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KATA PENGANTAR 

Dunia Pendidikan senantiasa merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan zaman 
yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting bagi 
penyesuaian dalam berbagai aspek pendidikan, seperti arah kebijakan pendidikan, orientasi capaian 
kompetensi, substansi materi yang dipelajari, tata kelola, sistem kurikulum dan implementasi 
pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Perguruan tinggi yang berfungsi menghasilkan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang siap berkiprah di masyarakat dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan, 
tuntutan, dan tren yang terjadi pada dunia nyata, terutama tuntutan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) 
sehingga mampu menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter yang sesuai 
dengan tuntutan Kompetensi Abad ke 21. 

Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pokok dalam pendidikan tinggi, yaitu 
rendahnya mutu lulusan (quality), masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan (equity), 
dan masalah relevansi antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kompetensi yang dipersyaratkan 
oleh dunia kerja. Dengan demikan, desain dan implementasi pendidikan tinggi didorong untuk 
menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi holistik, baik softskills maupun hardskills. Desain kurikulum 
pendidikan tinggi yang diperlukan saat ini adalah perpaduan antara mata kuliah yang berorientasi pada 
penguasaan ilmu juga competence based yang berfokus pada penguasaan kompetensi yang menjadi 
bekal untuk hidup di masyarakat. 

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi Universitas Muhammadiyah Kendari dalam 
implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak 
kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (best experiences) selama maksimal 3 
semester (20 -40 sks) yang diperoleh di luar prodi dalam perguran tinggi yang sama dan di luar prodi 
pada perguruan tinggi yang berbeda dan diluar perguruan tinggi. Ini merupakan kebijakan yang positif 
dan perlu dijabarkan ke dalam panduan operasional guna memudahan pemahaman sivitas dalam 
merealisasikannya. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Medeka Program Studi Agribisnis ini 
diharapkan menjadi media yang efektif sebagai rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan 
memonitoring/mengevaluasi pengelenggraan kurikulum sesuai dengan aturan yang yang ada. Dengan 
demikian, misi Program Studi Agribisnis untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang 
bermutu untuk menghasilkan lulusan agribisnis yang unggul dan kompetitif   secara konsisten dapat 
terwujud. 

 

 Kendari,  04 Desember   2020 

Dekan,  

 

  

 Muhammad Nur, SP., M.Si 

 NIDN. 0908107501 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. RASIONAL 

 Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami  perkembangan ilmu dan menuntut adanya 

perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini 

kita berada pada Era Revolusi Industri 4.0, ketika teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil 

alih banyak pekerjaan dan tugas manusia. Pada abad ke-21 ini, Sumber Daya Manusia (SDM) tidak lagi 

dituntut pada keterampilan manual yang prosedural, namun lebih dituntut pada keterampilan berpikir 

kritis dan kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Kecakapan pada abad ke-21 

(21stcentury skills) berorientasi pada kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan 

sikap, termasuk penguasaan ICT. 

Upaya mencapai kecakapan terintegrasi tersebut dapat dikembangkan melalui: (1) keterampilan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah (critical thinking and problemsolving skills); (2) keterampilan 

berkomunikasi (communication skills); (3) keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif 

(creativityand innovation skills); dan (4) keterampilan berkolaborasi (collaboration skills). Untuk 

mengantisipasi tuntutan tersebut, mahasiswa perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja, 

melaksanakan kehidupan sosial di masyarakat, dan menjadi warga negara yang produktif. Upaya 

menghasilkan SDM yang andal dan mampu bersaing pada era global ini, diperlukan penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan menerapkan pengetahuan (cognitive skills), keterampilan interpersonal 

(interpersonal skills), dan keterampilan intrapersonal (intrapersonal skills). Penguasaan dan 

keterampilan menerapkan pengetahuan yang harus dikuasai meliputi berpikir kritis dan kreatif dalam 

menyelesaikan masalah. Adapun keterampilan interpersonal berupa komunikasi kompleks, 

keterampilan sosial, kerja sama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, 

keterampilan intrapersonal melingkupi kemampuan manajemen diri, manajemen waktu, pengembangan 

diri, pengaturan diri, dan beradaptasi.  

Menghadapi persaingan yang terjadi saat ini dan pada masa yang akan datang tidak lagi antar institusi, 

wilayah atau dalam skala nasional, namun persaingan internasional. Di samping itu, kebijakan ekonomi 

global dan industrialisasi telah memberikan dampak pada pertukaran tenaga kerja yang lebih mudah 

dengan regulasi yang lebih longgar, Sehingga berdampak pada persaingan yang makin kompetitif.  

Dengan demikian, tuntutan untuk mempersiapkan SDM yang semakin berkualitas menjadi suatu 

keharusan. 
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Lembaga perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan 

tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri. Orientasi perguruan tinggi yang berfokus pada upaya 

menghasilkan lulusan yang berdaya saing mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam 

pengembangan kurikulumnya. Para ahli menyebut era revolusi 4.0 dengan istilah ‘sudeen shift’, yaitu 

perpindahan yang cepat dan tiba- tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Lahirnya 

e-commerce, finansial technology, e-governance, creativeeconomy digital, dan lainnya semakin 

mengharuskan perubahan substansi kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, dan 

ekspektasi mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang 

memudahkan kerja sama antar universitas, dan institusi lain termasuk perindustrian.  

Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di 

kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga di luar kampus. Tata kelola 

tersebut juga menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan 

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang harus direspons oleh semua perguruan tinggi, 

termasuk oleh Universitas Muhammadiyah Kendari yang dimulai dari Program Studi mealui penyesuaian 

kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku. 

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Program Merdeka Belajar 

yang pada strata perguruan tinggi disebut dengan Kampus Merdeka. Esensi dari kedua kebijakan 

tersebut adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat 

memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan 

memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih 

profesional. Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Kendari telah menyikapi kebijakan 

tersebut dengan melakukan penyesuaian Kurikulum Prodi Agribisnis terhadap program MBKM tahun 

2020. 
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B. PENGERTIAN 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 telah mengeluarkan Buku Panduan 

MBKM yang merupakan rujukan dalam memahami MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut, MBKM 

merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa 

menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara 

terprogram. 

Kebijakan program MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa 

program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program 

studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses 

pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi. 

Esensi dari program MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) 

semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang 

sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada 

prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan 

tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan 

tersebut panduan ini merupakan dokumen Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Kendari yang 

berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MBKM, terutama 

pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya. 

C. TUJUAN 

Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti 

berikut. 

1. Hak belajar mahasiswa tiga semester diluar program studi  dapat meningkatkan kompetensi lulusan 

baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, program 

pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) dengan jalur yang fleksibel diharapkan 

akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya melalui kebijakan MBKM.  

2. Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka 

untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan 

zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi. 
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3. Terbukanya kesempatan luas bagi Program studi untuk mencapai capaian pembelajaran dan bagi 

mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di 

dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya. 

4. Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak berbatas, tidak hanya di ruang kelas, 

perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat 

pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.   

5. Pengembangan berbagai metode pembelajaran dapat terlaksana melalui sistem perkuliahan metode 

luring, metode daring dan metode blended 

6. Meningkatkan kerja sama yang erat antara perguruan tinggi, industri dan juga pemerintah daerah. 

Perguruan tinggi hadir sebagai jembatan yang dapat menghubungan mahasiswa dengan dunia kerja 

baik tingkat daerah, tingkat nasional maupun tingkat internasional untuk mencapai kemajuan bangsa.  

Secara khusus panduan ini dibuat untuk menetapkan pedoman pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka bagi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiayah Kendari  

 

D. PRINSIP 

Implementasi MBKM di Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiayh Kendari berpijak pada 

prinsip-prinsip berikut ini. 

1. Berorientasi Capaian Profil Lulusan. Bentuk pembelajaran yang akan diberikan pada program studi 

Agribisnis Universitas Muhammadiyah Kendari dalam bentuk kuliah, seminar, praktikum, magang, kerja 

proyek, bina desa, dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah 

dirumuskan oleh program studi Agribisnis. 

2. Capaian Kompetensi secara Holistik. Aktivitas di dalam dan di luar kampus seyogianya memberikan 

pengalaman belajar yang beragam  untuk mencapai kompetensi utuh.  Diperolehnya pengalaman yang 

beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada contextual learning melalui 

pemanfaatan sumber belajar yang beragam (multy resources).  
 

3.    Kolaborasi. Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara program studi dan pihak luar 

berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam 

rangka membangun SDM yang berkualitas melalui aktivitas kerja  sama kelembagaan dengan institusi, 

industri, organisasi dengan menerapkan prinsip kolaborasi yang berorientasi pada upaya saling 

melengkapi, memperkaya dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan. 

4.  Multipengalaman. Pengalaman belajar yang bermakna (meaningfull experiences) tidak dapat 

diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivtas yang terbatas. Oleh karena 

itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih 

aplikatif dan mendalam (enrichment). 
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5. Keterkaitan dan Kesepadanan. Program yang dirancang dalam implementasi MBKM mengacu pada 

prinsip keterkaitan (link) dan kesepadanan (match), serta kecocokan antara yang dipelajari pada 

perkuliahan dan yang menjadi tuntutan lapangan. Perkuliahan di dalam MBKM diupayakan 

menyediakan sarana prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang 

sesuai dengan standar industri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus 

dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang 

dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja. 

6.    Kemandirian Belajar (Self-Regulated Learning). Era abad ke-21 menuntut pembelajaran lebih mandiri. 

Hal ini diperkuat dengan keberadaan sarana ICT yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan 

prinsip belajar mandiri. Pola MBKM Program Studi Agribisnis akan semakin memperkuat keberadaan 

pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran 

(platform)  SPADA yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa.  

7. Berorientasi Kecakapan Abad ke-21. Program yang dijabarkan dan aktivitas yang dilakukan dalam 

konteks pembelajaran berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi 

konsensus yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis (critical thinking skills), (2) kecakapan berkomunikasi 

(communication skills), (3) kecakapan berkreasi(creativity), dan (4) kecakapan berkolaborasi 

(collaboration). 

 
E.  HASIL YANG DIHARAPKAN  

Program pelaksanaan MBKM Prodi Agribisnis ini diharapkan dapat: 
 

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi 

nonteknis (softskills) dan teknis (hardskills), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin 

ilmu yang dikuasainya; 

2.  Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan  masyarakat, 

khususnya dunia usaha dan industri (DUDI); 

3. Membentuk watak dan pola pikir dalam menyikapi perkembangan, dan tuntutan masyarakat dan dunia 

kerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk masa depannya; 

4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (collaboration work), bekerja dalam 

kelompok dan memiliki jiwakepemimpinan yang memadai, melalui pembiasaan berinteraksi dengan 

berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya; 

5.  Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif serta tangguh dan menjadi pembelajar yang 

     baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (long life education). 
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Melalui pedoman MBKM ini program studi Agribisnis diharapkan dapat melakukan tindak lanjut dengan 

beberapa program operasional, yaitu: 

1. Membuat paket mata kuliah pada program studi Agribisnis maksimal 20 sks untuk ditawarkan pada 

prodi lain, baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kendari maupun di luar Universitas 

Muhammadiyah Kendari. 

2.  Melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa  terkait MBKM yang merujuk pada panduan ini; 

3. Mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar prodi yang selaras dengan bidang keilmuan prodi Agribisnis 

sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan tiga semester di luar prodi, baik perguruan 

tinggi di dalam maupun di luar negeri, ataupun dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga 

swadaya masyarakat di dalam ataupun luar negeri. 

 
F. RUANG LINGKUP 

         Panduan ini memuat beberapa lingkup pembahasan, yakni : (1) Desain implementasi Kurikulum 

MBKM, (2) Mekanisme kuliah pada Program Studi  yang berbeda di dalam kampus Universitas 

Muhammadiyah Kendari, (3) Mekanisme kuliah pada Program Studi yang sama di luar Universitas 

Muhammadiyah Kendari, (4) Mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda diluar Universitas 

Muhammadiyah Kendari dan (5) Mekanisme kuliah melalui Program Magang, (6) Mekanisme kuliah melalui 

Program Kewirausahaan, (7) Mekanisme kuliah melalui Program Kuliah Kerja Amaliah Terpadu (KKAT), (8) 

Mekanisme kuliah melalui Program Penelitian (9) Mekanisme kuliah melalui Program Proyek Kemanusiaan 

(10) Mekanisme kuliah melalui Program Proyek Independen (11) Tahapan implementasi Kurikulum 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka pada program studi Agribisnis (12) Penutup. 
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BAB II 
 

LANDASAN-LANDASAN MERDEKA BELAJAR 
KAMPUS MERDEKA 

 

A. LANDASAN YURIDIS 
 

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka berdasar pada landasan yuridis, yaitu: 
 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Presiden No.72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja. Asing serta 

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; 

5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem 

Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

8. Ristek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0; 

9. Pedoman Sistem Pendidikan Mutu Internal Peguruan Tinggi Muhammadiyah, Aisyiyah 2019 ; 

10. Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari; 

11. Rencana Strategis UM Kendari 2019-2024. 

12. Surat Keputusan Rektor UM Kendari Tentang Petunjuk Teknis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

Tahun 2020 
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B.   LANDASAN TEORITIS 

        Prinsip utama kebijakan MBKM terdapat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18. Dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar 

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

pembelajaran dalam prodi pada perguruan tinggi sesuai masa beban belajar; dan (2) mengikuti proses 

pembelajaran di dalam prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti 

proses pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama atau pada perguruan tinggi yang 

berbeda, pada prodi yang sama atau pada prodi yang berbeda. 

Ada dua pesan utama yang tertuang dalam isi kebijakan Permendikbud tersebut yang sekaligus 

harus menjadi rujukan dalam mengembangkan kurikulum MBKM (1) untuk memperoleh capaian 

pembelajaran (learning outcomes) melalui mahasiswa sepenuhnya mengambil mata kuliah pada prodinya; 

(2) untuk memperoleh capaian pembelajaran melalui mahasiswa dapat mengambil sebagian mata kuliah 

dari luar prodinya, baik di lingkungan perguruan tingginya sendiri maupun di perguruan tinggi lain termasuk 

kegiatan magang, kewirausahan, KKAT membangun desa, Penelitian, Proyek Kemanusiaan dan Proyek 

Independent. 

Penjabaran dua kebijakan MBKM ke dalam implementasi pengembangan kurikulum Program Studi UM 

Kendari, secara konkret tergambarkan dalam tiga komponen sebagai berikut. 

1.  Model Desain Kurikulum MBKM 

 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan Pendidikan Tinggi. Kebijakan MBKM antara lain, yaitu adanya keluwesan program pendidikan yang 

dapat memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui intra dan 

antarprodi, intra dan antar perguruan tinggi, maupun melalui kegiatan magang, kewirausahaan, KKAT, 

Peneltian, Proyek Kemanusiaan dan Proyek Independen. Oleh karena itu, untuk memperoleh capaian 

pembelajaran (learningoutcomes) mahasiswa dapat belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang 

luas dan bervariasi (intra–antarprogram studi/perguruan tinggi/lapangan). Dengan demikian, mahasiswa 

dapat menyalurkan minat atau keinginan, bakat, dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memperkuat 

terhadap capaian pembelajaran. 
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Prodi Agribisnis UM Kendari dalam mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan 

kompetensi dan profil lulusan yakni lulusan dapat bekerja sebagai pegawai dan karyawan, Self employed ( 

konsultan, motivator dan pelatih) dan pengusaha dalam hal ini lulusan dituntut untuk  memiliki usaha dan 

berjiwa wirausaha sesuai dengan visi Program Studi Agribisnis. Untuk memperoleh  kemampuan tersebut, 

kegiatan pembelajaran dilakukan di program studi, diluar program studi, kegiatan magang, kewirausahaan 

dan KKAT membangun desa. Oleh karena itu, kebijakan MBKM dapat lebih memperkuat implementasi 

kurikulum pada Prodi Agribisnis. 

Dalam pandangan postmodern kurikulum harus dirancang secara terbuka, fleksibel, serta memiliki 

ruang bagi mahasiswa untuk melakukan pendalaman dan perluasan (depth and breadth). Richness, Doll, 

dalam Michael Harris menjelaskan “The paramount feature of the postmoderncurriculum is openness  It 

needs to be rich enough in depth and breadth to encourage meaning making” (2012:47). Dua hal penting, 

yaitu aspek pendalaman dan perluasan ((depth and breadth) ternyata sejalan dengan prinsip fleksibilitas 

yang diterapkan dalam kebijakan MBKM. Berikut penjelasan teoretis kedua hal tersebut secara lebih rinci. 

a. Pendalaman pengalaman belajar (deep learning experiences), yaitu upaya untuk memperkuat dan 

meningkatkan penguasaan capaian pembelajaran untuk mewujudkan profil utama lulusan. Upaya 

tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan pengalaman belajar secara intra/antarprodi /kampus 

maupun dengan kegiatan praktis di lapangan “integrated new information into existing knowledge 

transfer knowledge from context to context” (Marton and Saljo,1976). 

b. Perluasan pengalaman belajar (breadth learning experiences adalah upaya memberi peluang 

kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara lebih luas dan bervariasi. 

Mahasiswa melakukan aktivitas pembelajaran di luar program studi, baik di lingkungan perguruan 

tingginya, di perguruan tinggi yang lain, maupun di lapangan “the key to the making curriculum rich 

isdialogue among participants” (Doll, 1995 :47). 

c. Pengalaman belajar yang mendalam dan luas, serta pengintegrasian sumber-sumber belajar yang 

diperoleh dari intra/antar prodi/perguruan tinggi, maupun dari kegiatan magang di lapangan, 

menegaskan bahwa kurikulum bukan hanya kumpulan daftar mata kuliah yang harus dipelajari 

mahasiswa untuk mencapai tujuan, melainkan juga berupa seluruh pengalaman pembelajaran 

yang diperoleh, baik dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. “ Curriculum is all the 

experiences children have underthe guidance of teachers” (Doak Campbell, 1930). 

d. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum berarti kurikulum harus memenuhi aspek keluwesan dalam 

memfasilitasi mahasiswa melakukan penyesuaian terhadap waktu, kemampuan, keragaman, 

minat, dan potensi, maupun mobilitasnya. Prinsip fleksibilitas meliputi: 
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1. Fleksibilitas vertikal, yaitu dimungkinkannya prodi yang linear memberi kesempatan kepada 

mahasiswa yang memiliki potensi melakukan percepatan pembelajaran “program fast track”; 

2. Fleksibilitas horizontal, yaitu dimungkinkannya prodi menawarkan beberapa paket pilihan mata 

kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhannya; 

3. Fleksibilitas lintas program studi /perguruan tinggi, yaitu mahasiswa dapat memperoleh 

sebagian pengalaman belajarnya dari program studi yang berbeda di lingkungan universitasnya, 

belajar pada prodi perguruan tinggi lain, maupun dari kegiatan magang di lapangan dan 

kewirausahaan. 

Dengan mengacu pada profil lulusan, capaian pembelajaran, beberapa konsep kurikulum dan 

ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan MBKM, Prodi Agribisnis UM Kendari harus kreatif dan inovatif 

mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan melalui adaptasi terhadap tuntutan dan 

kebijakan MBKM, terutama dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi. 

2. Implementasi Pembelajaran MBKM 

        Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu proses, hasil (out-put),dan dampak 

(out-come) . 

a. Proses Pembelajaran, yaitu proses pembelajaran yang efektifmendukung kebijakan MBKM. 

Proses pembelajaran ini dilakukan dengan mengedepankan pembelajaran mahasiswa aktif, 

menyesuaikan dengan minat, mengembangkan kreativitas, inovatif, berpikir kritis, pemecahan 

masalah, dan pembelajaran sepanjang hayat (life long education). 

Secara spesifik jenis pendekatan, model, maupun strategi pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif 

dapat bersifat: 

1. Model Interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif (KPT.2019); 

2. Model Complex problem solving, social skill, process skill, system skill, cognitive abilities: 

kemampuan cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity. (The Future of Jobs 

Report, World Economic Forum, US Department of Labor, 2017); 

3. Model Variatif dalam pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran (multy resources/media), baik by 

design maupun by utilization; 

4. Model Blended learning maupun fully online learning dalampemanfaatan  model pembelajaran yang 

berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (online/hybrid learning) sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik mata kuliah; 

5. Model Ragam model pembelajaran bauran (blended learning), seperti rotation model, flex model, 

self-blended model, enriched virtual model. 
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b. Hasil Pembelajaran, yaitu hasil pembelajaran yang bersifat langsung dalam bentuk capaian nilai 

yang menggambarkan integrasi kompetensi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang telah 

dikuasai oleh mahasiswa.  

c. Dampak Pembelajaran, yaitu hasil pembelajaran yang merefleksikan perpaduan antara 

kemampuan teknis dan nonteknis. Dua kemampuan ini secara konsisten dan konsekuen 

diaktualisasikan dalam berpikir dan bertindak pada saat menghadapi tugas serta memecahkan 

permasalahan yang dihadapi sehari-hari (contextual). 

3. Evaluasi Implementasi Pembelajaran MBKM 

        Evaluasi pada dasarnya merupakan proses sistematis berupa upaya pengumpulan, analisis, hingga 

interpretasi (menafsirkan) data atau informasi yang diperoleh dari proses pengukuran hasil belajar melalui 

tes atau nontes untuk pengambilan keputusan terhadap peserta didik. Secara lebih luas data dan informasi 

yang dilakukan melalui penilaian maupun pengukuran harus dilakukan juga terhadap seluruh dimensi 

kurikulum (desain, implementasi, sarana dan fasilitas, tata kelola, hasil dan dampak. Keberadaan data dan 

informasi yang lengkap dari hasil penilaian dan pengukuran terhadap hasil pembelajaran dan seluruh 

dimensi kurikulum, sangat berguna sebagai bahan membuat keputusan dan atau perbaikan terhadap 

program MBKM pada Prodi Agribisnis UM Kendari. 

C. LANDASAN EMPIRIS 
 

1. Program Perkuliahan Diluar Prodi Lingkup UM Kendari 

      Pengembangan kurikulum Program Studi Agribisnis akan melaksanakan kerjasama dengan memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk kuliah di luar program studi, seperti yang diamanatkan dalam 

kebijakan MBKM saat ini. Kurikulum telah dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada 

mahasiswa Prodi Agribisnis untuk mengambil kredit di luar program studi di kampus UM Kendari. Pada 

kurikulum tersebut Prodi Agribisnis memiliki kebijakan, yaitu  menyediakan satu paket (block) mata 

kuliah sebanyak 20 sks untuk ditawarkan dan disetarakan dengan prodi lain yang ada di lingkup UM 

Kendari.    

2. Perkuliahan antar Prodi  dan lintas Prodi  di Luar UM Kendari 

             Universitas Muhammadiyah Kendari  sejak tahun 2020 telah menerima mahasiswa  dari beberapa 

kampus, di antaranya melalui kerja sama melalaui Pertukaran Mahasiswa Nusanatara Sistem Alih Kredit 

dan Teknologi Informasi (Permata-Sakti). Tahun 2020 Program Studi Agribisnis telah bekerjsama 

dengan beberapa Perguruan Tinggi melalui program Permata-Sakti tersebut diantaranya : Universitas 

Islam Darul Ulum, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas tersebut Program Studi Agribisnis telah 

menerima kehadiran 10 Mahasiswa  diantaranya 3 mahasiswa dari Universitas Almuslim, 2 mahasiswa 

dari Universitas Darul’ Ulum Lamongan, 1 mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan, 1 mahasiswa dari  

Universitas Hang Tuah Surabaya, 2 Universitas Islam Blitar, 1 mahasiswa dari Universitas Ma Chung. 
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   Prodi Agribisnis juga telah mengirimkan 3 mahasiswa melalui program  Permata-Sakti kepada 

Universitas diluar UM Kendari yakni Universitas Mandala Jember, STIESIA Surabaya dan Universitas 

PGRI Yogyakarta. Mahasiswa tersebut telah terlibat dalam kegiatan kampus mitra dalan proses 

perkuliahan untuk mata kuliah Kewirausaan dan Ekonomi Bisnis “ Pemasaran Hasil Pertanian” melalui 

metode perkuliahan sistem daring. 

3.   Program Kegiatan Belajar Melalui Magang 

Program magang pada Prodi Agribisnis belum pernah dilakukan. Namun untuk implementasi program 

MBKM Prodi Agribisnis telah merencanakan Program Magang Pada periode perkuliahan  semester 

ganap 2020/2021. Adapun rencana  perusaha mitra magang adalah UKM Mubarak Lombe, Industri Kalla 

Kakao, Pusdiklat Pertanian, Pusdiklat Depnaker dan Perum Perhutani. Kegiatan program magang 

tersebut  diawali dengan adanya kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra.  

4.   Program Kegiatan Belajar Melalui  KKAT (Membangun Desa) 

Prodi Agribisnis UM Kendari telah memiliki program pengabdian kepada masyarakat yang disebut 

dengan Kuliah Kerja Amaliah (KKAT) membangun desa. Program KKAT yang programnya lebih berfokus 

pada upaya-upaya proyek desa melalaui kerjsama dengan pemerintah daerah dalam membantu 

menyelesaikan masalah-masalah praktis yang dihadapi masyarakat dan merealisasikan 

program-program pembangunan utamanya didaerah pedesaan. Sebagai Implementasi MBKM Prodi 

Agribisnis telah membuat paket mata kuliah program KKAT dengan penyetaraan 20 SKS. 

5. Program Kegiatan Belajar Melalui  Bentuk Kewirausahaan 

Prodi Agribisnis UM Kendari telah membuat  program Kewirausahaan sebagai implementasi MBKM. 

Program ini memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk 

mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing dan mampu menangani permasalahan 

pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.   Prodi Agribisnis  telah membuat paket mata kuliah 

program Kewirausahaan dengan penyetaraan 20 SKS. 

6. Program Kegiatan Belajar Melalui  Bentuk Penelitian 

Prodi Agribisnis UM Kendari telah membuat  program Penelitian/Riset sebagai implementasi MBKM. 

Program ini memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat penelitian juga dapat 

disetarakan sebesar 20 SKS selama 1 Semester.  

7. Program Kegiatan Belajar Melalui  Bentuk Proyek Independent dan Proyek Kemanusiaan 

Prodi Agribisnis UM Kendari telah memibuat  program Kewirausahaan sebagai implementasi MBKM. 

Program ini memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat proyek independen yang 

dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri maupun proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa 

bersama dengan masyarakat mengenai permasalahan sosial, melalui penyetaraan mata kuliah. 
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BAB III 
 

MEKANISME MERDEKA BELAJAR 
KAMPUS MERDEKA PRODI AGRIBISNIS 

 
 

A. DESAIN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM UM KENDARI 
 

Desain implementasi MBKM Prodi Agribisnis merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), 

yang difokuskan pada bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pemenuhan masa dan beban 

belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Desain implementasi 

kurikulum untuk memenuhi hak mahasiswa tersebut dikembangkan sebagaimana tertera pada gambar 

berikut. 

 

 

Gambar 1. Desain Implementasi Kurikulum MBKM Agribisnis 

 

Pertama, mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal 

selama 4 semester atau setara dengan 80 sks atau lebih dan paling lama selama 11 semester. Mata kuliah 

yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah 

disiplin ilmu program studi Agribisnis yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama 

program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil. 
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Kedua, mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di 

fakultas apapun yang ada di lingkungan UM Kendari, baik program studi yang ada di kampus induk maupun 

program studi yang ada di kampus daerah. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh 

program studi lain yang ada di UM Kendari ini selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah 

yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian 

pembelajaran Profil Utama program studi Agribisnis, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan 

kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang 

dimilikinya. 

Ketiga, mahasiswa diberi fasilitas paling banyak satu semester atau setara dengan 20 sks untuk mengambil 

mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar UM Kendari. Mata kuliah 

yang diambil tersebut. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang 

berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang  dalam  struktur  

kurikulum  program  studi,  maupun  pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran 

lulusan program Studi Agribisnis.  

Keempat, mahsiswa diberi fasilitas untuk mengambil maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS 

dengan melaksanakan Program Magang, Kewirausahaan dan KKAT. Adapun program magang, 

kewirausahaan dan KKAT lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh 

pengalaman belajar pada industri, kewirausahaan dan pengalaman nyata dalam membantu permasalahan 

masyarakat.  

Dengan mengacu pada Permendikbud di atas dan diselaraskan dengan beberapa hal yang telah ditetapkan 

dalam Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Prodi Agribisnis, maka Program MBKM Prodi Agribisnis 

dapat dirancang sebagai berikut. 

 

      Gambar 2. Pola Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM Agribisnis 
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Berdasarkan gambar di atas, pola Implementasi Kurikulum MBKM UM Kendari dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

Pertama, mata kuliah yang menunjang Kompetensi Inti prodi diletakkan pada empat semester awal, yakni 

mulai dari semester 1 sampai dengan semester ke-4 dan semester ke-8 untuk penulisan skripsi atau karya 

ilmiah bentuk lain. Pengambilan mata kuliah kompetensi inti program studi Agribisnis dapat dilakukan pada 

program studi Agribisnis di UM Kendari dan dapat pula dilakukan selama satu atau dua semester pada 

program studi yang sama di luar UM Kendari yakni mulai semester ke-4 sampai dengan semester ke-6. 

Pengambilan mata kuliah pada program studi yang sama di luar UM Kendari dapat dilakukan melalui 

modifikasi program Permata Sakti (Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dan Teknologi 

Informasi)  

Kedua, pada akhir semester genap (semester ke-2 dan semester ke-4), program studi Agribisnis dapat 

menawarkan semester antara, masing-masing sebanyak 9 sks sehingga keseluruhannya berjumlah 18 sks. 

Hal ini akan memberikan fasilitas bagi percepatan studi mahasiswa setidaknya setara dengan satu 

semester. 

Ketiga, pada semester ke-5 atau ke-6 program studi Agribisnis dapat memfasilitasi mahasiswa yang 

berminat untuk menambah kompetensi tambahan melalui perkuliahan yang ada pada program studi yang 

berbeda di UM Kendari. Mahasiswa dapat dengan suka rela memilih paket mata kuliah pilihan yang 

ditawarkan oleh masing-masing program studi, yakni sebanyak 20 sks yang dipilih untuk kuliah pada 

program studi lain. 

Keempat, pada semester ke-5 dan atau semester ke-6, program studi Agribisnis dapat memberikan fasilitas 

sebanyak 20 sks kepada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan pada program studi yang berbeda di luar 

UM Kendari dan/ atau melakukan magang pada indsutri, dan program kewirausahaan  secara mandiri sesuai 

dengan yang diajukan mahasiswa dan atas izin dan kesepakatan dengan pimpinan program studi Agribisnis. 

Kelima, pada semester ke-7, program studi Agribisnis dapat memberikan fasilitas sebanyak 20 sks kepada 

mahasiswa untuk melakukan perkuliahan melalaui program KKAT membangun desa. Desa tujuan 

merupakan desa yang telah melakukan kesepakatan dengan prodi untuk menjadi desa binaan. Pada 

kegiatan ini mahasiswa dianjurkan memanfaatkan waktu yang tersedia dengan menyusun dan 

menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya. 
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B. MODEL PEMBELAJARAN MBKM PRODI AGRIBISNIS UM KENDARI 

Aktivitas pembelajarajan Program MBKM merujuk pada 8 (Delapan ) jenis pembelajaran menurut 

KEMDIKBUD “ Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus “ 

 

 

Gambar 3. Delapan Jenis Pembelajaran MBKM Menurut Kemendikbud 
 

Program studi Agribisnis UM Kendari akan menerapkan program MBKM melalui 4 Model jenis 

pembelajaran yakni : 

1.  Program Magang Mahasiswa 

2.  Program KKAT Membangun Desa 

3.  Program Pertukaran Mahasiswa 

4.  Program Kewirausahaan 

5. Program Penelitian 

6. Program Proyek Kemanusiaan 

7. Program Proyek Independent 
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PROGRAM MAGANG MAHASISWA  

A.  Latar Belakang  

 
             Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata 

sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat 

tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi program studi bagi mahasiswa. 

Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak 

bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. 

Magang merupakan suatu kegiatan mandiri mahasiswa yang dilakukan diluar kampus  

Universitas Muhammadiyah Kendari seperti  pada  lembaga atau institusi  pemerintah dan swasta 

maupun  lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis  yang sesuai  

dengan kompetensi  program  studi Agribisnis. Adapun tujuan dari program magang yaitu untuk 

menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing dengan cara memberi 

pengalaman kerja praktis kepada   mahasiswa   agar   mahasiswa   bisa   langsung   bekerja   pada   

institusi pemerintah, swasta, atau lembaga non pemerintah. 

Praktek magang selama kurang dari 2 bulan yang selama ini dilakukan mahasiswa dinilai tidak 

bermanfaat bahkan mengganggu aktivitas industri atau ditempat praktek Mahasiswa.  Oleh karena itu, 

program magang perlu diperpanjang waktunyan selama 6 bulan (1 semester) sampai 12 bulan (2 

semester) agar cukup memberi pengalaman kerja kepada mahasiswa dan memberi kesempatan 

kepada institusi untuk mencari calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan institusi tempat 

mahasiswa magang. 

Menurut Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), bobot  

magang yaitu 20 satuan kredit semester (sks).  Satu sks setara dengan 170 menit per  

minggu, dan 16 minggu per semester.  Jadi 1 sks sama dengan 170 menit x 16  

minggu/semester = 2.720 menit/semester.  Magang yang berbobot 20 sks setara  

dengan 54.400 menit atau 906,67 jam.  Menurut Departemen tenaga kerja, jumlah  

kerja tenaga kerja yaitu 40 jam perminggu. Jadi magang yang selama 906,67 jam  

setara dengan 22,67 minggu (906,67 /40 ) atau 5,67 bulan (22,67/4).  Jadi lama  

pelaksanaan magang yang berbobot 20 sks  yaitu selama 6 bulan.  
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Program magang 1 atau 2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, 

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

mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem  solving, analytical skills, dsb.), maupun soft 

skills (etika profesi/kerja, komunikasi,  kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang 

bila cocok nantinya bisa langsung di rekrut, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/ 

induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap   dalam memasuki 

dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan  industri akan mengalir ke perguruan 

tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik- topik riset di perguruan 

tinggi akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra 

antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun 

perusahaan rintisan (startup). 

 

B.  Tujuan 

 

a. Experiential learning yakni memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa melalui 

pembelajaran  langsung di tempat kerja/ tempat magang. 

b. Soft skiil yakni meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal etika kerja, komunikasi 

dan kerjasama. 

c. Hard skill  yakni mahasiswa mempunyai kemampuan dalam hal pemecahan masalah yang 

kompleks (complex problem solving) dan keterampilan analitis (analytical skills) yang sesuai 

dengan kompetensi program studi Agribisnis. 

d. Memberi peluang kepada lembaga tempat magang untuk mendapatkan talenta yang cocok 

bagi tenaga kerja  sehingga dapat memudahkan dalam melakukan recruitment dan training 

kepada calon karyawan yang dibutuhkan. 

e. Mahasiswa magang dapat mengenal lebih awal lingkungan kerja sehingga lebih mudah berkarir 

dan dalam memasuki dunia kerja. 

f.  Memberi peluang kepada lembaga tempat magang untuk menemukan permasalahan  

 dan menshare ke  perguruan  tinggi mitra untuk  memperoleh  solusi  pemecahan  

 masalah tersebut cepat tepat dan up to date.  

g. Memberi peluang kepada perguruan tinggi untuk meng-update  sistem pembelajaran/bahan 

ajar serta topik-topik penelitian dan pengabdian yang relevan bagi dosen. 

h. Terciptanya kerjasama yang berkelanjutan  dan  saling  menguntungkan  antara  

 perguruan tinggi sebagai sumber inovasi teknologi  dengan lembaga diluar kampus dalam 

mendukung perbaikan kualitas sumberdaya manusia dan produktivitas bangsa Indonesia. 
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C.   Proses Pelaksanaan  Program  Magang  

 

 
 

                                Gambar 4.   Gambar Proses Pelaksanaan  Magang  MBKM Prodi Agribisnis 
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D.   Mekanisme Pelaksanaan Program Magang  MBKM 
 
 Lembaga Kewirausahaan/ Pusat Inkubator Bisnis 
 

1. Membuat  kesepakatan  dalam  bentuk  dokumen  kerja  sama (MoU/SPK) dengan mitra  

2. Menyusun  program  magang  bersama  mitra,  baik  isi/content  dari program magang, 

kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak 

selama proses magang. 

3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang. 

4. Memberikan pembekalan bagi dosen dan mahasiswa sebelum berangkat magang 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi program Magang. 

 

 Fakultas/ Program Studi 
 

1. Membuat  kesepakatan  dalam  bentuk  dokumen  kerja  sama (MoU/SPK) dengan mitra  

2. Menyusun  program  magang  bersama  mitra,  baik  isi/content  dari program magang, 

kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak 

selama proses magang. 

3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang. 

4.  Berkoordinasi dengan lembaga Kewirausahaan/ Inkubator Bisnis. 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi program Magang 

6. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

 Dosen Pembimbing dan Supervisor 

1. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas  bagi mahasiswa selama proses 

magang. 

2. Dosen    pembimbing    bersama    supervisor    melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil 

magang. 

3. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang. 
 

 Mahasiswa 
 

1. Mendaftar / melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai  dengan ketentuan tempat magang  

setelah mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi 

2. Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan dosen pembimbing dan 

supervisor/mentor/coach dan dosen pembimbing magang. 

3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama kegiatan magang. 



22 
 

4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor/mentor/coach 
dan dosen pembimbing magang. 

 

 Mitra Magang 

 
1. Bersama dengan lembaga kewirausahaan/incubator bisnis/Dekan dan Ketua Program 

Studi menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada 

mahasiswa. 

2. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama  (MoU/SPK). 

3. Menyediakan supervisor/mentor/coach  yang mendampingi mahasiswa magang. 

4. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi  

kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang) sesuai dengan 

kesepakatan 

5. Supervisor/mentor/coach  mendampingi  dan  menilai  kinerja  mahasiswa  selama  

magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. 

6. Memberikan sertifikat magang kepada mahsasiswa 

 

 
E.   Proses Pendaftaran Magang 
 

1. Mahasiswa berkonsultasi pada Dosen Penasehat Akademik tentang rencana memprogram 

Magang.  

2. Mahasiswa menawar Mata Kuliah melalui Dosen Penasehat Akademik sesuai dengan KRS 

sebagaimana saran dan persetujuan Dosen Penasehat Akademik pada point 1.  

3. Mahasiswa menawar mata kuliah yang ada pada semester berjalan (Minimal Semester 5) pada 

SIMAK Universitas Muhammadiyah Kendari 

4. Mahasiswa mendaftar Program magang pada Lembaga Kewirausahaan/ Fakultas. 

5. Mahasiswa melakukan Pembayaran Magang  pada biro keuangan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 

F.  Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Magang 
 

1. Mahasiswa minimal terdaftar pada semester 5 (lima). 
 

2. Telah menyelesaikan mata kuliah minimal 80 sks. 
 

3. Terdaftar aktif pada semester berjalan. 

4. IPK Minimal 3.0 

5. Program dirancang bersama dantara Lembaga Kewirausahaan/Incubator 
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Bisnis/Fakultas/Program Studi dengan Industri, di rekognisi dan di tetapkan sks  oleh fakultas 

dan program studi. 

6. Ada MoU/PKS antara Universitas/Fakultas dan Industri. 

7. Magang dapat dilakukan selama satu semester atau dua semester. 
 

8. Topik magang yang dilakukan mahasiswa, tidak harus sesuai dengan bidang keilmuan 

program studi. 

9. Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh 

kurang, tapi boleh lebih dari 20 sks). 

10. Bobot sks magang dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu bentuk bebas (free form), 

bentuk terstruktur (structured form) dan bentuk hibrida.  

                                 G.  Model Penyetaraan SKS Program Magang  MBKM 
 

 Bentuk Struktur 

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (learning outcomes). 

Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi 

merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu 

learning outcomes (capaian pembelajaran).  Penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – 

Kampus Merdeka dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 

Dua puluh (20) SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang 

ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Kegiatan magang tersebut 

dilaksanakan selama 6 bulan pada industri pengolahan.  Bobot SKS magang bentuk terstruktur 

dilakukan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 20 SKS tersebut dinyatakan 

dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan 

dengan kegiatan magang. Program magang mahasiswa didasarkan pada Capaian Pembelajaran 

Prodi Agribisnis yakni : 

1. Sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

2. Mampu bekerjasama dengan tim yang multidisplin 

3. Menguasai etika dan hukum bisnis 

4. Menguasai konsep dan prinsip dasar bisnis dan manajemen di bidang pertanian 

5. Menguasai konsep dasar kewirausahaan di sektor agrokompleks. 

6. Menguasai konsep teoritis ilmu pertanian dan teknologi pertanian 

7. Mampu mengembangkan rancangan usaha agibisnis berdasarkan analisis masalah 

lingkungan agrokompleks dengan memanfaatkan IPTEKS yang terkait. 

8. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
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Tabel  1. Penyetaraan SKS Mata Kuliah Mahasiswa Agribisnis  Magang 
 

 
 
 

 
 

    Tabel 1 diatas menjelaskan tentang mahasiswa agribisnis yang magang selama 6 bulan pada 

industri yang menjadi  mitra, akan setara  dengan belajar 7 mata kuliah yang ditawarkan pada 

semester ke – 5 yakni Komunikasi Agribisnis, Pemasaran Hasil pertanian, Ekonomi Manajerial, 

Strategi dan kebijakan Bisnis, Agriprenuer, Akuntansi Agribisnis dan Komputer Agribisnis. 

Sedangkan untuk  semeseter ke- 6 juga terdapat 7 mata kuliah yakni matakuliah   dan pada 

Rancangan Usaha Agribisnis, Ekonomi produksi, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, 

Manajemen Agribisnis, Etika dan Hukum Bisnis, Riset Operasi dan Manajemen SDM. 

 
 

H.  Penilaian 

Penilaian Program magang mengacu pada 5 (lima) prinsip yaitu edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Secara terperinci penilaian magang 

dapat dilihat pada table berikut. 

   Penilaian Instansi 

Evaluasi Kinerja Mahasiswa Magang 

Mohon  diisi  dengan  memberikan  skor  0-100  pada  kolom nilai yang disediakan sesuai dengan 

kondisi yang Bapak/Ibu temukan pada diri mahasiswa magang selama kegiatan magang 

berlangsung. 

 
 
 
 
 

Mata Kuliah ( Semester V) SKS 

AIK V 2 

Ekonometrika 3 

Ekonomi Manajerial  3 

Strategi dan Kebijakan Bisnis 3 

Agroprenuer 3 

Komunikasi Agribisnis 3 

Komputer Agribisnis 3 

Jumlah SKS 20 SKS 

Mata Kuliah ( Semester VI)   

                    Rancangan Usaha Agribisnis 3 

Kelembagaan Agribisnis 3 

Teknologi Hasil Pertanian 3 

Manajemen Agribisnis 3 

Etika dan Hukum Bisnis 3 

Riset Operasional 3 

Manajemen Sumberdaya Manusia 2 

            Jumlah SKS 20 
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       Tabel 2. Penilaian  dari Instansi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

  
      Tabel 3.  Penilaian Dosen Pembimbing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Tabel 4. Keterangan Nilai Program Magang   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kompetensi Nilai 

(0-100) 

1 Penguasaan konsep keilmuan bidang studi  

2 Penugasan praktek tekbologi terkait (menggunakan software dll)  

3 Kemampuan Kerjasama   

4 Kemampuan Komunikasi  

5 Kemampuan analisis masalah  

6 Kemmampuan penyelesaian masalah  

7 Keuletan dalam bekerja  

8 Kemampuan mempelajari hal baru  

9 Kedisiplinan  

10 Kreatifitas  

Total  

Rata-rata  

Komentar,  Evaluasi, Masukan  

No Dimensi Nilai 

(10-100) 

1 Perencanaan  

 a. Presentasi  

 b. Rencana Program   

 c. Kesesuaian perencanaan dengan kondisi tempat magang  

2 Pelaksanaan  

 a.Proses bimbinganKemmampuan penyelesaian masalah  

 b. Kraetivitas  

 c. Kedisiplinan  

 d. Etika  

3 Laporan  

 a. Performance laporan  

 b. Kesesuaian laporan dengan perencanaan  

 c. Kelengkapan laporan sesuai format  

Total  

Rata-rata  

Rerata Nilai Hururf Keterangan 

91-100 A+ Lulus 

81-90 A- Lulus 

71-80 B+ Lulus 

61-70                         B Lulus 

51-60 B- Lulus 

41-50                         C Lulus 

<40 D Tidak Lulus 
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G. Implementasi Pelaksanaan Program Magang MBKM 

                                Adapun Tahap Implementasi Program Magang adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Gambar 5. Tahap Implementasi Program Magang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSIAPAN 

1. Pembuatan Panduan MBKM oleh TIM 

2. Sosialisasi Panduan MBKM pada semua unit terkait 

3. Identifikasi  Kurikulum  dan  CPL  oleh Prodi 

4. Persiapan dan Penyesuain dengan SIMAK 

5. Publish mata kuliah yang yang ditawarkan oleh Prodi 

PELAKSANAAN 

1. Pengajuan rencana kontrak kuliah MBKM 

2. Persetujuan Prodi dan Pembimbing Akademik 

3. Pelaksanaan  kontrak kuliah 

4. Serah Terima dengan pihak terkait 

5. Pelaksanaan Kegiatan Magang 

6. Konversi dan pemasukan nilai pada SIMAK 

 

 

MONITORING/EVALUASI 

1. Penerbitan Surat Tugas bagi Dosen dan pihak terkait MBKM 

2. Dokumentasi Pelaksanaan aktivitas  MBKM 

3. Rekapitulasi Pelaksanaan aktivitas MBKM 

4. Evaluasi  Perkuliahan, uji kompetensi  terkait kegiatan MBKM 

5. Evaluasi Program MBKM 
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                          a.  Tahapan Persiapan 

    Adapun tahapan persiapan dalam implementasi Program Magang  MBKM  adalah sebagai berikut : 

1. Tim MBKM membuat pedoman atau panduan Program magang MBKM sesuai dengan 

kompetensi dan kurikulum  

2. Tim MBKM melakukan sosialisasi panduan kepada fakultas, program studi dan  semua unit 

terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM. 

3. Prodi melakukan identifikasi  kurikulum dan capaian pembelajaran (CPL) pada program studi 

yang relevan dengan program magang 

4. Prodi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan 

kegiatan Program Magang MBKM 

5. Prodi melakukan penjajakan terhadap lembaga mitra dan lokasi kegiatan Program Magang 

MBKM 

6. Prodi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan Program 

Magang MBKM  kepada Dekan. 

7. Divisi kurikulum memverifikasi matakuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya 

disampaikan kepada Direktorat Bidang Akademik untuk didokumentasikan.  

8. Mempublikasikan mata kuliah yang telah dikonversi dalam program magang pada SIMAK untuk 

ditawarkan kepada Mahasiswa. 

b.  Tahap Pelaksanaan 

1. Prodi menyampaikan pengumuman  Tentang Program Magang MBKM kepada mahasiswa 

2. Mahasiswa prodi mengajukan rencana untuk mengikuti Program Magang MBKM dengan cara 

mengisi formulir yang telah disediakan. 

3. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian 

mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan Program Magang MBKM 

dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi. 

4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit matakuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran 

maupun kegiatan Program Magang MBKM. 

5. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah 

dipaketkan oleh prodi. 

6. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang MBKM kepada 

Direktorat Akademik atas persetujuan Dekan. 

7. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas dengan pihak lembaga mitra  Program 

magang MBKM. 
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c.  Tahapan Monitoring Dan Evaluasi 

1. Kegiatan monitoring dimaknai dalam tiga pengertian yaitu : 

a. Sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan magang yang dilakukan oleh 

mahasiswa di tempat magang. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses 

evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti 

Program  Magang. 

b. Sebagai kegiatan supervise untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM sehingga 

mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang. 

c. Sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM yang 

tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring. 

2. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

a. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam 

melakukan monitoring pembelajaran lokasi kegiatan program MBKM. 

b. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum untuk 

digunakan selama proses monitoring. 

c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitioringnya kepada 

para pihak yang dituju. 

d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, 

waktu yang dibutuhkan, biayaperjalanan, honor, dan lain-lain. 

e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan 

evaluasi. 

f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan devisi layanan Akademik untuk 

diarsipkan. 

3. Kegiatan  evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

a. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan 

pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data ujikompetensi, untuk 

selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan matakuliah yang dikontrak oleh 

mahasiswa. 

b. Prodi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan 

program Magang MBKM  mahasiswa kepada dekan. 

c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan 

nilai pada SIMAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing magang di 

program studi.  

d. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan 

kepada Wakil Rektor Bidang Akademik 
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PROGRAM  MEMBANGUN DESA  KKAT  
 
 

A.   Latar Belakang   

Perkuliahan diluar kampus adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar  

program studi dengan tujuan untuk membangun kompetensi capaian lulusan yang memiliki  

kemampuan menyelesaikan suatu masalah di desa dengan menyelesaikan suatu  

proyek di desa. Ada delapan program perkuliahan diluar kampus antara lain Proyek  

di Desa.   

Proyek membangun Desa program Kuliah Kerja Amaliah Tematik (KKAT) merupakan perkuliahan 

yang bertujuan untuk membangun capaian pembelajaran  matakuliah  yaitu  mahasiswa  memiliki  

kemampuan  mengidentifkasi menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di Desa. Proyek 

membangun desa diselesaikan bersama-sama aparatur dan masyarakat desa. Ada dua macam tipe 

proyek yang dimaksudkan disini sebagai berikut : (1)  Proyek telah disusun oleh desa dan mahasiswa 

berperan sebagai salah satu  pemecah masalah, sumber informasi, fasilitator dan motivator pada 

penyelesaian  proyek tersebut (2) Proyek disusun bersama antara mahasiswa, aparatur dan 

masyarakat desa berdasarkan kebutuhan Desa. (3) Proyek yang merupakan program pemerintah 

(Kemendes, Desa binaa, Kemenkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLKH, Kemendagri, Kemenlu, 

Kemeninfo, TNI, Polri dan lembaga lainnya ). Peran mahasiswa sebagai salah satu  pemecah masalah, 

salah satu sumber informasi, fasilitator dan motivator. 

Proyek didesa dalam KKAT  menyediakan mahasiswa pengalaman untuk memecahkan masalah 

dengan menghasilkan suatu produk dari suatu proyek yang dikerjakan untuk memecahkan masalah 

yang ada di Desa.  Berbekal pengetahuan dan keterampilan profesi yang telah dimilikinya, para mahasiswa 

mengadakan observasi tentang kebutuhan masyarakat desa, kebutuhan  

Desa  secara  nyata,  kendala  yang  ada  untuk  mencapai  kebutuhan  Desa.   Proyek  KKAT membangun 

Desa akan menghasilkan suatu output yang  diselesaikan  bersama  masyarakat,  aparatur  desa  dan  

mahasiswa.    Peran mahasiswa dalam jangka waktu sesuai dengan SKS.  Program KKAT di Desa 

merupakan sarana pembelajaran yang akan menghantarkan mahasiswa sarjana untuk nantinya memiliki 

kemampuan dan kepekaan terhadap masalah yang dimiliki desa dan mampu menjadi seorang pemecah 

masalah yang ada di kehidupan sekitar. 
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B.  Tujuan Pelaksanaan 

Adapun tujuan  Program KKAT   adalah sebagai berikut :  

1. Mengatasi kebutuhan Desa dengan memetakan solusi,  untuk mengatasi kebutuhan yang 

disesuaikan dengan mendapatkan pengalaman menyelesaikan masalah secara faktual  

dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap dan  

keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi  

bidang studi, kepribadian, sosial dan penguasaan materi bidang studi secara utuh.  Mampu 

menghasilkan lulusan  yang  yang menguasai teori Sosiologi Pedesaan secara profesional 

dan berkarakter, serta mampu menerapkannya  teori Sosiologi Pedesaan dengan penuh tanggung 

jawab. 

2. Secara khusus program KKAT  proyek di desa bertujuan agar mahasiswa mengenal secara cermat 

masalah yang ada di lingkungan desa sesuai dengan bidang prodinya, dan mampu  

memberikan solusi memecahkan masalah yang ada di Desa melalui suatu proyek.  

3. Untuk mencapai tujuan ini pengalaman yang dilamai mahasiswa mencakup sebagai  

berikut. 

a. Memetakan kebutuhan di desa yang sesuai dengan prodi untuk merancang proyek  

di  Desa. 

b. Memetakan potensi untuk mencapai kebutuhan di desa sesuai dengan prodi. 

c. Memetakan kendala utama yang ada di desa sesuai dengan prodi, untuk mengatasi  

 kebutuhan desa. 

d. Memetakan solusi untuk mengatasi kebutuhan di desa sesuai dengan potensi dan  

 kendala yang ada. Solusi disusun berdasarkan urutan prioritas. 

e. Merancang proyek di desa sebagai wujud solusi mengatasi kebutuhan yang sesuai  

 dengan potensi dan kendala yang ada di desa. 

f. Berperan aktif menyelesaikan proyek di desa. 
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C.   Proses Pelaksanaan Program  KKAT  Proyek Membangun Desa 
 

 

                                                    
                                           Gambar  6.  Proses Pelaksana KKAT Prodi Agribisnis 
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  D.  Mekanisme Pelaksanaan KKAT  Proyek Membangun Desa 

 

  LPPM 
 

1. Menjalin  kerja  sama  dengan  mitra  (Kemendes, Desa binaa, Kemenkes, PUPR, 

Kementan, Kemensos, KLKH, Kemendagri, Kemenlu, Kemeninfo, TNI, Polri dan lembaga 

lainnya)  untuk penyelenggaraan program proyek di desa. 

2. Mengelola  pendaftaran  dan  penempatan  mahasiswa  ke  Desa  tujuan 
 

3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKAT. 

4. Memberangkatkan dan memulangkan   mahasiswa  dari kampus ke lokasi penempatan 

program. 

5. Memberikan  pembekalan,  pemeriksaan  kesehatan,  dan menyediakan jaminan 

kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKAT. 

6. Melaporkan   hasil   kegiatan   KKAT   kepada pimpinan universitas 

 

 

  Fakultas 
 

1. Menjalin  kerja  sama  dengan  mitra (Kemendes, Desa binaa, Kemenkes, PUPR, 

Kementan, Kemensos, KLKH, Kemendagri, Kemenlu, Kemeninfo, TNI, Polri dan lembaga 

lainnya) untuk penyelenggaraan program proyek di desa. 

2. Menyetujui dosen pembimbing dari program studi untuk diteruskan pada LPPM  

3. Memberikan  pembekalan teknis di bidang keilmuan tertentu kepada mahasiswa,  calon 

peserta KKAT jika diperlukan. 

 Program Studi 
 

1.    Mengelola pendaftaran dan mengusulkan mahasiswa . 

2. Mengusulkan dosen pembimbing KKAT 

3. Mengkonversi nilai KKAT daari LPPM dan melaporkan ke Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 

  Pembimbing 
 

1. Dosen pembimbing KKAT bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal 

sampai akhir kegiatan . 

2. Pembimbing pendamping dari mitra disiapkan masing-masing dari mitra dan ditetapkan 

dengan surat tugas 

3. Dosen pembimbing bersama pembimbing pendamping dari mitra melakukan bimbingan 

dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program mahasiswa 
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    Mahasiswa 
 

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

2. Dalam kondisi tertentu mahasiswa yang memiliki kepentingan, wajib melaporkan ke 

pengelola KKAT dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang. 

3. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi    20    

SKS,    maka    mahasiswa    dapat mengambil MK daring atau menjalankan penugasan 

tambahan. 

4.  Proses   dan   hasil   kegiatan   ditulis   dan   dilaporkan   kepada Fakultas 
 
 

5. Bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKAT bersamaan dengan penelitian 

skripsi Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai 

ketentuan yang berlaku di Unievrsitas Muhammadiyah Kendari. 

 Desa  Mitra  

1.  Bersama Perguruan Tinggi menyusun dan menyepakati program magang akan 

ditawarkan kepada mahasiswa. 

2.  Menjamin proses kegiatan Program KKAT yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama 

 (MoU/SPK). 

3. Menyediakan Supervisor  dari Desa yang mendampingi mahasiswa selama melaksanakan 

program KKAT. 

4. Memberikan hak berupa lokasi tempat penginapan bagi mahasiswa selama program KKAT 

berlangsung 

                             E.  Penetapan Lokasi Desa Mitra 

1. Lokasi    berdasarkan    rekomendasi    dari    Direktorat    Jenderal Pendidikan Tinggi 

2. Desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. 
 

3. Desa-desa Binaan Fakultas/program studi. 
 

4. Radius   desa   lokasi   KKAT   dengan   Universitas   Muhammadiyah 
 

      Kendari sekitar 200 km. 
 

5. Desa   lokasi   KKAT   dapat   merupakan   rekomendasi   dari   Mitra 
 

     (Pemda, Industri, dan lainnya). 
 

F.  Mitra kegiatan KKAT 
 

1. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, 

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

2. Pemerintah Daerah. 
 

3. BUMN dan Industri. 
 

4. Social Investment atau organisasi kemasyarakatan. 
 

5. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora). 
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G.  Sumber pendanaan KKAT 
 

1. Universitas 
 

2. Mitra 
 

3. Sumber lain yang tidak mengikat. 
 

4. Mahasiswa. 
 

  H.   Komponen penggunaan dana KKAT 
 

1. Transportasi. 
 

2. Biaya Hidup. 
 

3. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan. 
 

4. Biaya Program. 

5. Honor Panitia dan DPL 

I.  Proses  Program KKAT  Membangun Desa 
                                   

1. Universitas/Fakultas membangun kerjasama dan membuat MoU dengan Pemerintah Daerah 

Setempat. 

2. Universitas melalui LPPM berkoordinasi dengan Desa yang akan menjadi lokasi KKAT. 

3. LPPM bersama Fakultas dan Prodi serta mitra menentukan program kegiatan KKAT. 
 

4. Mahasiswa lintas prodi mengajukan proposal sesuai dengan tema KKAT melalui pembimbingan 

dosen pembimbing. 

5. Proposal di evaluasi oleh tim LPPM . 

6. Pembekalan mahasiswa oleh LPPM. 
 

7. Penempatan  mahasiswa  di  lokasi  KKAT  dengan  melibatkan pemerintah daerah  

8. Mitra menyediakan tim pendamping Mahasiswa dalam pelaksanaan KKAT di Desa. 

9. LPPM bersama mitra melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan KKAT. 

10. Mahasiswa menyusun laporan akhir KKAT. 
 

11. Program  studi  melakukan  konversi  nilai  dan  pengakuan  SKS (maksimal 20 SKS) 

12.  Penginputan dan pelaporan KHS melalui PDDikti. 
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J.   Sistem Penyetaraan dan  Penilaian Program KKAT 

Kegiatan KKAT tersebut dilaksanakan selama 6 bulan.  Penyetaraan tersebut berdasarkan Capaian  

Pembelajaran  Prodi  Agribisnis: 

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika;  

2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan  

3. Mampu bekerjasama dalam tim yang multidisiplin  

4. Mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungan agrokompleks dan memberikan 

usulan penyelesaian masalah berdasarkan data. 

5. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya. 

6. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

                                 Tabel  5. Penyetaraan SKS Mata Kuliah Program KKAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem Penilaian Program KKAT 

         Evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program membangun desa/Kuliah Kerja 

Nyata Tematik (KKNT) dinilai terhadap keberhasilan atau prestasi akademik, luaran dan evaluasi 

program secara menyeluruh. Evaluasi dan penilaian bertujuan untuk memberikan nilai prestasi 

akademik yang meliputi pengetahuan (cognitive); sikap (affective); dan keterampilan 

(psychomotoric) sebagai gambaran keberhasilan pelaksanaan membangun desa/Kuliah Kerja 

Nyata Tematik (KKNT) oleh mahasiswa. Proses penilaian harus sudah dimulai sejak dilakukan 

pembekalan dikampus, kehadiran, dan berakhir bersamaan dengan penyerahan laporan akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Kuliah ( Semester V) SKS 

Pertanian Terpadu 3 

KKA 4 

Ekonomi  Produksi  3 

Pembangunan Pertanian 3 

Agribisnis Perikanan 3 

Agribisnis Peternakan 3 

Politik Pertanian 3 

Jumlah SKS 20 SKS 
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Tabel 6.  Penilaian Program KKAT 

Penilaian SKS  

Pembekalan 1 

Pelaksanaan 10 

Catatan harian 2 

Laporan Kemajuan 1 

Laporan Akhir 2 

Seminar 1 

Video dokumenter 3 

Jumlah SKS 20 SKS 

Catatan: 

          * Menghasilkan HKI atau produk inovatif memperoleh nilai A 

K.  Implementasi Pelaksanaan Program KKAT MBKM 

 Adapun tahap pelaksanaan Program KKAT dapat dilihar pada Tabel berikut : 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Gambar 7. Tahap Implementasi Program KKAT MBKM 

 

 

 

PERSIAPAN 

1. Pembuatan Panduan Program KKAT oleh TIM 

2. Sosialisasi Panduan KKAT pada semua unit terkait 

3. Identifikasi  Kurikulum  dan  CPL  oleh Prodi 

4. Persiapan dan Penyesuain dengan SIMAK 

5. Publish mata kuliah yang yang ditawarkan oleh Prodi 

PELAKSANAAN 

1. Pengajuan rencana kontrak kuliah Program KKAT  

2. Persetujuan Prodi dan Pembimbing Akademik 

3. Pelaksanaan  kontrak  kuliah 

4. Serah Terima dengan pihak Desa Mitra 

5. Pelaksanaan Kegiatan Program KKAT 

6. Konversi dan pemasukan nilai pada SIMAK 

 

 

MONITORING/EVALUASI 

1. Penerbitan Surat Tugas bagi Dosen dan pihak terkait  KKAT 

2. Dokumentasi Pelaksanaan aktivitas  Program KKAT 

3.  Rekapitulasi Pelaksanaan aktivitas  program KKAT 

4.  Evaluasi  Laporan  kegiatan  program KKAT 

5.  Evaluasi Program KKAT MBKM 
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a.  Tahapan Persiapan 

Adapun tahapan persiapan dalam implementasi Program Magang  MBKM  adalah sebagai berikut : 

1. Tim MBKM membuat pedoman atau panduan Program Program KKAT sesuai dengan 

kompetensi dan kurikulum  

2. Tim MBKM melakukan sosialisasi panduan kepada fakultas, program studi dan  semua unit 

terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM. 

3. Prodi melakukan identifikasi  kurikulum dan capaian pembelajaran (CPL) pada program studi 

yang relevan dengan program KKAT 

4. Prodi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan 

kegiatan Program KKAT 

5. Prodi melakukan penjajakan terhadap Desa dan lokasi kegiatan Program KKAT 

6. Prodi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar Desa lokasi kegiatan Program KKAT  

kepada Dekan. 

7. Divisi kurikulum memverifikasi matakuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya 

disampaikan kepada Direktorat Bidang Akademik untuk didokumentasikan.  

8. Mempublikasikan mata kuliah yang telah dikonversi dalam program KKAT pada SIMAK untuk 

ditawarkan kepada Mahasiswa. 

b. Tahapan Pelaksanaan 

1. Prodi menyampaikan pengumuman  tentang Program KKAT MBKM kepada mahasiswa 

2. Mahasiswa mengajukan pendaftaran untuk mengikuti Program KKAT  MBKM dengan cara 

mengisi formulir yang telah disediakan. 

3. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian 

mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan Program KKAT MBKM 

dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi. 

4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit matakuliah baik yang diikuti melalui proses kegiatan 

Program KKAT MBKM. 

5. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah 

disesuaikan dan  dipaketkan dalam Program KKAT oleh prodi. 

6. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang MBKM kepada 

Direktorat Akademik atas persetujuan Dekan. 

7. Mahasiswa menerima pembekalan materi dan aturan-aturan selama kegiatan Program KKAT.   

8. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas dengan pihak lembaga mitra  Program 

magang MBKM. 
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 c.  Tahapan Monitoring Dan Evaluasi 

                  Kegiatan monitoring dilakukan melalui : 

1. Kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan kegiatan Program KKAT yang dilakukan 

oleh mahasiswa di lokasi Desa yang telah ditentukan. Data yang telah dikumpulkan menjadi 

bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa 

dalam mengikuti Program  KKAT. 

2. Kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program KKAT sehingga 

mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pelaksanaan Program KKAT. 

                                  Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam 

melakukan monitoring pembelajaran lokasi kegiatan program KKAT. 

2. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum untuk 

digunakan selama proses monitoring. 

3. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitioringnya kepada para 

pihak yang dituju. 

g. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, 

waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain. 

h. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan 

evaluasi. 

i. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan devisi layanan Akademik untuk 

diarsipkan. 

                Kegiatan  evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

e. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama kegiatan dan pelaksanaan 

Program KKNT mahasiswa, data hasil monitoring, dan data ujikompetensi, untuk selanjutnya 

dijadikan bahan pertimbangan pengakuan matakuliah yang dikontrak oleh mahasiswa. 

f. Prodi mengajukan penerbitan surat keputusan terhadap proses pelaksanaa program KKAT  

mahasiswa kepada dekan. 

g. Hasil penilaian dan surat Keputusan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada 

SIMAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing kegiatan KKAT pada 

program studi. 

h. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program KKAT yang selanjutnya dilaporkan 

kepada Wakil Rektor Bidang Akademik. 
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PROGRAM  PERTUKARAN MAHASISWA  

 
 

A.  Latar Belakang 

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang 

termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 

2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Perkuliahan diluar kampus adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar program  

studi dengan tujuan untuk membangun capaian lulusan  (1) mampu bekerjasama dalam tim yang 

multidisiplin dan  (2) mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungan agrokompleks 

dan memberikan usulan penyelesaian masalah berdasarkan data.  Salah  satu  program  yang  

ditawarkan  dalam kegiatan perkuliahan diluar kampus adalah pertukaran mahasiswa. Program 

pertukaran mahasiswa   memberikan   kesempatan   kepada   mahasiswa   untuk   dapat   mengikuti  

kelas  atau  semester  di  perguruan  dalam  negeri  maupun  luar  negeri, berdasarkan perjanjian   

kerjasama yang sudah  disepakati oleh Pemerintah.  Program pertukaran mahasiswa merupakan 

program yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar  di 

perguruan tinggi lain. 

Walaupun saat ini pertukaran mahasiswa dengan full  credit transfer sudah banyak  

dilakukan  dengan mitra Perguruan Tinggi luar  negeri, tetapi sistem kredit transfer yang  

dilakukan antar perguruan tinggi di  dalam negeri sendiri masih sangat sedikit  jumlahnya  

sehingga  program  pertukaran  mahasiswa  ini  perlu  untuk  dikembangkan.   

B.  Tujuan 

a.  Meningkatkan wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika, persaudaraan  

 budaya dan suku akan semakin kuat. 

b.  Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga  

 meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 

c.  Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan  

 baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam  

 negeri dengan luar negeri. 
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C.  Proses Pelaksanaan  Program Pertukaran MBKM 
 

 

 

 

                                                  
                                           Gambar  8.  Proses Pelaksana Program Pertukaran Mahasiswa 

 

 

 

D.      Mekanisme Pelaksanaan Proram Pertukaran Mahasiswa MBKM 
 

1.  Program Studi 

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model  Program Pertukaran Mahasiswa 

2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan 

Tinggi 

3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan 

Tinggi beserta persyaratannya.  

4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar 

Perguruan Tinggi. 
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2.  Fakultas 

1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.  

2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan. 

3. Mengkoordinasikan   persiapan,   pelaksanaan,   pengendalian   dan penyempurnaan program 

Pertukaran Mahasiswa dengan tingkat Perguruan Tinggi  

3.   Perguruan Tinggi 

1. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi 

pada perguruan tinggi  dan dluar perguruan tinggi 

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

  dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester  

  dan sistem penilaian. 

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program pertukaran mahasiswa 

terhadap mahasiswa, dosen dan semua unsur yang terkait. 

                                                      4.  Perguruan Tinggi  Mitra  

1. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi. 

2. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen 

kerja sama (MoU/SPK). 

3. Menjamin proses kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa yang berkualitas sesuai dokumen kerja 

sama  (MoU/SPK). 

5.   Mahasiswa 
 
1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai mata kuliah/program yang akan 

diambil di luar prodi. 

2. Mendaftar dan mengikuti persyaratan program Pertukaran Mahsiswa sesuai  dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan.  

3. Melaksanakan kegiatan program Perukaran Mahasiswa sesuai ketentuan dan pedoman akademik  
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E.    Bentuk Kegiatan Pertukaran Mahasiswa 

 

1. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang  

sama. Bentuk   pembelajaran   yang   dapat   diambil   mahasiswa   untuk   menunjang 

terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum 

program studi Agribisnis maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian 

pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. 

2. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan  

Tinggi yang berbeda.  Bentuk   pembelajaran   yang   dapat   diambil   mahasiswa   untuk   

memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang  

mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan  

CPL  pada  Program Studi Agribisnis . 

3. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang  

berbeda.  Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang 

berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang  dalam  

struktur  kurikulum  program  studi,  maupun  pengembangan kurikulum untuk memperkaya 

capaian pembelajaran lulusan program Studi Agribisnis. 

 

F.  Implementasi Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa 

1. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di UM Kendari 

a. Persiapan yang dilakukan oleh Program Studi Agribisnis 

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil 

mata kuliah di program studi lain.  

2. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa  dari luar prodi yang 

sesuai dengan profil lulusan program studi Agribisnis. 

3. 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 minimal semester 4 

2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 

3. Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik 

4. Mahasiswa mendaftarkan diri pada program studi yang dituju di dalam kampus Universitas 

Muhammadiyah Kendari yang telah bekerjasama dengan program studi  Agribisnis 

5. Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya dapat mengikuti perkuliahan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
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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 luring, daring atau blended. 

3. Peserta prorgam  wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika 

mahasiswa dan peraturan lainnya. 

4. Mahasiswa harus mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada mata kuliah yang diambil 

sesuai dengan ketentuan. 

 

 Tabel  7. Penyetaraan SKS Mata Kuliah Dalam Program Studi Lain di UM Kendari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mahasiswa Agribisnis harus mampu menguasai minimal CPL Prodi Agribisnis, namun memerlukan 

kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh 

karena itu, mahasiswa Program Studi Agribisnis UM Kendari dapat mengambil mata kuliah di program 

studi Manajemen, yang ada dalam ruang lingkup Universitas Muhammadiyah Kendari. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Kuliah ( Semester IV) SKS 

AIK V 2 

Metode Penelitian 2 

Penyuluhan 3 

Pemasaran  3 

Ekonomi International 2 

Mesin dan Peralatan Pertanian 3 

Tanaman Pangan 3 

Agroindustri 2 

Jumlah SKS 20 SKS 
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                                       2.   Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama di luar UM Kendari 

a.  Persiapan yang dilakukan oleh Program Studi Agribisnis: 

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa 

 untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.  

2. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses 

pembelajaran, dan pengakuan kredit semester dan penilaian. 

3. Menyiapkan daftar nama Perguruan Tinggi yang memiliki program studi  

sama diluar UM Kendari  telah melakukan MoU 

4. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang 

sama pada perguruan tinggi lain yang berbobot 20 sks dalam satu semester. 

b. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa 

1. Mahasiswa aktif pada program studi asal minimal semester 4 

2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 

3. Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik 

4.  Mahasiswa mendaftarkan diri pada program studi yang sama diluar UM Kendari 

5.  Mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti seleksi  program Pertukaran  

        Mahasiswa  

6. Setelah   dinyatakan   diterima   pada   program   studi   tujuan,   mahasiswa 

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

 pembimbing akademik 

 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  sesuai dengan ketentuan secara  luring, daring atau 

blended.    

5. Mahasiswa berhak mendapatkan pelayaan administrasi dan akademik pada 

Perguruan Tinggi tujuan  
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       Tabel  8 . Penyetaraan SKS Mata Kuliah Dalam Program Studi Lain di UM Kendari 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prodi Agribisnis pada PT A dapat mengambil mata kuliah untuk mendukung kompetensi tambahan 

yang ditawarkan Pada Program studi PT lain.   

Mata Kuliah ( Semester IV) SKS 

AIK V 2 

Metode Penelitian 2 

Penyuluhan 3 

Pemasaran  3 

Ekonomi International 2 

Mesin dan Peralatan Pertanian 3 

Tanaman Pangan 3 

Agroindustri 2 

Jumlah SKS 20 SKS 
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3.   Pertukaran Mahasiswa  antar  Program Studi yang pada Perguruan Tinggi  yang 

 berbeda 

 
 a.  Persiapan yang dilakukan oleh Program Studi  Agribisnis: 

1.  Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk  

 mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda  

2.   Menyiapkan daftar nama prodi dari perguruan tinggi diluar UM Kendari yang telah    

  bekerjasama.   

3.  Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa pada prodi berbeda  

 diluar UM Kendari 

4.   Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan 

5.       Membuat  kesepakatan  dengan  perguruan  tinggi  mitra  antara  lain  proses 

pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. 

6.       Mengatur jumlah sks yang dapat diambil yang setara dengan 20 sks dalam satu  

 semester. 

b.  Persyaratan Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa 

1. Mahasiswa aktif pada program studi asal minimal semester  5 

2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 

3. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada Perguruan Tinggi 

4. Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik 

5.    Mahasiswa mendaftarkan diri pada program studi berbeda diluar UM Kendari yang telah  

    bekerjasama.  

6. Mengisi formulir pendaftaran dan dan mengikuti seleksi program   Pertukaran 

Mahasiswa 

7.    Mahasiswa yang dinyatakan diterima pada program studi tujuan melengkapi persyaratan  

yang  ditentukan  seperti  biodata  diri,  KHS,  KRS,  surat  izin pembimbing akademik.  

 

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 luring, daring maupun blended 

3.  Peserta prorgam wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika 

mahasiswa dan peraturan lainnya. 

4. Mahasiswa harus mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada mata kuliah yang 

diambil. 
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5.     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. 

6.   Mahasiswa berhak mendapatkan pelayaan administrasi dan akademik Perguruan Tinggi  

penerima/ tujuan.  

 

     Tabel  9. Penyetaraan SKS Mata Kuliah Dalam Program Studi Lain di UM Kendari 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa Agribisnis UM Kendari harus menguasai CPL yakni menguasai pengetahuan tentang 

dasar teknologi komunikasi dan infoemasi di bidang pertanian, tambahan yang dapat diambil dari 

prodi lain pada PT berbeda. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata 

kuliah Sistem Infomesi dan Manajemen dan manajemen mutu  pada prodi  luar PT Lain. 

 

G. Tahapan Monitoring Dan Evaluasi 

             Kegiatan monitoring dilakukan melalui : 

1. Kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa 

yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi Desa yang telah ditentukan. Data yang telah 

dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan 

tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti Program  Pertukaran Mahasiswa. 

2. Kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa 

sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pelaksanaan Program 

Pertukaran Mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Kuliah ( Semester IV) SKS 

AIK V 2 

Metode Penelitian 2 

Penyuluhan 3 

Pemasaran  3 

Ekonomi International 2 

Mesin dan Peralatan Pertanian 3 

Tanaman Pangan 3 

Agroindustri 2 

Jumlah SKS 20 SKS 
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Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam 

melakukan monitoring kegiatan pembelajaran program Pertukaran Mahasiswa 

2. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum untuk 

digunakan selama proses monitoring. 

3. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitioringnya kepada para 

pihak yang dituju. 

4. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, 

waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain. 

5. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan 

evaluasi. 

6. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan devisi layanan Akademik untuk 

diarsipkan. 

               Kegiatan  evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama kegiatan dan pelaksanaan 

Program Pertukaran mahasiswa, data hasil monitoring, dan data ujikompetensi, untuk 

selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan matakuliah yang dikontrak oleh 

mahasiswa. 

2. Prodi mengajukan penerbitan surat keputusan terhadap proses pelaksanaa program Pertukaran  

mahasiswa kepada dekan. 

3. Hasil penilaian dan surat Keputusan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada 

SIMAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing kegiatan Pertukaran 

Mahasiswa pada program studi. 

4. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program Pertukaran Mahasiswa yang selanjutnya 

dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik. 
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PROGRAM  KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA  

 
 

A. Latar Belakang 

 

   Peningkatan semangat kewirausahaan dan jumlah wirausaha menjadi perhatian dari 

beberapa institusi termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. Minat mahasiswa untuk menjadi 

wirausaha masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari minimnya jumlah wirausaha 

dibandingkan dengan total penduduk. Kementerian Perindustrian mencatat rasio jumlah 

wirausaha di Indonesia hanya 3,1 persen sedangkan untuk menjadi negara maju diperlukan 

wirausaha sebanyak 14 persen. 

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

memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 

negara yang disurvei. Sementara menurut riset darn IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% 

millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi 

generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus 

Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan 

belajar yang sesuai. 

              Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah kendari 

Universitas akan menerapkan MBKM melalui Program Kewirausahaan sebagai salah satu fokus  

dalam  proses  pembelajaran,  sebagai  upaya  mempersiapkan  lulusan  untuk  tidak  

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

creation) sekaligus tercapainya Capaian Pembelajaran yakni (1) Menguasai konsep dasar 

kewirausahaan di bidang agrokompleks (2) Mampu mengembangkan rancangan usaha agibisnis 

berdasarkan analisis masalah lingkungan agrokompleks dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

terkait (3) Mampu mempresentasikan ide bisnis secara efektif dan meyakinkan dalam bentuk 

tulisan maupun lisan.  

            Kegiatan Pembelajaran di luar kampus yang memberikan kesempatan  

kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi wirausaha diharapkan dapat lebih  

menarik minat mahasiswa, karena kegiatan ini dapat dilakukan 1 sampai 2 semester  

dengan bobot 20 - 40 sks.  
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B. Tujuan 

Adapun tujuan dari  Program Kewirausahaan adalah :  

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berminat berwirausaha untuk memulai 

menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.  

2. Membuka lapangan kerja untuk diri sendiri dan untuk lingkungan sekitar. 

3. Menangani permasalahan  tenaga kerja dan mengurangi pengangguran intelektual dari 

kalangan sarjana. 

  

C.  Proses Pelaksanaan Program Kewirausahaan MBKM 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                     Gambar  9.  Proses Pelaksana Program Kewirausahaan 
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D.  Mekanisme Pelaksanaan Program Kewirausahaan 

 
1. Lembaga Kewirausahaan 

 

a. Program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat universitas dengan silabus kegiatan 

wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.  

b. Program tersebut merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari program studi yang 

ditawarkan oleh Fakultas/ Program Studi. 

c. Untuk penilaian program kewirausahaan disusun rubrik assesmen atau ukuran keberhasilan 

capaian pembelajaran. Di antaranya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program 

maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.  

d. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor 

pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.    

e. Kegiatan wirausaha mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari diintegrasikan dengan 

Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Kendari.  

f. Lembaga kewirausahaan/ Fakultas bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan 

sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem 

pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari 

mentor/pelaku usaha.  

g. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran wirausaha. 

2. Mahasiswa 
 
                    

1. Mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha setelah mendapatkan persetujuan 

dosen penasehat Akademik (PA) dan Ketua Program Studi.  

2. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha dan melaksanakan kegiatan wirausaha di 

bawah bimbingan dosen pembimbing, pusat inkubasi , kewirausahaan atau mentor.  

3. Membuat laporan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan dalam bentuk presentasi. 

                               E.  Proses Program Wirausaha 

 
1.   Mahasiswa mendaftar program wirausaha pada Lembaga Kewirausahaan. 

2.   Mahasiswa menyusun proposal wirausaha yang dilakukan secara mandiri/kelompok 

3.   Lembaga kewirausahaan melakukan penilaian proposal  

4.   Lembaga Kewirausahaan menunjuk dosen pembimbing dan mentor 

5.   Mahasiswa menjalankan usaha yang dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 semester. 

6.   Mahasiswa menyusun Laporan wirausaha 

7.   Mahasiswa mempresentasikan laporan wirausaha 

8.   Dosen pembimbing dan mentor melakukan penilaian  

9.    Ketua program studi melakukan konversi nilai dan pengakuan sks. 

10. Pelaporan PDDikti melalui operator PDDikti. 
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 F.  Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha 
 

1. Minimal terdaftar pada semester 5 (lima). 
 

2. Telah menyelesaikan mata kuliah minimal 80 sks. 
 

3. Terdaftar aktif pada semester berjalan. 
 

4. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dapat dilaksanakan baik yang belum 

maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. 

5. Kegiatan wirausaha wajib di bimbing oleh seorang dosen dari prodi asal dan seorang mentor 

dari luar prodi. 

6. Mahasiswa  mengembangkan  kegiatan  wirausaha  secara  mandiri atau berkelompok 

dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan 

 

                                     G .   Penyetaraan SKS  Program Kewirausahaan  MBKM 
 

            Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (learning outcomes). 

Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan 

rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu learning 

outcomes (capaian pembelajaran).  Penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 

dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh (20) SKS 

tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang 

kompetensinya sejalan dengan kegiatan Kewirausahaan.  

            Kegiatan Kewirausahaan tersebut dilaksanakan selama 6 bulan pada industri pengolahan. 

Penyetaraan bobot SKS dalam program kewirausahaan tersebut didasarkan pada Capaian 

Pembelajaran Prodi Agribisnis : 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

5. Mampu mempresentasikan ide bisnis secara efektif dan meyakinkan dalam bentuk tulisan 

maupun lisan 

6. Menguasai konsep dasar kewirausahaan di sektor agrokompleks. 

7. Menguasai pengetahuan dasar komuniksi dan ICT di bidang agribisnis. 
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  Tabel  9. Penyetaraan SKS Mata Kuliah Mahasiswa Agribisnis  Program Kewirausahaan MBKM 

 
 
 

 
      Tabel 9 diatas menjelaskan tentang mahasiswa agribisnis yang Kewirausahaan yang akan 

dilaksanakan oleh mahasiswa  selama 6 bulan akan setara  setara dengan belajar mata kuliah 7 

mata kuliah yang ditawarkan pada semester ke – 5 yakni Komunikasi Agribisnis, Pemasaran Hasil 

pertanian, Ekonomi Manajerial, Strategi dan kebijakan Bisnis, Agriprenuer, Akuntansi Agribisnis dan 

Komputer Agribisnis. Sedangkan untuk  semeseter ke- 6 juga terdapat 7 mata kuliah yakni 

matakuliah   dan pada Rancangan Usaha Agribisnis, Ekonomi produksi, Teknologi Pengolahan Hasil 

Pertanian, Manajemen Agribisnis, Etika dan Hukum Bisnis, Riset Operasi dan Manajemen SDM. 

 
G .   Penilaian Program Kewirausahaan 

1. Penilaian kegiatan merdeka belajar - kampus merdeka, program “hak belajar tiga semester di 

luar program studi” mengacu pada  5 (lima) prinsip yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, 

dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 

2. Beberapa aspek yang dinilai dalam kegiatan merdeka belajar - kampus merdeka, program 

“hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah 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. 

 

 

 

Mata Kuliah ( Semester V) SKS 

Komunikasi Agribisnis 2 

Pemasaran Hasil Pertanian 3 

Ekonomi Manajerial  3 

Strategi dan Kebijakan Bisnis 3 

Agroprenuer 3 

Akuntansi Agribisnis 3 

Komputer Agribisnis 3 

Jumlah SKS 20 SKS 

Mata Kuliah ( Semester VI)   

                    Rancangan Usaha Agribisnis 3 

Ekonomi produksi 3 

Teknologi Hasil Pertanian 3 

Manajemen Agribisnis 3 

Etika dan Hukum Bisnis 3 

Riset Operasional 3 

Manajemen Sumberdaya Manusia 2 

            Jumlah SKS 20 
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3. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan 

laporan yang dibuat dan dipresentasikan oleh mahasiswa.  

4.  Penilaian dilakukan oleh Lembaga kewirausaahan meliputi: 

a. Memiliki rencana dan target bisnis, baik jangka pendek maupun panjang. 

b. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan 

di awal.  

c. Bertumbuhnya SDM sesuai dengan rencana bisnis. 

d. bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa 

mendapatkan nilai A 
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Tabel  10. Penyetaraan SKS Mata Kuliah Mahasiswa Agribisnis  Program Kewirausahaan  

 
 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Kegiatan Mahasiswa Dosen Fakultas/ 

Prodi 

Agribisnis 

Pra kegiatan Proposal Mahasiswa 

1 Menyusun program  

kewirausahaan (silabus kegiatan 

wirausaha) 

    

2 Mengintegrasikan program 

wirausaha baik dari internal 

maupun eksternal UM Kendari 

    

3 Menyiapkan rubrik 

asesmen/penilaian 

    

4 Menyediakan sistem 

pembelajaran ke-wirausahaan 

yang terpadu dengan praktik 

langsung 

    

5 Menyusun pedoman teknis 

kegiatan 

    

Proses Kegiatan Wirausaha Mahasiswa 

7 Mahasiswa mendaftar di kegiatan 

 wirausaha 

    

8 Mahasiswa menyusun proposal 

wirausaha baik secara 

mandiri/kelompok 

    

9 Melakukan penilaian proposal 

dan melakukan rekognisi mata 

kuliah 

    

19 Menyediakan dosen pembimbing 

wirausaha 

    

11 Menyediakan mentor wirausaha     

12 Menjalankan usaha yang 

dilakukan dalam waktu 1 sampai 

2 semester 

    

13 Menyusun laporan wirausaha     

14 Menerima laporan wirausaha     

Pasca  Kegiatan Wirausaha Mahasiswa 

    15 Dosen pembimbing bersama 

mentor melakukan evaluasi 
    

   16 Memperoleh sertifikat wirausaha     

   17 Konversi nilai dan pengakuan 

SKS 
    

   18 Melaporkan hasil ke PDDIKT     
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      Tabel 11. Deskripsi Usaha 

 
 

 
 

 

   

 

      Tabel 12. Aspek Pemasaran 

  

 

 

 

 

 

      

 

     Tabel 13. Aspek Operasi Produksi 

 

 

 

 

 

 

     Tabel 14.  Aspek Sumberdaya Manusia 

 

 

 

 

 

      Tabel 15. Aspek Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator keterangan 

1 Jenis Usaha  

2 Produk  

3 Merek  

4 Kekuatan utama usaha produk  

5 Kelemahan utama usulan produk  

No Indikator keterangan 

1 Daerah Pemasaran  

2 Pasar sasaran  

3 Harga Jual  

4 Harga Pabrik  

5 Harga Pokok  

6 Volume Penjualan  

7 Sistem Penjualan dan Pembayaran  

8 Saluran Distribusi   

9 Jumlah pesaing dilingkungan usaha  

No Indikator keterangan 

1 Gambaran  Lokasi Usaha  

2 Proses Produksi  

3 Kapasitas  Operasi Produksi  

4 Tata letak operasi produksi  

5 Teknologi (Gambaran asset  usaha)  

6 Perijinan  

No Indikator keterangan 

1 Struktur organisasi  

2 Spesifikasi Jabatan (job)  

3 Uraian tugas  

4 Sistem Balas Jasa (Imbalan dan Upah)  

5 Kelemahan utama usulan produk  

No Indikator keterangan 

1 Besarnya kebutuhan modal dan investasi  

2 Sumber Modal  

3 Bentuk Pembukuan  

4 Net Present Value  

5 Analisis Titik Pulang Pokok  

6 Ikhtisar Laba Rugi  
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 Hambatan 

 Strategi Penyelesaian 

 Penilaian Prospek Usaha 

 

H.  Implementasi Pelaksanaan Program MBKM 

Adapun Tahap pelaksanaan Program  Kewirausahaan MBKM adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Gambar 10. Tahap Implementasi Program Kewirausahaan MBKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSIAPAN 

1. Pembuatan Panduan Program Kewirausahaan oleh TIM 

2. Sosialisasi Panduan Program Kewirausahaan pada semua unit terkait 

3. Identifikasi  Kurikulum  dan  CPL  oleh Prodi 

4. Persiapan dan Penyesuain dengan SIMAK 

5. Publish mata kuliah yang yang ditawarkan oleh Prodi 

PELAKSANAAN 

1.  Pengajuan rencana kontrak kuliah Program Kewirausahaan 

2.  Persetujuan Prodi dan Pembimbing Akademik 

3.  Pelaksanaan  kontrak  kuliah 

4.  Serah Terima dengan pihak Desa Mitra 

5.  Pelaksanaan Kegiatan Program Kewirausahaan 

6.  Konversi dan pemasukan nilai pada SIMAK 

 
 

MONITORING/EVALUASI 

1. Penerbitan Surat Tugas bagi Dosen dan pihak terkait  Kewirausahaan 

2. Dokumentasi Pelaksanaan aktivitas  Program Kewirausahaan 

3. Rekapitulasi Pelaksanaan aktivitas  program Kewirausahaan 

4. Evaluasi  Laporan  kegiatan  program Kewirausahaan Evaluasi Program 

Kewirausahaan MBKM 
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a.  Tahapan Persiapan 

Adapun tahapan persiapan dalam implementasi Program Magang  MBKM  adalah sebagai berikut : 

1. Tim MBKM membuat pedoman atau panduan Program Program Kewirausahaan sesuai dengan 

kompetensi dan kurikulum  

2. Tim MBKM melakukan sosialisasi panduan kepada fakultas, program studi dan  semua unit 

terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM. 

3. Prodi melakukan identifikasi  kurikulum dan capaian pembelajaran (CPL) pada program studi 

yang relevan dengan program Kewirausahaan 

4. Prodi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan 

kegiatan Program Kewirausahaan 

5. Prodi melakukan penjajakan terhadap Desa dan lokasi kegiatan Program Kewirausahaan 

6. Prodi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar Desa lokasi kegiatan Program 

Kewirausahaan kepada Dekan. 

7. Divisi kurikulum memverifikasi matakuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya 

disampaikan kepada Direktorat Bidang Akademik untuk didokumentasikan.  

8. Mempublikasikan mata kuliah yang telah dikonversi dalam program Kewirausahaan pada 

SIMAK untuk ditawarkan kepada Mahasiswa. 

b.  Tahapan Pelaksanaan 

1. Menyampaikan pengumuman  tentang Program Kewirausahaan MBKM kepada mahasiswa 

2. Mahasiswa mengajukan pendaftaran untuk mengikuti Program Kewirausahaan  MBKM dengan 

cara mengisi formulir yang telah disediakan. 

3. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian 

mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan Program Kewirausahaan 

MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi. 

4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit matakuliah baik yang diikuti melalui proses kegiatan 

Program Kewirausahaan MBKM. 

5. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah 

disesuaikan dan  dipaketkan dalam Program Kewirausahaan oleh prodi. 

6. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang MBKM kepada 

Direktorat Akademik atas persetujuan Dekan. 

7. Mahasiswa menerima pembekalan materi dan aturan-aturan selama kegiatan Program 

Kewirausahaan.   

8. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas dengan pihak lembaga mitra  Program 

Kewirausahaan MBKM. 
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 c. Tahapan Monitoring Dan Evaluasi 

                 Kegiatan monitoring dilakukan melalui : 

1. Kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan kegiatan Program Kewirausahaan yang 

dilakukan oleh mahasiswa di lokasi Desa yang telah ditentukan. Data yang telah dikumpulkan 

menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus 

mahasiswa dalam mengikuti Program  Kewirausahaan. 

2. Kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Kewirausahaan 

sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pelaksanaan Program 

Kewirausahaan. 

   Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam 

melakukan monitoring pembelajaran lokasi kegiatan program Kewirausahaan. 

2. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum untuk 

digunakan selama proses monitoring. 

3. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitioringnya kepada para 

pihak yang dituju. 

4. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, 

waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain. 

5. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan 

evaluasi. 

6. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan devisi layanan Akademik untuk 

diarsipkan. 

               Kegiatan  evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama kegiatan dan pelaksanaan 

Program Kewirausahaan mahasiswa, data hasil monitoring, dan data ujikompetensi, untuk 

selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan matakuliah yang dikontrak oleh 

mahasiswa. 

2. Prodi mengajukan penerbitan surat keputusan terhadap proses pelaksanaa program 

Kewirausahaan  mahasiswa kepada dekan. 

3. Hasil penilaian dan surat Keputusan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada 

SIMAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing kegiatan 

Kewirausahaan pada program studi. 

Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program Kewirausahaan yang selanjutnya 

dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik. 
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PROGRAM  PENELITIAN MAHASISWA  

 
 

A. Latar Belakang 

 

   Kebijakan Merdeka  Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga menyiapkan program bagi 

mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, program tersebut dapat diwujudkan dalam 

bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat 

membangung cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan 

pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih 

mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa 

yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, akan berpeluang untuk magang 

di laboratorium pusat riset. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan selama 6 Bulan  sampai 12 

bulan yang setara dengan 20 sks sampai 40 sks. 

              Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah kendari 

Universitas akan menerapkan MBKM melalui Program Penelitian sebagai salah satu fokus  

dalam  proses  pembelajaran,  sekaligus tercapainya Capaian Pembelajaran yakni (1) Mampu 

menyusun  deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi dan laporan tugas akhir dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (2) Mampu mengambil keputusan secara tepat 

dan konteks dalam penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data (3) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

             

B. Tujuan 

Adapun tujuan dari  Program  Penelitian adalah :  

1. Meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang 

berkualitas dan terbebas dari plagiasi, serta memperkuat  pool talent peneliti secara topikal. 

2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di 

lembaga riset/pusat studi. 

3.  Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di lembaga riset dengan memberikan sumber daya peneliti  

dan regenerasi peneliti sejak dini. 
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 C.  Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian 

 
1. Universitas/Fakultas/Program Studi 

 

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

lembaga riset/laboratorium riset. 

b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset 

di lembaga/laboratorium riset di luar kampus. 

c. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta 

bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai. 

d. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook. 

e. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi 

mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan. 

f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

2.   Lembaga mitra 

a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan 

kesepakatan. 

b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset di lembaganya. 

c. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap 

proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa. 

3.  Mahasiswa 

 
a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset setelah mendapatkan 

persetujuan Dosen Penasehat Akademik (DPA). 

b. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat 

melakukan riset. 

c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan 

penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah. 

D.  Proses Program Penelitian 

a. Mahasiswa mendaftar program peneltian di LPPM dengan memenuhi ketentuan dan 

persyaratan penelitian. 

b. LPPM  menunjuk dosen pembimbing setelah mendapat rekomendasi dari Fakultas  

c. Dosen pembimbing melakukan pembimbingan selama proses penelitian 

d. LPPM melakukan evaluasi secara berkala   

e. Mahasiswa melakukan seminar hasil penelitian  

f. Program studi melakukan konversi nilai,pengakuan sks, dan  penginputan nilai dalam KHS. 

g. Laporan PDDikti, oleh operator PDDikti. 
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E.  Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 
a. Minimal terdaftar pada semester 6 (enam). 

b. Telah meluluskan mata kuliah minimal 100 sks. 

c. Mahasiswa aktif pada semester berjalan. 

d. Mahasiswa mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) . 

e. Durasi penelitian 1 atau 2 semester (setara dengan 20 atau 40 sks). 

f. Mahasiswa dapat memperoleh Sertifikat Penghargaan, jika dilakukan perlombaan 

penelitian. 

g. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal terindeks, Hak kekayaan Intelektual, Kualitas 

Produk Inovasi, dan penghargaan dari penyelenggara perlombaan. 

                                             F .   Penilaian program Penelitian 

     Penilaian kegiatan penelitian/riset dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan 

tinggi serta penilaian yang diberikan oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa mengikuti 

kegiatan risetnya. Pertimbangan penilaian proyek penelitian/riset mahasiswa didasarkan atas 

proses dan luaran akhir penelitian/riset mahasiswa Adapun untuk penilaian luaran akhir 

dilakukan terhadap skala indeks jurnal, Hak Kekayaan Intelektual, Kualitas Produk Inovasi, 

penghargaan dari penyelenggaran perlombaan.  Adapun unsur penilaian dari program 

penelitian terdiri dari (1) Penilaian proses dan hasil penelitian (2) Penilaian luaran peneltian. 

         Tabel 16 . Penilaian dan Bobot SKS program penelitian 

Penilaian SKS  

Proposal 2 

Pelaksanaan 10 

Catatan harian 2 

Laporan Kemajuan 1 

Laporan Akhir 1 

Seminar 1 

Publikasi 3 

Jumlah SKS 20 SKS 

Catatan : 

1. Publikasi minimal pada jurnal SINTA  4 ( status : accepted )  

2. Jika mahasiswa mempublikasikan pada jurnal minimal SINTA 2,  Paten Sederhana status 

terdaftar akan memperoleh nilai A   

Tabel  17. Penilaian luaran  penelitian berupa artikel berdasarkan jurnal penerbitnya. 
 
 
 

 
 
 
 

No Jurnal Penerbit Skor  nilai 

 

1 Terakreditasi Sinta 1 96-100 

2 Terakreditasi Sinta 2 91-95 

3 Terakreditasi Sinta 3 86-90 

4 Terakreditasi Sinta 4 81-85 
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                        H.  Implementasi Pelaksanaan Program Penelitian 

Adapun Tahap pelaksanaan Program  Penelitian adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Gambar 11. Tahap Implementasi Program Penelititian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSIAPAN 

1. Pembuatan Panduan Program Penelitian oleh TIM 

2. Sosialisasi Panduan Program Penelitian pada semua unit terkait 

3. Identifikasi  Kurikulum  dan  CPL  oleh Prodi 

4. Persiapan dan Penyesuain dengan SIMAK 

5. Publish mata kuliah yang akan disetarakan oleh Prodi 

PELAKSANAAN 

1.  Pengajuan rencana kontrak kuliah Program Penelitian 

3.  Pelaksanaan  kontrak  kuliah 

4.  Serah Terima dengan pihak Mitra 

5.  Pelaksanaan Kegiatan Program Penelitian 

6.  Konversi dan pemasukan nilai pada SIMAK 

 
 

MONITORING/EVALUASI 

1. Penerbitan Surat Tugas bagi Dosen Pembimbing Program Penelitian 

2. Dokumentasi Pelaksanaan aktivitas  Program  Penelitian 

3. Rekapitulasi Pelaksanaan aktivitas  Program  Penelitian 

4. Evaluasi  Laporan  hasil kegiatan  program Penelitian 



68 
 

 

 

 

 

a.  Tahapan Persiapan 

Adapun tahapan persiapan dalam implementasi Program Penelitan  adalah sebagai berikut : 

9. Tim MBKM membuat pedoman atau panduan Program Penelitian sesuai dengan kompetensi 

dan kurikulum  

10. Tim MBKM melakukan sosialisasi panduan kepada fakultas, program studi dan  semua unit 

terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM. 

11. Prodi melakukan identifikasi  kurikulum dan capaian pembelajaran (CPL) pada program studi 

yang relevan dengan program Penelitian 

12. Prodi menetapkan matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan 

Program Penelitian 

13. Prodi melakukan penjajakan terhadap  mitra Program Penelitian 

14. Divisi kurikulum memverifikasi matakuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya 

disampaikan kepada Direktorat Bidang Akademik untuk didokumentasikan.  

15. Mempublikasikan mata kuliah yang telah dikonversi dalam program Penelitian pada SIMAK 

untuk ditawarkan kepada Mahasiswa. 

b.  Tahapan Pelaksanaan 

9. Menyampaikan pengumuman  tentang Program Penelitian  kepada mahasiswa 

10. Mahasiswa mengajukan pendaftaran untuk mengikuti Program Penelitian dengan cara mengisi 

formulir yang telah disediakan. 

11. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian 

mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan Program Penelitan dengan 

capaian pembelajaran (CPL) prodi. 

12. Mahasiswa melakukan kontrak kredit matakuliah baik yang diikuti melalui proses kegiatan 

Program Penelitian 

13. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program Penelitian mengambil matakuliah yang telah 

disesuaikan dan  dipaketkan dalam Program Penelitian oleh prodi. 

14. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti Program Penelitian kepada Direktorat 

Akademik atas persetujuan Dekan. 

15. Mahasiswa menerima pembekalan materi dan aturan-aturan selama kegiatan Program 

Penelitian.   

16. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas dengan pihak lembaga mitra  Program 

Penelitian. 
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 c. Tahapan Monitoring Dan Evaluasi 

             Kegiatan monitoring dilakukan melalui : 

1. Kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan kegiatan Program Penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa di lokasi Mitra yang telah ditentukan. Data yang telah dikumpulkan 

menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus 

mahasiswa dalam mengikuti Program  Penelitian. 

2. Kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Penelitian sehingga 

mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pelaksanaan Program Penelitian. 

Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam 

melakukan monitoring pembelajaran lokasi kegiatan program Penelitian 

2. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum untuk 

digunakan selama proses monitoring. 

3. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitioringnya kepada para 

pihak yang dituju. 

4. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, 

waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain. 

5. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan 

evaluasi. 

6. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan devisi layanan Akademik untuk 

diarsipkan. 

               Kegiatan  evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama kegiatan dan pelaksanaan 

Program Penelitian mahasiswa, data hasil monitoring, dan data ujikompetensi, untuk 

selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan matakuliah yang dikontrak oleh 

mahasiswa. 

2. Prodi mengajukan penerbitan surat keputusan terhadap proses pelaksanaan program Penelitian  

mahasiswa kepada dekan. 

3. Hasil penilaian dan surat Keputusan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada 

SIMAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing kegiatan Penelitian pada 

program studi. 

4. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program Penelitian yang selanjutnya dilaporkan 

kepada Wakil Rektor Bidang Akademik. 
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PROGRAM  

  PROYEK KEMANUSIAAN  
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PROGRAM  PROYEK KEMANUSIAAN 

 
 

A. Latar Belakang 

   Perguruan tinggi diharapkan mampu berperan dalam membantu mengatasi masalah melalui 

pelibatan mahsiswa dalam program-program kemanusiaan. Program Proyek Kemanusiaan 

merupakan kegiatan sosial dari yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar 

negeri (seperti MDMC, MCCC, Lazizmu, Basnas, Pemda, PMI, BPBD, BNPB, SAR, UNESCO, 

UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). Kegiatan ini dapat menawarkan program-program 

berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dan 

sebagainya.. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan selama  1 (satu) semester yang dapat 

dikonversi  20 sks. 

              Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah kendari 

Universitas akan menerapkan MBKM melalui Program Proyek Kemanusiaan sebagai salah satu 

fokus dalam  proses  pembelajaran,  sekaligus tercapainya Capaian Pembelajaran yakni (1) 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan 

etikan (2) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara 

dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila (3) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 

serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

             

B. Tujuan 

Adapun tujuan dari  Program  Proyek Kemanusiaan adalah :  

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika. 

2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada 

serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.  

 

 C.  Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian 

 
1. Universitas/ Fakultas 

 

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

dalam negeri (MDMC, MCCC, Lazismu, Baznas, Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan SAR, dll) 

maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO,UNOCHA, UNHCR, dll). 

b. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian 

dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa. 

c. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook. 

 

 



72 
 

 

d. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa 

menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan. 

e. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan. 

f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

2.   Lembaga mitra 

a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan 

dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). 

b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek 

kemanusiaan. 

c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa. 

d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti 

oleh mahasiswa. 

e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa. 

3.  Mahasiswa 
 
a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan setelah mendapatkan 

persetujuan Dosen Penasehat Akademik (PA). 

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

pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. 

c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau 

presentasi. 

D.  Proses  Program Proyek Kemanusiaan 

1. Mahasiswa menentukan program proyek kemanusiaan bersama organisasi resmi. 

2. Mahasiswa menyusun proposal program proyek kemanusiaan. 

3. Fakultas menentukan dosen pembimbing 

4. Penilaian dilakukan dosen pembimbing dengan berpedoman pada keputusan universitas 

dengan memperhatikan beberapa unsur. 

5. Program studi melakukan rekognisi program proyek kemanusiaan melalui pembahasan 

penerimaan SKS 

6. Program studi melakukan konversi nilai dan pengakuan sks. 

7. Pelaporan PDDikti melalui operator PDDikti 
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E.  Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Kemanusiaan 
 

1. Minimal terdaftar pada semester 5 (lima). 

2. Telah meluluskan mata kuliah minimal 80 sks. 

3. Terdaftar aktif pada semester berjalan. 

4. Program dirancang bersama organisasi resmi 

5. Proyek atau program kemanusiaan harus terstruktur dan terukur. 

6. Proyek kemanusiaan tanggap darurat dapat terjun langsung melaksanakan program 

proyek kemanusiaan. 

7. Satu kali program proyek kemanusiaan maksimal 1 (satu) semester dan dapat 

mengambil kembali pada semester lainnya. 

 
 

                                             F .   Penilaian program Proyek Kemanusiaan 
 

  Kegiatan program proyek kemanusiaan dilakukan Pelaksanaan kegiatan proyek 

kemanusiaan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks. Penilaian Dua puluh sks tersebut 

dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti 

program tersebut, baik dalam kompetensi keras (hard skills) maupun kompetensi halus (soft 

skills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan 

penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi berikut :     

 

Tabel  18. Penilaian dan Penyetaraan Program Proyek Kemanusiaan 
 
 
 
 
 

 
     

 

Hard Skills       

No CPMK SKS Bobot kegiatan ( %) 

1 Mampu merumuskan permasalahan sosial 3  

2 Mampu menyusun program kerja bidang sosial  3  

3 Mampu menyelesaiak permasalahan bidang sosial 4  

 Bobot   50 

Soft Skills     

No CPMK   

1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2  

2 Mampu bekerjasama dalam tim 2  

3 Mampu bekerja keras 2  

4 Memiliki kreatifitas  2  

 Bobot  50 

TOTAL  20 100 
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                        H.  Implementasi Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan 

Adapun Tahap pelaksanaan Program  Proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Gambar 12. Tahap Implementasi Program Proyek Kemanusiaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSIAPAN 

1. Pembuatan Panduan Program Proyek kemanusiaan oleh TIM 

2. Sosialisasi Panduan Program pada semua unit terkait 

3. Identifikasi  Kurikulum  dan  CPL  oleh Prodi 

4. Persiapan dan Penyesuain dengan SIMAK 

5. Publish mata kuliah yang akan disetarakan oleh Prodi 

PELAKSANAAN 

1.  Pengajuan rencana kontrak kuliah Program Proyek Kemanusiaan 

3.  Pelaksanaan  kontrak  kuliah 

4.  Serah Terima dengan pihak Mitra 

5.  Pelaksanaan Kegiatan Program  

6.  Konversi dan pemasukan nilai pada SIMAK 

 
 

MONITORING/EVALUASI 

1. Penerbitan Surat Tugas Dosen Pembimbing Program Proyek Kemanusiaan 

2. Dokumentasi Pelaksanaan aktivitas  Program   
3. Rekapitulasi Pelaksanaan aktivitas  Program   
4. Evaluasi  Laporan  hasil kegiatan  program  
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a.  Tahapan Persiapan 

Adapun tahapan persiapan dalam implementasi Program Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut : 

1. Tim MBKM membuat pedoman atau panduan Program Proyek kemanusiaan sesuai dengan 

kompetensi dan kurikulum  

2. Tim MBKM melakukan sosialisasi panduan kepada fakultas, program studi dan  semua unit 

terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM. 

3. Prodi melakukan identifikasi  kurikulum dan capaian pembelajaran (CPL) pada program studi 

yang relevan dengan program Proyek Kemanusiaan 

4. Prodi menetapkan matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan 

Program Proyek Kemanusiaan 

5. Prodi melakukan penjajakan terhadap  mitra Program Proyek kemanusiaan 

6. Divisi kurikulum memverifikasi matakuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya 

disampaikan kepada Direktorat Bidang Akademik untuk didokumentasikan.  

7. Mempublikasikan mata kuliah yang telah dikonversi dalam program Kemanusiaan pada SIMAK 

untuk ditawarkan kepada Mahasiswa. 

b.  Tahapan Pelaksanaan 

1. Menyampaikan pengumuman  tentang Program Proyek Kemanusiaan  kepada mahasiswa 

2. Mahasiswa mengajukan pendaftaran untuk mengikuti Program Proyek Kemanusiaan dengan 

cara mengisi formulir yang telah disediakan. 

3. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian 

mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan Program Proyek 

Kemanusiaan melalui capaian pembelajaran (CPL) prodi. 

4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit matakuliah baik yang diikuti melalui proses kegiatan 

Program Proyek kemanusiaan 

5. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program Proyek kemanusiaan mengambil matakuliah yang 

telah disesuaikan dan  dipaketkan dalam Program Proyek Kemanusiaan oleh prodi. 

6. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti Program Proyek Kemanusiaan 

kepada Direktorat Akademik atas persetujuan Dekan. 

7. Mahasiswa menerima pembekalan materi dan aturan-aturan selama kegiatan Program Proyek 

Kemanusiaan.   

8. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas dengan pihak lembaga mitra  Program 

Proyek Kemanusiaan. 
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 c. Tahapan Monitoring Dan Evaluasi 

             Kegiatan monitoring dilakukan melalui : 

1. Kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan kegiatan Program Proyek kemanusiaan 

yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi Mitra yang telah ditentukan. Data yang telah 

dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan 

tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti Program  Proyek kemanusiaan. 

2. Kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Proyek kemanusiaan 

sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pelaksanaan Program. 

Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam 

melakukan monitoring pembelajaran lokasi kegiatan program Proyek Kemanusiaan 

2. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum untuk 

digunakan selama proses monitoring. 

3. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitioringnya kepada para 

pihak yang dituju. 

4. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, 

waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain. 

5. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan 

evaluasi. 

6. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan devisi layanan Akademik untuk 

diarsipkan. 

               Kegiatan  evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

5. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama kegiatan dan pelaksanaan 

Program Proyek Kemanusiaan mahasiswa, data hasil monitoring, dan data ujikompetensi, untuk 

selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan matakuliah yang dikontrak oleh 

mahasiswa. 

6. Prodi mengajukan penerbitan surat keputusan terhadap proses pelaksanaan program Proyek 

kemanusiaan  mahasiswa kepada dekan. 

7. Hasil penilaian dan surat Keputusan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada 

SIMAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing kegiatan Proyek 

Kemanusiaan pada program studi. 

8. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program Proyek Kemanusiaan yang selanjutnya 

dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik. 
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PROGRAM  PROYEK INDEPENDEN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Program Proyek Independen 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. Untuk mewujudkan ide invoatif menjadi karya besar perlu 

keseriusan, fokus dan waktu yang memadai. Program ini 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. Karyakarya tersebut dapat diakui secara nasional maupun 

internasional, baik dalam bentuk lomba, Hak Kekakayaan Intelektual (HKI) maupun penghargaan. 

Pelaksanaan kegiatan program Proyek Independen dapat dilakukan selama  1  atau 2 semester  

setara dengan  20 atau 40 sks. 

              Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah kendari 

Universitas akan menerapkan MBKM melalui Program Proyek Independen sebagai salah satu 

fokus dalam  proses  pembelajaran,  sekaligus tercapainya Capaian Pembelajaran yakni (1) 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur (2) Mampu menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan (3) Mampu mengembangkan rancangan usaha 

agribisnis berdasarkan analisis masalah lingkungan agrokompleks dengan memanfaatkan 

IPTEKS yang terkait. 

             

B. Tujuan 

Adapun tujuan dari  Program  Proyek  Independen adalah :  

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. 

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

3.  Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. 
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 C.  Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian 

 
1.    Universitas/ Fakultas 
a. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim 

mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan. 

b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa 

lintas disiplin. 

c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan. 

d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek 

independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. 

e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk 

disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS). 

 

2.    Mahasiswa 
 

a. Mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (PA). 

b. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin. 

c. Melaksanakan kegiatan Studi Independen. 

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

e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. 

 

D.  Proses  Program Proyek Independen 

1. Pendaftaran, Mahasiswa melakukan pendaftaran dan mengisi KRS. 

2. Seleksi, mahasiswa menyusun proposal 

3. Fakultas, menetapkan dosen penilai 

4. Dosen Penilai, melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan mahasiswa. 

5. Jika hasil penilaian proposal mahasiswa dianggap layak oleh tim penilai, maka mahasiswa 

dapat melanjutkan untuk melakukan studi/proyek independen namun jika tidak layak maka 

mahasiswa harus mengikuti perkuliahan reguler. 

6. Pelaksanaan studi/proyek independen, selama 1 atau 2 semester setara dengan 20 atau 

40 sks. 

7. Penilaian, dilakukan oleh dosen pembimbing atas dasar evaluasi secara berkala dan 

laporan kegiatan studi independen yang dilakukan. 

8. Program Studi, melakukan konversi nilai dan pengakuan sks serta penginputan nilai dalam 

KHS. 

9. Laporan PDDikti, melalui operator PDDikti. 
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E.  Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Independen 
 

1. Minimal terdaftar pada semester 5 (lima). 

2. Telah meluluskan mata kuliah minimal 80 sks. 

3. Terdaftar aktif pada semester berjalan. 

4. Dilakukan selama 1 atau 2 semester setara dengan 20 atau 40 sks. 

5. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau penganti mata kuliah yang harus 

diambil. 

6. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan 

kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi 

dosen pembimbing. 

 
 

                                             F .   Penilaian program Proyek Independen 
 

  Bentuk kegiatan studi/proyek independen dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum 

yang ditempuh oleh mahasiswa. Bentuk kegiatan pada studi/proyek independen dapat 

disesuaikan dengan mata kuliah yang setara. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk 

kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan 

studi/proyek independen:     

 

Tabel  19.  Penyetaraan SKS  Program Proyek Independen 
 

     

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kegiatan Bobot 

Kegiatan 

(%) 

Bobot SKS  

dan Kesetaraan 

    1 Proposal 10 2 

2

2 

 

Hardskill 

1. Rancangan usaha 

2. Statistik/analisis data 

3. Metode studi/ proyek 

4. Pelaksanaan studi/proyek 

5. Laporan studi/proyek 

6. Luaran akhir proyek: produk, lomba 

nasional tau international 

70 17 

 

3 

Program pendukung (soft skill)  

1. Manajemen kegiatan  

2. Disiplin seperti kehadiran (Atau bentuk 

yang lain sesuai dengan ketentuan 

Program Studi) 

20 4 

 TOTAL 100 20 
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                        H.  Implementasi Pelaksanaan Program Proyek Independen 

Adapun Tahap pelaksanaan Program  Proyek Independen adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Gambar 13. Tahap Implementasi Program Proyek Independen 

 

a.  Tahapan Persiapan 

Adapun tahapan persiapan dalam implementasi Program Proyek Independen adalah sebagai berikut : 

8. Tim MBKM membuat pedoman atau panduan Program Proyek Independen sesuai dengan 

kompetensi dan kurikulum  

9. Tim MBKM melakukan sosialisasi panduan kepada fakultas, program studi dan  semua unit 

terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM. 

10. Prodi melakukan identifikasi  kurikulum dan capaian pembelajaran (CPL) pada program studi 

yang relevan dengan program Proyek Independen 

 

 

 

PERSIAPAN 

1. Pembuatan Panduan Program Proyek Independen oleh TIM 

2. Sosialisasi Panduan Program pada semua unit terkait 

3. Identifikasi  Kurikulum  dan  CPL  oleh Prodi 

4. Persiapan dan Penyesuain dengan SIMAK 

5. Publish mata kuliah yang akan disetarakan oleh Prodi 

PELAKSANAAN 

1.  Pengajuan rencana kontrak kuliah Program Proyek Independen 

3.  Pelaksanaan  kontrak  kuliah 

4.  Serah Terima dengan pihak Mitra 

5.  Pelaksanaan Kegiatan Program  

6.  Konversi dan pemasukan nilai pada SIMAK 

 
 

MONITORING/EVALUASI 

1. Penerbitan Surat Tugas Dosen Pembimbing Program Proyek Independen 

2. Dokumentasi Pelaksanaan aktivitas  Program   
3. Rekapitulasi Pelaksanaan aktivitas  Program   
4. Evaluasi  Laporan  hasil kegiatan  program  
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11. Prodi menetapkan matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan 

Program Proyek Independen 

12. Prodi melakukan penjajakan terhadap  mitra Program Proyek Independen  

13. Divisi kurikulum memverifikasi matakuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya 

disampaikan kepada Direktorat Bidang Akademik untuk didokumentasikan.  

14. Mempublikasikan mata kuliah yang telah dikonversi dalam program pada SIMAK untuk 

ditawarkan kepada Mahasiswa. 

b.  Tahapan Pelaksanaan 

9. Menyampaikan pengumuman  tentang Program Proyek Kemanusiaan  kepada mahasiswa 

10. Mahasiswa mengajukan pendaftaran untuk mengikuti Program Proyek Independen dengan cara 

mengisi formulir yang telah disediakan. 

11. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian 

mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan Program Proyek Independen 

melalui capaian pembelajaran (CPL) prodi. 

12. Mahasiswa melakukan kontrak kredit matakuliah baik yang diikuti melalui proses kegiatan 

Program Proyek Independen 

13. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program Proyek Independen mengambil matakuliah yang 

telah disesuaikan dan  dipaketkan dalam Program oleh prodi. 

14. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti Program Proyek Independen kepada 

Direktorat Akademik atas persetujuan Dekan. 

15. Mahasiswa menerima pembekalan materi dan aturan-aturan selama kegiatan Program Proyek 

Independen.   

16. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas dengan pihak lembaga mitra  Program 

Proyek Independen. 

 

 c. Tahapan Monitoring Dan Evaluasi 

             Kegiatan monitoring dilakukan melalui : 

3. Kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan kegiatan Program Proyek Independen 

yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi Mitra yang telah ditentukan. Data yang telah 

dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan 

tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti Program  Proyek Independen. 

4. Kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Proyek Independen 

sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pelaksanaan Program. 
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Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

7. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam 

melakukan monitoring pembelajaran lokasi kegiatan program Proyek Independen 

8. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum untuk 

digunakan selama proses monitoring. 

9. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitioringnya kepada para 

pihak yang dituju. 

10. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, 

waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain. 

11. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan 

evaluasi. 

12. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan devisi layanan Akademik untuk 

diarsipkan. 

               Kegiatan  evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama kegiatan dan pelaksanaan 

Program Proyek Independen mahasiswa, data hasil monitoring, dan data ujikompetensi, untuk 

selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan matakuliah yang dikontrak oleh 

mahasiswa. 

2. Prodi mengajukan penerbitan surat keputusan terhadap proses pelaksanaan program Proyek 

Independen  mahasiswa kepada dekan. 

3. Hasil penilaian dan surat Keputusan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada 

SIMAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing kegiatan Proyek 

Independen pada program studi. 

4. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program Proyek Independen yang selanjutnya 

dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik. 
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BAB IV.  PENUTUP 

 

 Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi Program Studi Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Muhammadiyah dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, hak tiga semester belajar di luar program studi bagi mahasiswa 

dengan harapan Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Kendari 

dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta 

berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Hal- hal yang belum diatur secara detail 

pada pedoman ini, akan diatur dalam peraturan yang lain. 
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