri; dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, 

dan etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Menguasai prinsip-prinsip dasar 

penelitian terkait pembelajaran, 

ilmu kebahasaan, kesusastraan 

Bahasa Inggris, serta 

mendiseminasikan karya akademik 

dalam bentuk publikasi yang 

diunggah dalam laman perguruan 

tinggi dan/atau jurnal bereputasi. 

 

KETERAMPILAN UMUM 
1. Mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi  

yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 
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2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan  atau implementasi 

ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan solusi, 

gagasan,  desa 

4. Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data; 

5. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya; 

6. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu melakukan penelitian 

untuk mengevaluasi pembelajaran 

Bahasa Inggris melalui berbagai 

pendekatan penelitian 

2. Mampu melakukan penelitian 

dalam bidang ilmu pendidikan 

Bahasa Inggris dan kebahasa-

Inggris-an dan mengkaji data 
empirisnya secara kritis dan 

analitis 

 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

V Statistik 

Penelitian 

Pendidikan 

3 
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2. Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara 

yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman 

budaya (multiculture), pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal 

orang lain; 

6. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan 

di bidang keahliannya secara 

mandiri; dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, 

dan etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Menguasai prinsip-prinsip dasar 

penelitian terkait pembelajaran, 

ilmu kebahasaan, kesusastraan 

Bahasa Inggris, serta 
mendiseminasikan karya akademik 

dalam bentuk publikasi yang 

diunggah dalam laman perguruan 

tinggi dan/atau jurnal bereputasi. 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 
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inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi  

yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan  atau implementasi 

ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan solusi, 

gagasan,  desa 

4. Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data; 

5. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya; 

6. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu melakukan penelitian 

untuk mengevaluasi pembelajaran 
Bahasa Inggris melalui berbagai 

pendekatan penelitian 

2. Mampu melakukan penelitian 

dalam bidang ilmu pendidikan 

Bahasa Inggris dan kebahasa-

Inggris-an dan mengkaji data 

empirisnya secara kritis dan 

analitis 
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SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika; 

3. Berperan sebagai warga negara 

yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme  serta rasa  

tanggungjawab pada  negara  dan 

bangsa; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila; 

5. Menghargai keanekaragaman 

budaya (multiculture), pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal 

orang lain; 

6. Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan 

di bidang keahliannya secara 

mandiri; dan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, 

dan etika akademik; 

9. Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Menguasai prinsip-prinsip dasar 

penelitian terkait pembelajaran, 

ilmu kebahasaan, kesusastraan 

Bahasa Inggris, serta 

mendiseminasikan karya akademik 

dalam bentuk publikasi yang 

VI Text 

Analysis for 

Research 

3 
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diunggah dalam laman perguruan 

tinggi dan/atau jurnal bereputasi. 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi  

yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan  atau implementasi 

ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan solusi, 

gagasan,  desa 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil 

kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir, dan  mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi; 

5. Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data; 

6. Mampu  bertanggungjawab  atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya; 

7. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 
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KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu melakukan penelitian 

untuk mengevaluasi pembelajaran 

Bahasa Inggris melalui berbagai 

pendekatan penelitian 

2. Mampu melakukan penelitian 

dalam bidang ilmu pendidikan 

Bahasa Inggris dan kebahasa-

Inggris-an dan mengkaji data 

empirisnya secara kritis dan 

analitis 

Total 9 

 

D. Tata Laksana/Pengelolaan  

5. Organisasi Pelaksana dan Strukturnya  

Organisasi pelaksanaan program Studi Independen terdiri dari Rektor, Dekan, 

Ketua Program Studi, LPPG, mitra (jika diperlukan) dan mahasiswa yang disajikan 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Struktur Pelaksana Program Studi Independen 

 

6. Tugas, Hak dan Kewajiban Pelaksana  

Adapun deskripsi tugas/kewajiban dan hak dan pelaksana disajikan pada 

Tabel 1.  
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Pelaksana 
Deskripsi 

Tugas Hak 

Institusi  1. Menjalin kerja 

sama dengan 

lembaga mitra  

2. Menjamin 

terselenggaranya 

program proyek 

independen sesuai 

dengan kontrak 

perjanjian  

Membatalkan 

kerjasama apabila program 

tidak berjalan dengan baik  

Bagian Kemahasiswaan  1. Sosialisasi 

program proyek 

independen yang 

berasal dari 

Kementerian  

2. Menyeleksi 

proposal 

mahasiswa yang 

akan diusulkan 

pada program 

Kementerian  

3. Menginformasikan 

daftar proposal 

lolos seleksi ke 

Fakultas  

Mengetahui 

pelaksanaan program  

LPM  1. Menetapkan 

standar mutu 

program 

studi/proyek 

independen  

2. Melakukan audit 

mutu terhadap 

program 

studi/proyek 

independen  

Mengetahui 

pelaksanaan program  

LPPM  1. Membuat 

kesepakatan dalam 
bentuk dokumen 

kerjasama 

(MoU/SPK) 

dengan mitra  

2. Melakukan 

penjaminan mutu 

pelaksanaan 

1. Membatalkan 

kerjasama apabila 
program tidak 

berjalan dengan 

baik  

2. Mengetahui 

pelaksanaan 

program  
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program proyek 

independen  

3. Sosialisasi 

program proyek 

independen yang 

berasal pihak 

mitra, maupun dari 

program mandiri  

4. Menyeleksi 

proposal 

mahasiswa untuk 

kegiatan proyek 

independen yang 

berasal pihak mitra 

dan program 

mandiri  

5. Menginformasikan 

daftar proposal 

lolos seleksi ke 

Fakultas  

LPPG  1. Menyiapkan draft 

MoU dan SPK 

dengan Lembaga 

Mitra  

2. Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi 

pelaksanaan 

proyek independen 

di lembaga mitra  

3. Memberikan 

penilaian dan 

rekomendasi dari 

evaluasi program  

4. Mengalokasikan 

dana pendidikan 

untuk pelaksanaan 

program  

1. Membatalkan 

program apabila 

tidak berjalan 

sesuai dengan 

direncanakan  

2. Mengetahui 

pelaksanaan 

program  

 

Fakultas  1. Sosialisasi 

program proyek 

independen kepada 

program studi  

2. Menyampaikan 

daftar mahasiswa 

lolos seleksi dari 

Mengetahui 

pelaksanaan program  
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LPPM ke program 

studi  

3. Mengeluarkan 

surat keterangan 

konversi 

luaran/hasil 

penelitian yang 

diakui sebagai 

tugas akhir/skripsi  

4. Mengusulkan 

dosen pembimbing 

yang telah ditunjuk 

program studi ke 

LPPM  

5. Mengalokasikan 

dana pendidikan 

untuk pelaksanaan 

program  

Program Studi  1. Menyiapkan 

kurikulum yang 

mengakomodir 

program proyek 

independen  

2. Menunjuk dosen 

pembimbing untuk 

mendampingi 

mahasiswa dalam 

mendampingi 

pelaksanaan 

proyek independen  

3. Melakukan 

konversi nilai dan 

pengakuan sks dari 

hasil kegiatan 

proyek independen  

4. Memasukan nilai 

ke dalam SISFO  

1. Mengetahui 

pelaksanaan 

program  

2. Mendapat 

pengakuan afiliasi 

dalam publikasi 

luaran program  

 

Pembimbing  1. Memberikan 

arahan kepada 

mahasiswa selama 

program 

berlangsung  

2. Memberikan 

bimbingan kepada 

mahasiswa  

1. Memperoleh SK 

dan Surat 

Penugasan dari 

LPPM  

2. Mendapatkan 

pengakuan kinerja 

terhadap kegiatan 

pembimbingan  
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3. Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi (monev) 

pelaksanaan 

program  

4. Mengisi form 

monev  

5. Memberikan 

penilaian 

mahasiswa  

6. Melakukan 

koordinasi dengan 

mitra  

7. Melaporkan nilai 

akhir kepada 

program studi  

3. Memperoleh 

fasilitas 

transportasi dan 

akomodasi untuk 

pelaksanaan 

monev  

 

Mitra (jika diperlukan) 1. Melakukan proyek 

independen 

bersama 

mahasiswa di 

lembaga mitra 

2. Memberikan 

bimbingan kepada 

mahasiswa  

3. Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi (monev) 

pelaksanaan 

program  

4. Mengisi form 

monev  

5. Memberikan 

penilaian 

mahasiswa  

1. Memperoleh SK 

dan Surat 

Penugasan dari 

LPPM  

2. Mendapatkan 

pengakuan kinerja 

terhadap kegiatan 

pembimbingan  

3. Memperoleh 

fasilitas 

transportasi dan 

akomodasi untuk 

pelaksanaan monev  
 

Dosen Penguji Memberikan pengujian dan 

penilaian terhadap hasil 

proyek mahasiswa yang 

dilaksanakan di lembaga 

mitra  

Memperoleh SK dan Surat 

Penugasan dari LPPM 
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Mahasiswa 1. Mahasiswa 

mengisi form 

pendaftaran;  

2. Mengajukan 

proposal ke LPPM  

3. Melaksanakan 

kegiatan proyek 

sesuai dengan 

arahan dari 

lembaga mitra  

4. Menyiapkan dan 

mengisi logbook;  

5. Menyusun laporan 

kegiatan dan 

menyampaikan 

laporan dalam 

bentuk laporan 

/skripsi atau 

publikasi ilmiah  

6. Mahasiswa 

berkewajiban 

menjaga nama 

baik almamater  

 

1. Memperoleh 

bimbingan;  

2. Mendapatkan 

akomodasi dan 

transportasi dalam 

pelaksanaan 

penelitian  

3. Mendapat pengakuan 

nilai dan jumlah sks 

yang dialokasikan 

dari pelaksanaan 

program ini  

 

E. Mekanisme Pelaksanaan Program  

1. Persiapan Program Proyek Independen  

a. Rektor dan LPPM IKIP PGRI Pontianak menjalin kerja sama dengan 

lembaga/laboratorium rise/institusi lainnya dalam bentuk MOU/SPK jika 

diperlukan.  

b. LPPM melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga mitra yang akan 

mendiseminasikan hasil proyek independen.  

c. LPPM membuat pengumuman program pelaksanaan proyek independen 

yang disampaikan ke fakultas.  

d. Fakultas dan prodi menyampaikan pengumuman serta sosialisasi tentang 

program proyek independen kepada mahasiswa. 

 

2. Pelaksanaan Program Proyek Independen  

a. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) 

untuk mengikuti program proyek independen di lembaga mitra.  

b. Mahasiswa mengajukan proposal riset independen ke LPPM.  

c. LPPM menyeleksi proposal berdasarkan persyaratan pendaftaran program 

proyek independen.  

d. LPPM mengumumkan proposal mahasiswa yang lolos seleksi.  

e. LPPM memberikan daftar nama mahasiswa yang lolos seleksi ke fakultas.  
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f. Fakultas menginformasikan ke prodi.  

g. Prodi merekomendasikan dosen pembimbing ke Fakultas.  

h. LPPM membuat Surat Keputusan (SK) pembimbing.  

i. LPPM menginformasikan nama-nama mahasiswa yang akan 

melaksanakan proyek independen di lembaga mitra.  

j. Dosen pembimbing berkoordinasi dengan tim pelaksana mengenai proyek 

independen yang akan dilakukan bersama mahasiswa.  

k. Mahasiswa melakukan proyek independen.  

l. Mahasiswa mengisi logbook didampingi pelaksana mitra (jika diperlukan) 

dan dosen pembimbing.  

m. Dosen pembimbing memonitoring pelaksanaan proyek independen.  

n. Mahasiswa membuat laporan hasil proyek atau publikasi dengan 

bimbingan pelaksana mitra di lembaga mitra dan dosen pembimbing.  

o. Prodi merekomendasikan dosen penguji ke Fakultas.  

p. LPPM membuat Surat Keputusan (SK) penguji.  

 

3. Evaluasi Program Proyek Independen  

a. Dosen pembimbing dan mentor di lembaga mitra (jika diperlukan) 

melakukan evaluasi program proyek independen yang dilakukan 

mahasiswa.  

b. Pelaksana mitra memberikan penilaian proses pelaksanaan proyek 

independen yang dilakukan bersama mahasiswa.  

c. Dosen pembimbing dan dosen penguji melaksanakan ujian untuk menilai 

hasil proyek yang dilakukan mahasiswa.  

d. Program studi membuat surat keterangan (SK) konversi nilai dan 

pengakuan sks dari hasil kegiatan penelitian mahasiswa yang di sahkan 

oleh Fakultas.  

e. Program studi melakukan input nilai konversi ke dalam SISFO.  

 

4. Penilaian  

Program proyek independen mencakup dua aspek penilaian yaitu penilaian 

proses dan penilaian hasil. 

a. Penilaian proses berupa: (1) kehadiran saat pelaksanaan proyek, (2) 

kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan proyek, (3) sikap 

selama menjalankan proyek dan (4) penilaian proses pembuatan log book.  
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b. Penilaian hasil/luaran berupa: (1) hasil publikasi pada jurnal (nasional/ 

internasional) yang terinteks (sinta 1-6), (2) hasil penelitian berupa HKI 

(hak cipta/ Paten), (3) laporan hasil proyek/skripsi. 
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PENJAMINAN MUTU 

 

A. Penyusunan Kebijakan dan Manual Mutu 

1. IKIP PGRI Pontianak melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka 

yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi. 

2. Penyusunan kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka 

mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu 

yang telah berlaku di IKIP PGRI Pontianak. 

3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah 

ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada 

dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang. 

 

B. Penetapan Mutu 

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak 

belajar 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. 

Pada Tabel 6.1 disajikan beberapa kriteria untuk kegiatan di luar kampus 

dan mendapatkan sks penuh: 

 

Tabel 6.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus 

 

No Kegiatan Kriteria untuk dapat sks penuh (20sks) 

1 Pertukaran 

Mahasiswa 

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, etc) 

2 Magang a. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk 

magang harus setara dengan level sarjana (bukan 

tingkat SMA kebawah) 

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

b. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait 

performa kinerja setiap 2 bulan  

c. Harus memberikan presentasi di akhir magang 

kepada salah satu pimpinan perusahaan/mitra 

prodi 

3 Asistensi 

Mengajar di 

Menentukan target yang ingin dicapai selama 

kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik 
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Satuan 

Pendidikan 

siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir 

kegiatan 

4 Wirausaha a. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka 

pendek dan panjang) 

b. Berhasil mencapai target penjualan sesuai 

dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di 

awal  

b. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai 

dengan rencana bisnis 

5 Studi 

Independen 

a. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus 

sesuai dengan tingkat sarjana 

b. Topik studi independen tidak ditawarkan di 

dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini 

b. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri 

beserta dengan desain kurikulum, rencana 

pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus 

dicapai di akhir studi 

 

C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Lembaga Penjaminan Mutu IKIP PGRI Pontianak sebagai penyelenggara 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar 

program studi” menyusun mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor 

mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka 

pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian 

kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam 

melaksanakan program magang industri. 

Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai 

dalam pelaksanaan kegiatan oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh 

tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama 

mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa 

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

evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. 

Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi 

mahasiswa. 

 

1. Prinsip Penilaian 

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 

program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) 

prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan 

yang dilakukan secara terintegrasi. 
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2. Aspek-Aspek Penilaian 

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang 

dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program 

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

a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan; 

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

c. Sikap; 

d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas; 

e. Kemampuan membuat laporan. 

 

3. Prosedur Penilaian  

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan 

kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester 

di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) 

dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian 

dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai 

teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan 

program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian 

dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang 

diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi. 

 

 


