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KATA PENGANTAR 

Sebagai salah satu jurusan tertua di Politeknik Negeri Lhokseumawe, Jurusan Teknik 

Mesin (JTM) selalu berbenah diri dari waktu ke waktu untuk selalu mampu menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. Perubahan yang begitu kentara dirasakan oleh JTM yaitu ketika 

lulusan masuk ke Industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA). Di mana dunia kerja kerap kali 

begitu cepat berkembang teknologinya daripada apa yang telah kita antisipasi atau kita ajarkan di 

dalam kampus. 

Maka dari itu, kerja sama atau sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) 

adalah sebuah keniscayaan. Dengan melibatkan DUDI dalam beberapa hal, sebagai penyusunan 

kurikulum dan dosen ahli, dengan sendirinya akan memperkecil celah (gap) antara kompetensi 

lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDI. 

Rencana strategis (Renstra) yang lalu telah selesai dilaksanakan dengan pencapaian target 

yang memuaskan. Sekarang Renstra 2022-2026 telah pula selesai disusun dengan tentunya untuk 

menjawab tantangan yang lebih sulit daripada sebelumnya. Merdeka belajar yang dicanangkan 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga menjadi salah satu acuan 

dalam menyusun Renstra ini, yang diperkuat dengan indikator kinerja utama (IKU) yang telah 

dirumuskan oleh Kemendikbud untuk dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, termasuk JTM PNL. 

Terakhir, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah S.W.T, Renstra PNL 2022-

2026 telah dikeluarkan untuk menjadi kemudi bagi JTM dalam menjalankan programnya selama 

lima tahun ke depan. Hanya kepada Allah S.W.T kami mohon pertolongan agar kami mampu 

menjalankandengan sebaik-baiknya. 

Buketrata, Oktober 2021 

Ketua Jurusan Teknik Mesin 

Politeknik Negeri Lhokseumawe 

 

 

Hamdani, SST, MT 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Kondisi Umum Jurusan Teknik Mesin 

Jurusan Teknik Mesin, atau yang sering disingkat dengan JTM, merupakan salah satu 

dari enam jurusan yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL). Sebagai salah 

satu dari tiga jurusan perintis, umur jurusan ini sama dengan umur PNL itu sendiri, yaitu berdiri 

sejak tanggal 5 Oktober 1987. Dimana saat itu, PNL masih bernaung dibawah Universitas 

Syiah Kuala, dengan nama awal Politeknik Unsyiah. Sekilas perkembangan jumlah jurusan di 

PNL, dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1. Pertambahan Jurusan dari tahun ke tahun (Renstra PNL) 

 

Di awal pendiriannya, JTM hanya memiliki satu program studi (prodi), yaitu Prodi 

Teknik Mesin. Namun sekarang (2021), JTM telah sedemikian berkembang dengan kehadiran 

tiga prodi di dalamnya, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Program studi di JTM berikut akreditasinya (2021) 

 

1.1.1. Pendidikan 

Sampai saat ini JTM memiliki mahasiswa sebanyak 326 orang, dengan sebaran 42 di 

TI, 110 di TM, dan 174 di TRM, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2.  

1987 

1. Teknik Sipil

2. Teknik Mesin

3. Teknik Kimia

1988

1. Teknik Sipil

2. Teknik Mesin

3. Teknik Kimia

4. Teknik Listrik

1989

1. Teknik Sipil

2. Teknik Mesin

3. Teknik Kimia

4. Teknik Elektro

1998

1. Teknik Sipil

2. Teknik Mesin

3. Teknik Kimia

4. Teknik Elektro

5.  Tata Niaga

2015

1. Tekni Sipil

2. Teknik Mesin

3. Teknik Kimia

4. Teknik Elektro

5. Tata Niaga

6. Teknik Informasi 
dan Komputer

Teknik Mesin (TM)
• D3 - TM - Teknologi Mesin (B)

• D3 - TI -Teknologi Industri (C)

• D4 - TRM - Teknologi Rekayasa Manufaktur (B)

• D4 - TRPF - Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi (Baik)
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Gambar 1.2. Jumlah mahasiswa (2020) 
 

 

174

110

42

TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR

TEKNOLOGI MESIN

TEKNOLOGI INDUSTRI
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BAB 2 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

2.1. Visi 

Sebuah jurusan yang selalu memandang ke depan dengan tantangan yang selalu 

berubah dan semakin sulit, maka JTM perlu menetapkan sebuah visi yang akan menjadi arah 

bagi pengembangan jurusan.  

Adapun visi JTM yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

Menjadi Jurusan pendidikan Vokasi unggulan dalam bidang 

Ilmu Teknik Mesin untuk menyiapkan tenaga profesional yang 

adaptif terhadap perubahan IPTEK serta berdaya saing nasional 

dan regional. 

2.2. Misi 

Ketika visi telah ditetapkan, maka selanjutnya adalah menetapkan langkah-langkah 

(misi) apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. 

Adapun misi JTM adalah sebagaimana tersebut berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang profesional; 

2. Mengembangkan atmosfer akademik yang mendukung peningkatan kualitas tridharma 

perguruan tinggi; 

3. Melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kebutuhan masyarakat daerah dan pembangunan nasional; 

4. Melaksanakan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan dan pengoperasian jurusan; 

5. Meningkatkan sumber daya manusia; 

6. Mengembangkan laboratorium ke arah laboratorium bersertifikasi; 

7. Mengembangkan kemampuan kewirausahaan mahasiswa dan kemampuan soft skill; 

8. Membina hubungan kerja sama dengan institusi pemerintah, industri, dan perguruan 

tinggi. 

2.3. Tujuan 

Ada beberapa tujuan dari JTM yang diinginkan dicapai dalam tugasnya melaksanakan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan dalam bidang teknik mesin; 

2. Mengupayakan terciptanya akademik atmosfer yang mendukung keberlangsungan 

proses belajar mengajar yang baik; 
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3. Menghasilkan produk terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat 

bagi masyarakat dan institusi; 

4. Menghasilkan manajemen pengelolaan dan pengoperasian Jurusan Teknik Mesin yang 

profesional dan berstandar bermutu; 

5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Jurusan Teknik Mesin; 

6. Menghasilkan laboratorium bersertifikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat Uji 

Kompetensi (TUK); 

7. Mempersiapkan lulusan yang memiliki kemampuan berwirausaha dan berperilaku 

mulia; 

8. Terjalin kerja sama dengan institusi pemerintah, industri dan perguruan tinggi, baik 

dalam negeri maupun luar negeri. 
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BAB 3. MERDEKA BELAJAR SEBAGAI ISU STRATEGIS 

3.1. Merdeka Belajar 

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dan kemudian diteruskan 

olek Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Diksi), telah mencetuskan konsep merdeka belajar 

untuk pengembangan peserta didik yang berorientasi pada outcome. Konsep Merdeka Belajar 

ini berawal dari peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Gambar 

3.1. Untuk pelaksanaan konsep Merdeka Belajar, Kemendikbud telah mengeluarkan panduan. 

Panduan ini diadakan agar pelaksaannya lebih mudah dilakukan dengan seragam, tanpa terjadi 

pelencongan karena perbedaan persepsi. 

 

Gambar 3.1. Peta jalan pendidikan Indonesia 
 

Yang lebih mencolok dalam kegiatan merdeka belajar ini adalah di saat mahasiswa 

diberikan kebebasan untuk belajar tiga semester di luar program studi. Hal ini dilakukan agar 

lulusan perguruan tinggi dapat mencapai link and match bukan hanya dengan dunia usaha dan 

dunia industri, tetapi dengan masa depan yang berubah cukup cepat. 

 

3.2. Bentuk Pembelajaran Merdeka Belajar 

Ada delapan unsur yang diterapkan dalam pembelajaran Merdeka Belajar, yaitu 

pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, 

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

membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik, sebagai terlihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Bentuk pembelajaran Merdeka Belajar. 

3.2.1. Pertukaran Pelajar 

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan 

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

perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. 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. 

Tujuan pertukaran pelajar antara lain: 

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

kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin 

berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. 

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

meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.  

3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan 

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

negeri dengan luar negeri. 

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran 

belajar adalah sebagai berikut. 
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1. Pertukaran Pelajar 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 

maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang 

dapat berbentuk mata kuliah pilihan. 

Mekanisme 

Program Studi. Adapun tugas program studi adalah: 

Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil 

mata kuliah di program studi lain. 

• Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar 

prodi. 

• Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk 

pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama. 

• Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain. 

 

Mahasiswa. Adapun mahasiswa, maka tugas dan kewajibannya adalah: 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

• Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik 

yang ada. 

 

2. Pertukaran Pelajar 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. 

Mekanisme 

Program Studi. Tugas program studi adalah sebagai berikut: 

• Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk 

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

• Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, 

pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. 

• Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster 

(berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah). 
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• Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk 

pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain. 

• Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada 

perguruan tinggi lain. 

• Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

o Mahasiswa. Tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai 

berikut: 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

• Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain 

sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi. 

• Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan 

tinggi lain. 

 

3. Pertukaran Pelajar 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.  

 

Mekanisme  

Program Studi. Tugas program studi adalah sebagai berikut: 

• Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di 

program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. 

• Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi. 

• Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk 

pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda. 

• Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada 

perguruan tinggi yang berbeda. 

• Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, 

pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. 

• Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster 

(berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah). 

• Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

Mahasiswa. Adapun tugas mahasiswa adalah: 
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• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

• Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan 

tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki 

perguruan tinggi. 

• Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan 

tinggi lain. 

Alur proses pertukaran pelajar dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3. Alur administrasi pertukaran pelajar. 
 

3.2.2. Magang/Praktik Kerja 

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 industri bagi 

mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat 

pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. 

Tujuan program magang antara lain: 

Program magang 1-2 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-recruit, sehingga 
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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).  

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut: 

Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki tugas sebagai berikut: 

• Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan 

mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. 

• 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. 

• Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama 

magang. 

• Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk 

monitoring dan evaluasi. 

• Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan 

penilaian capaian mahasiswa selama magang. 

• Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi. 

Mitra Magang. Mitra magang memiliki tugas sebagai berikut: 

• Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang 

akan ditawarkan kepada mahasiswa. 

• Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama 

(MoU/SPK). 

• Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok 

mahasiswa selama magang. 

• Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, 

keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang). 

• Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan 

bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. 
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Mahasiswa. Mahasiswa dalam hal ini memiliki tugas. 

• Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan 

mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang. 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)dan mendapatkan 

dosen pembimbing magang. 

• Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing 

magang. 

• Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

• Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen 

pembimbing. 

Dosen Pembimbing & Supervisor. Dosen pembimbing dan supervisor memiliki tugas 

sebagai berikut: 

• Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat 

magang. 

• Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses 

magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses 

magang. 

• Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil 

magang. 

Proses dari program magang dan praktik kerja pat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4. Proses program magang dan praktik kerja 
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3.2.3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. 

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 

peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak 

dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non-formal maupun informal. 

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan 

pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar 

dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. 

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain: 

• Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang 

pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara 

menjadi guru di satuan pendidikan. 

• Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan 

dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah 

sebagai berikut: 

Perguruan Tinggi: 

• Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari 

dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat. 

• Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, 

Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain 

yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. 

• Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di 

satuan pendidikan formal maupun non-formal. 

• Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas 

Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya 

didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas 

pendidikan provinsi/kota. 

• Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, 

monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang 

dilakukan oleh mahasiswa. 

• Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk 

diakui sebagai SKS. 

• Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 
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Sekolah/Satuan Pendidikan. 

• Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai 

dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama. 

• Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar 

di satuan pendidikan. 

• Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan 

yang diikuti oleh mahasiswa 

• Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa. 

Mahasiswa 

• Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan 

dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan. 

• Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan 

dosen pembimbing. 

• Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

• Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi 

 

Gambar 3.5. Proses asistensi pendidikan 
 

3.2.4. Penelitian/Riset 

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian 
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mahasiswa dapat membangun 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, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset 

merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan 

asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun). 

Tujuan program penelitian/riset antara lain: 

• Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman 

mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara 

topikal. 

• Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh 

peneliti di lembaga riset/pusat studi. 

• Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia 

dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. 

• Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut. 

Perguruan Tinggi 

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

dari lembaga riset/laboratorium riset. 

• Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program 

riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus. 

• Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta 

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

• Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook. 

• Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium 

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

• Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset. 

• Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

Lembaga Mitra 

• Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan 

kesepakatan. 

• Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset. 
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• Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap 

proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Mahasiswa 

• Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan 

diri untuk program asisten riset. 

• Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi 

tempat melakukan riset. 

• Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

• Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan 

penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah. 

 

Gambar 3.6. Proses penelitian/riset 

 

3.2.5. Proyek Kemanusiaan 

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung 

berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu 

mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini 

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

(UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot 

project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan 

jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-proyek 

kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. 

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain: 
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Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk 

menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan 

minat dan keahliannya masing-masing. 

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut. 

Perguruan Tinggi 

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

baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri 

(UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). 

• Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian 

dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa. 

• Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook. 

• Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa 

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

• Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan. 

• Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

Lembaga Mitra 

• Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan 

dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). 

• Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek 

kemanusiaan. 

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

• Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang 

diikuti oleh mahasiswa. 

• Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa. 

Mahasiswa 

• Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan 

diri untuk mengikuti program kemanusiaan. 

• Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen 

pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. 

• Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

• Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk 

publikasi atau presentasi. 
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Gambar 3.7. Proses proyek Kemanusiaan. 
 

3.2.6. Kegiatan Wirausaha 

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. 

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: 

• Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan 

usahanya lebih dini dan terbimbing. 

• Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual 

dari kalangan sarjana. 

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah 

ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang 

dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha 

adalah sebagai berikut. 

Perguruan Tinggi 

• Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, 

dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester 

atau 40 SKS/tahun. 
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• Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai 

program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi 

maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/microcredentials yang ditawarkan 

melalui pembelajaran daring maupun luring. 

• Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik assessment atau ukuran 

keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start 

up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 

SKS. 

• Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, 

mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil. 

• Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program 

ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-

pusat inkubasi dan akselerasi bisnis. 

• Perguruan tinggi 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. 

• Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. 

Mahasiswa 

• Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan 

program kegiatan wirausaha. 

• Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, 

mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha. 

• Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor 

kewirausahaan. 

• Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk 

presentasi. 
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Gambar 3.8. Proses Program Wirausaha 
 

3.2.7. Studi Proyek Independen 

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang 

dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek 

independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh 

mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk 

melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam 

silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam 

bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. 

Tujuan program studi/proyek independen antara lain: 

• Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang 

menjadi gagasannya. 

• Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D). 

• Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. 

• Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang 

harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung 

berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah 

koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan 

studi/proyek independen adalah sebagai berikut. 

Perguruan Tinggi 

• Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim 

mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan. 
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• Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa 

lintas disiplin. 

• Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan. 

• Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek 

independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. 

• Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk 

disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS). 

Mahasiswa 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

• Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin. 

• Melaksanakan kegiatan Studi Independen. 

• Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. 

• Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. 

 

Gambar 3.9. Proses program proyek independen. 

3.2.8. Membangun Desa 

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar 

kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan 

menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan 

meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah 

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

mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini 
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perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya 

(SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan 

kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa 

model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang 

dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. 

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian 

Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa 

PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, 

yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat 

tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. 

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan 

berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan 

pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana 

desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya 

melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana 

desa. 

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain: 

• Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang 

dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. 

• Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan 

Kementerian Desa PDTT. 

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain: 

Bagi Mahasiswa 

Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari 

solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri. 

Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan 

program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak 

Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping 

lokal desa, dan unsur masyarakat. 

Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama 

dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa. 

Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang 

dimilikinya di lapangan yang disukainya. 
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Bagi Perguruan Tinggi 

• Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. 

• Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis 

dalam membantu pembangunan desa. 

• Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi. 

• Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Bagi Desa 

• Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan 

Pembangunan Desa (RKPDes). 

• Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa. 

• Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat 

desa 

• Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa. 

• Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. 

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - 

Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus 

dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu: 

• Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6. 

• Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau 

sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang 

berbeda). 

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain: 

• Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang 

dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. 

• Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan 

Kementerian Desa PDTT. 

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain: 

Bagi Mahasiswa 

• Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan 

mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri. 
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• Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan 

Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, 

Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat. 

• Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif 

bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa. 

• Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan 

yang dimilikinya di lapangan yang disukainya. 

Bagi Perguruan Tinggi 

• Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. 

• Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis 

dalam membantu pembangunan desa. 

• Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi. 

• Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Bagi Desa 

• Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan 

Pembangunan Desa (RKPDes). 

• Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa. 

• Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat 

desa 

• Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa. 

• Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. 

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - 

Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus 

dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu: 

• Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6. 

• Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau 

sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang 

berbeda). 

Lokasi Pelaksanaan 

• Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
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• Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. 

• Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana. 

• Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km. 

• Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya. 

Mitra 

• Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, 

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

• Pemerintah Daerah. 

• BUMN dan Industri. 

• Social Investment. 

• Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora). 

 

Gambar 3.10. Proses program pembangunan desa. 
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BAB 4 TARGET KINERJA 

4.1. Indikator Kinerja Utama 

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

754/P/2020 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan 

pendidikan tinggi di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020, ada tiga 

sasaran program yang harus dicapai oleh pendidikan tinggi vokasi: 

A. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi; 

B. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi; 

C. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. 

Jika kita melihat sasaran tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ada tiga unsur yang 

harus terus diperbaiki di pendidikan tinggi, yaitu: lulusan, dosen, dan kurikulum. Sehingga 

seluruh program yang akan dibuat harus terpusat pada pengembangan tiga unsur tersebut. 

Indikator kinerja utama (IKU) dan juga sasaran program (SP) dapat dilihat pada Error! R

eference source not found.. 

4.1.1. Peningkatan kualitas lulusan 

Peningkatan kualitas lulusan merupakan salah satu dari tiga sasaran yang harus dicapai 

oleh PNL. Ada dua indikator kinerja utama (IKU) keberhasilan untuk sasaran program ini, 

yaitu: 

IKU.1 Besarnya persentase lulusan D4/D3 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan 

studi; atau menjadi wiraswasta.  

IKU.2 Besarnya persentase lulusan D4/D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) 

sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. 

IKU. 1 menggambarkan bahwa keberhasilan sebuah pendidikan vokasi bisa diukur dari 

bisa tidaknya lulusannya menembus dunia kerja, baik berupa menjadi wiraswasta atau 

mendapatkan pekerjaan pada perusahaan tertentu dalam masa tunggu tertentu pula. Atau jika 

tidak dengan kedua profesi tersebut, maka melanjutkan studi juga menjadi satu ukuran 

keberhasilan. 

Merdeka belajar sangat tergambar dalam IKU. 2. Ini artinya, kampus harus mengatur 

kurikulum sedemikian rupa agar mahasiswa tidak hanya bisa belajar di kampus, namun juga 

bisa aktif belajar di luar dengan ketentuan tertentu sehingga ia bisa dianggap sebagai salah satu 

cara pemenuhan kredit mata kuliah. Atau, kalau tidak, maka mahasiswa bisa dibimbing untuk 

mencapai prestasi paling tidak di tingkat nasional. 
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Tabel 4.1. IKU untuk peningkatan kualitas lulusan 

Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 
Satuan 

Target Pencapaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

IKU.1 

Persentase lulusan yang berhasil 

mendapat pekerjaan; melanjutkan 

studi; atau menjadi wiraswasta 

% 55 65 75 80 85 

IKU.2 

Persentase lulusan yang 

menghabiskan paling sedikit 20 (dua 

puluh) sks di luar kampus; atau 

meraih prestasi paling rendah tingkat 

nasional. 

% 10 15 20 25 30 

 

Tabel 4.2. IKK untuk peningkatan kualitas lulusan. 

Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK) 

Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

IKU.1 
Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi 
wiraswasta 

IKK.1 
Persentase lulusan yang langsung 
bekerja kurang dari enam bulan setelah 
kelulusan dengan gaji minimum 1.2 UMR 

% 13.75 16.25 18.75 20 21.25 

IKK.2 

Persentase mahasiswa yang 
berpenghasilan 1.2 UMR sebelum lulus 
dari bekerja paruh waktu atau magang 
industri 

% 8.25 9.75 11.25 12 12.75 

IKK.3 

Persentase lulusan mendapatkan surat 
penerimaan untuk studi lanjut (S1, S2, 
dan S3) terapan dalam rentang waktu 
kurang dari 12 bulan setelah lulus 

% 16.5 19.5 22.5 24 25.5 

IKK.4 

Persentase lulusan yang telah 
berwiraswasta dengan pendapatan 
minimum 1.2 UMR dalam rentang waktu 
kurang dari enam bulan setelah lulus 

% 13.75 16.25 18.75 20 21.25 

IKK.5 
Persentase mahasiswa yang telah 
berwiraswasta dengan pendapatan 
minimum 1.2 UMR sebelum lulus. 

% 2.75 3.25 3.75 4 4.25 

IKU.2 
Persentase lulusan yang menghabiskan paling 
sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau 
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional           

IKK.6 
Persentase lulusan dengan 20 SKS lebih 
dihabiskan dalam bentuk magang atau 
praktik kerja 

% 8 12 16 20 24 

IKK.7 
Persentase mahasiswa dengan meraih 
prestasi paling rendah tingkat nasional 

% 2 3 4 5 6 
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Tabel 4.3. Program untuk IKU.1 
IKU.1: Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi 

wiraswasta 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

IKK.1 IKK.2 IKK.3 IKK.4 IKK.5 

K.1 
Membekali mahasiswa dengan kompetensi 
keahlian khusus bersertifikat 

 ✓         

K.2 
Menjalin kerja sama dengan mitra1 untuk 
merekrut tenaga kerja dari PNL 

 ✓         

K.3 
Meningkatkan promosi profil lulusan ke 
pengguna lulusan 

 ✓         

K.4 
Mengadakan pelatihan soft skill untuk 
mahasiswa tingkat akhir 

 ✓         

K.5 
Meningkatkan kemampuan berbahasa asing 
bagi lulusan 

 ✓         

K.6 
Menjalin kerja sama dengan mitra2 untuk 
program magang paruh waktu mahasiswa 

   ✓       

K.7 
Menjalin kerja sama dengan mitra3 untuk 
program penerimaan kerja paruh waktu bagi 
mahasiswa aktif 

   ✓       

K.8 
Peningkatan jumlah kerja sama dengan PTN 
yang menyelenggarakan studi lanjut 
pendidikan vokasi untuk studi lanjut lulusan 

     ✓     

K.9 
Membuka kelas alih jenjang untuk studi lanjut 
mahasiswa D3 agar bisa melanjutkan ke D4 dan 
S2 Terapan 

     ✓     

K.10 Membuka program studi magister terapan      ✓     

K.11 
Mengadakan pelatihan entrepreneurship 
kepada mahasiswa baru 

      ✓  ✓ 

K.12 
Menguatkan Inkubator bisnis untuk membantu 
bakal bisnis mahasiswa dan alumni 

      ✓  ✓ 

K.13 
Modernisasi peralatan laboratorium dan 
bengkel 

 ✓  ✓    ✓  ✓ 

K.14 
Peningkatan (upgrade) peralatan laboratorium 
dan bengkel 

 ✓  ✓    ✓  ✓ 

K.15 Peningkatan jumlah mahasiswa  ✓  ✓    ✓  ✓ 

K.16 
Penambahan jumlah peralatan laboratorium 
dan bengkel 

 ✓  ✓    ✓  ✓ 

K.17 
Penambahan jumlah gedung, ruang belajar, 
teaching factory, dan bengkel 

 ✓  ✓    ✓  ✓ 

K.18 Penambahan jumlah tenaga pendidik  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

K.19 Penambahan jumlah tenaga kependidikan  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

K.20 Perluasan lahan kampus  ✓  ✓    ✓  ✓ 

K.21 
Mengadakan program Fast Track SMK-D2 dan 
SMK-PK 

 ✓  ✓    ✓  ✓ 

K.22 
 Meningkatkan program pembinaan SMK untuk 
seluruh Aceh 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

1,2,3 Perusahaan swasta, organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, BUMN/BUMD 
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Tabel 4.4. Program untuk IKU. 2 
IKU.2: Persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; 

atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK) 

IKK.6 IKK.7 

K.23 

Menjalin kerja sama dengan perusahaan, organisasi nirlaba, 
organisasi 
multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan untuk 
kegiatan magang praktik kerja mahasiswa 

 ✓ 

  

K.24 

Membentuk lembaga khusus yang menangani pembinaan dan 
perlombaan kreativitas mahasiswa. Panitia ini akan bertugas 
mengumpulkan informasi tentang agenda-agenda perlombaan 
kreativitas mahasiswa tingkat nasional, serta mengelola secara 
administratif persiapan perlombaan sampai selesai. 

  ✓ 

K.25 
Pembinaan mahasiswa secara intensif untuk mengikuti even-even 
perlombaan kreativitas mahasiswa tingkat nasional dan internasional   ✓ 

 

4.1.2. Peningkatan kualitas dosen 

Setelah unsur pertama yaitu mahasiswa, maka sekarang unsur kedua, yaitu dosen, 

menjadi sasaran yang harus ditingkatkan kualitasnya. Ada tiga indikator kinerja utama (IKU) 

untuk mengukur berhasil tidaknya sebuah kampus dalam meningkatkan kemampuan/kualitas 

dosennya, yaitu: 

IKU.3 Persentase dosen yang berkegiatan tri darma di kampus lain yang masuk QS100 

berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, 

atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional 

dalam 5 (lima) tahun terakhir 

IKU.4 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan 

praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. 

IKU.5 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat 

rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen 

Dalam IKU.3, kampus diharapkan bisa menjembatani agar dosen bukan hanya 

mengerjakan tridarma di kampus asal, namun harus lebih dari itu yaitu aktif di kampus luar 

yang masuk ke dalam QS100. Ini bertujuan menaikkan kualitas dosen dari kampus berkembang 

untuk berkecimpung di kampus maju yang sudah menduduki taraf tinggi dalam kancah 

internasional. Atau boleh juga, IKU. 3 ini tercapai dengan meningkatnya jumlah dosen yang 

aktif menjadi praktisi di dunia industri. Jika dosen aktif sebagai praktisi di dunia industri, sudah 

bisa dipastikan kemampuan praktisnya akan bertambah, yang pada gilirannya lulusan pun akan 
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lebih baik. IKU 3 ini juga bisa ditempuh dengan meningkatnya jumlah dosen yang berhasil 

membimbing mahasiswa sehingga mampu berprestasi paling tidak di tingkat nasional. 

IKU. 4 menampakkan bahwa tahap pertama sebagai ciri kualitas dosen sebuah kampus 

adalah banyaknya dosen yang sudah mencapai pendidikan doktoral. Sehingga jalan untuk 

mencapai jumlah dosen dengan kualifikasi doktor harus dipermudah, atau malah harus 

didorong terus. IKU.4 ini bisa dicapai juga dengan meningkatkan jumlah dosen yang memiliki 

sertifikat profesi yang diakui oleh dunia industri atau dunia kerja. Atau juga boleh dengan cara 

merekrut dosen dari kalangan praktisi dari dunia usaha atau dunia industri.  

Kemampuan dosen untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk karya tulis ilmiah yang 

diakui internasional merupakan salah satu yang dianjurkan dalam IKU.5. Hasil penelitian dan 

juga pengabdian kepada masyarakat seharusnya juga dilaporkan kepada dunia luar dalam 

bentuk karya ilmiah. Sehingga makin banyak dikutip oleh peneliti lain, maka makin luas 

peluang karya tersebut diaplikasikan dalam masyarakat, baik nasional mau internasional. 

Tabel 4.5. IKU untuk peningkatan kualitas dosen. 
Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 

 

Satuan 

Target Pencapaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

IKU.3 

Persentase dosen yang berkegiatan 

tridarma di kampus lain, di QS100 

berdasarkan bidang ilmu (QS100 by 

subject), bekerja sebagai praktisi di 

dunia industri, atau membina 

mahasiswa yang berhasil meraih 

prestasi paling rendah tingkat nasional 

dalam 5 (lima) tahun terakhir. 

% 10 10 12.5 20 20 

IKU.4 

Persentase dosen tetap berkualifikasi 

akademik S3; memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi yang diakui oleh 

industri dan dunia kerja; atau berasal 

dari kalangan praktisi profesional, dunia 

industri, atau dunia kerja. 

% 40 45 50 55 60 

IKU.5 

Jumlah keluaran penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang 

berhasil mendapat rekognisi 

Hasil 

penelit

ian/ju

36 40 45 50 55 
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internasional atau diterapkan oleh 

masyarakat per jumlah dosen 

mlah 

dosen 

 

 

Tabel 4.6. IKK untuk peningkatan kualitas dosen. 

Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator 
Kinerja Kegiatan (IKK) 

Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

IKU.3 

Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan 
bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina 
mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) 
tahun terakhir 

IKK.8 

Persentase jumlah dosen 
melakukan tridarma perguruan 
tinggi di kampus dengan program 
studi yang terdaftar di QS100 

% 3 3 3.75 6 6 

 IKK.9 

Persentase jumlah dosen 
melakukan tridarma perguruan 
tinggi di kampus nasional pada 
program studi terakreditasi A dari 
BAN PT 

% 3 3 3.75 6 6 

IKK.10 
Persentase jumlah dosen yang 
bekerja sebagai praktisi di dunia 
industri 

% 2 2 2.5 4 4 

IKK.11 

Persentase jumlah dosen yang 
berhasil membina mahasiswa 
sehingga memperoleh prestasi 
paling rendah tingkat nasional 

% 2 2 2.5 4 4 

IKU.4 

Persentase dosen tetap berkualifikasi 
akademik S3; memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi yang diakui oleh industri 
dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan 
praktisi profesional, dunia industri, atau dunia 
kerja 

          

IKK.12 

Persentase jumlah dosen 
berkualifikasi S3/terapan dari 
kampus dalam/luar negeri dengan 
bidang ilmu yang relevan 

% 10 11.25 12.5 13.75 15 

IKK.13 

Persentase jumlah dosen yang 
memiliki sertifikat kompetensi 
yang diakui industri dan dunia 
kerja 

% 20 22.5 25 27.5 30 

IKK.14 

Persentase jumlah dosen tetap 
yang berasal dari praktisi 
profesional, dunia industri dan 
dunia kerja 

% 10 11.25 12.5 13.75 15 

IKU.5 

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat yang berhasil mendapat 
rekognisi internasional atau diterapkan oleh 
masyarakat per jumlah dosen 
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IKK.15 

Jumlah jurnal ilmiah, buku 
akademik, dan chapter dalam 
buku akademik yang terikognisi 
internasional atau diterapkan oleh 
masyarakat 

Hasil 
penelitian 
/jumlah 
dosen 

16.2 18 20.25 22.5 24.75 

IKK.16 

Jumlah karya rujukan: Handbook, 
guidelines, manual, textbook, 
monograf, ensiklopedia, kamus 
yang direkognisi internasional 
atau diterapkan oleh masyarakat 

Hasil 
penelitian 
/jumlah 
dosen 

10.8 12 13.5 15 16.5 

IKK.17 
Jumlah studi kasus yang 
terikognisi internasional atau 
diterapkan oeh masyarakat 

Hasil 
penelitian 
/jumlah 
dosen 

1.8 2 2.25 2.5 2.75 

IKK.18 
Laporan penelitian untuk mitra 
yang terikognisi internasional atau 
diterapkan oleh masyarakat 

Hasil 
penelitian 
/jumlah 
dosen 

3.6 4 4.5 5 5.5 

IKK.19 

Jumlah karya terapan berupa 
produk fisik, digital, dan algoritme 
(termasuk prototipe) yang 
terekognisi internasional atau 
diterapkan oleh masyarakat 

Hasil 
penelitian 
/jumlah 
dosen 

1.8 2 2.25 2.5 2.75 

IKK.20 

Jumlah karya terapan berupa 
pengembangan invensi dengan 
mitra yang terekognisi 
internasional atau diterapkan oleh 
masyarakat 

Hasil 
penelitian 
/jumlah 
dosen 

1.8 2 2.25 2.5 2.75 

 

Tabel 4.7. Program untuk IKU.3 
IKU.3: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan 
bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina 

mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun 
terakhir 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

IKK.8 IKK.9 IKK.10 IKK.11 

K.26 

Menjalin kerja sama dengan kampus yang memiliki 
program studi terdaftar di QS100, baik dari dalam 
maupun luar negeri, agar dosen bisa melakukan tri 
darma perguruan tinggi di kampus yang dimaksud 

 ✓      

K.27 
Menghidupkan kembali Internasional Affair Office 
yang akan merintis dan mengatur kerja sama dengan 
lembaga internasional 

 ✓      

K.28 
Magang dosen ke kampus QS100 atau industri di luar 
negeri 

 ✓      

K.29 

Menjalin kerja sama dengan kampus vokasi yang 
prodinya terakreditasi A dari BAN PT untuk kerja 
sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
Dosen PNL 

 ✓   

K.30 
Menjalin kerja sama dengan perusahaan atau industri 
agar melibatkan dosen PNL menjadi praktisi di 
perusahaannya 

 
   ✓  
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K.31 
Penyediaan informasi yang lengkap terkait even-even 
perlombaan tingkat nasional atau internasional 
kepada dosen 

     ✓ 

 

Tabel 4.8. Program untuk IKU.4 
IKU.4: Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi 
profesional, dunia industri, atau dunia kerja 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

IKK.12 IKK.13 IKK.14 

K.32 
Penguatan kemampuan bahasa Inggris bagi dosen 
untuk mengikuti pendidikan doktoral 

 ✓     

K.33 
Menjalin kerja sama dengan kampus yang memiliki 
program studi pasca sarjana doktor terapan untuk 
mengadakan program bridging doktoral dosen  

 ✓     

K.34 
Mengikutsertakan dosen dalam program sertifikasi 
profesi baik di lembaga internal maupun eksternal 

 
 ✓   

K.35 Merekrut dosen tetap dari praktisi industri     ✓ 

K.36 
Mengadakan program studi yang menyelenggarakan 
rekognisi pembelajaran lampau (RPL) 

  
 ✓ 

 

Tabel 4.9. Program untuk IKU.5 
IKU.5: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat 

rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

KK.15 IKK.16 IKK.17 KK.18 IKK.19 KK.20 

K.37 

Workshop penguatan kemampuan 
dosen dan PLP dalam menuangkan 
hasil penelitiannya ke dalam bentuk 
karya tulis ilmiah bertaraf internasional 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

K.38 
Pelatihan bahasa Asing khusus untuk 
penulisan ilmiah untuk para dosen dan 
PLP 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

K.39 
Menjalin kerja sama penelitian dosen 
dengan dosen kampus luar negeri yang 
karyanya telah direkognisi internasional 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

K.40 

Meningkatkan jumlah referensi ilmiah 
melalui langganan jurnal dan buku 
melalui penyedia buku dan  jurnal 
internasional bereputasi 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

 

4.1.3. Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran 

Unsur yang ketiga yang harus diperhatikan dalam pendidikan secara umum adalah 

kurikulum dan pembelajaran. Untuk peningkatan unsur ini ada tiga indikator kinerja utama 

yang harus diperhatikan, yaitu: 

IKU.6 Persentase program studi D4/D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. 
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IKU.7 Persentase mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan 

kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (teambased-project) 

sebagai sebagian bobot evaluasi. 

IKU.8 Persentase program studi D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional 

yang diakui pemerintah. 

Kerja sama dengan mitra sebagaimana termaktub dalam IKU.6, dalam hal ini dunia 

industri, dunia kerja, atau lembaga pendidikan, adalah salah satu yang harus ditingkatkan oleh 

sebuah program studi. Alasan kenapa sebuah program studi perlu meningkatkan jumlah kerja 

sama dengan mitra adalah karena kampus dewasa ini tidak bisa bergerak sendiri dalam 

mencetak lulusannya. Sekarang ini perkembangan teknologi yang terjadi di dunia kerja atau di 

dunia industri jauh lebih pesat dengan apa yang diajarkan di dalam kampus. Hal inilah yang 

mengakibatkan lulusan menjadi tidak mudah menerobos dunia kerja karena apa yang 

dipelajarinya telah jauh ketinggalan dengan apa yang diterapkan sekarang di dunia kerja. 

Sehingga untuk memperkecil celah ini, maka kerja sama dengan mitra menjadi sebuah 

keniscayaan. 

 Hal yang kedua untuk memperbaiki kurikulum dan pembelajaran adalah dengan cara 

memasukkan studi kasus atau kelompok berbasis proyek ke dalam silabus mata kuliah. Studi 

kasus membuat mahasiswa terbiasa mengasah kemampuannya dalam mengajukan solusi-solusi 

untuk pemecahan kasus-kasus nyata. Sedangkan kelompok berbasis proyek mendidik 

mahasiswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kasus-kasus pelik. Hal ini tersirat dalam 

IKU.7. 

Tidak pelak lagi, sebuah institusi dikatakan baik jika ia memiliki pengakuan khusus 

dari sebuah sistem penilaian. Dalam hal kampus, maka akreditasi adalah salah satu tolok ukur 

untuk menandakan bahwa sebuah kampus berkualitas atau tidak. Maka jika kampus ingin 

berkualitas di tingkat nasional, maka unsur-unsur yang ada dalam instrumen-instrumen 

akreditasi tingkat nasional harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Begitu 

juga, untuk berkualitas di tingkat internasional, maka seluruh proses belajar mengajar harus 

mengikuti unsur-unsur dalam instrumen akreditasi internasional. Hal inilah yang dikehendaki 

dalam IKU. 8. 

Tabel 4.10. IKU untuk perbaikan kualitas kurikulum. 
Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 

 

Satuan 

Target Pencapaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

IKU.6 
Persentase program studi yang 

melaksanakan kerja sama dengan mitra 
% 35 40 45 50 55 
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IKU.7 

Persentase mata kuliah yang 

menggunakan metode pembelajaran 

pemecahan kasus (case method) atau 

pembelajaran kelompok berbasis projek 

(teambased project) sebagai sebagian 

bobot evaluasi. 

% 35 40 45 50 55 

IKU.8 

Persentase program studi memiliki 

akreditasi atau sertifikat internasional 

yang diakui pemerintah 

% 0 0 0 5 10 

 

Tabel 4.11. IKK untuk peningkatan kualitas lulusan. 

Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator 
Kinerja Kegiatan (IKK) 

Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

IKU.6 Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra 

IKK.21 
Persentase program studi yang 
bekerja sama dengan mitra dalam 
penyusunan kurikulum 

% 8.75 10 11.25 12.5 13.75 

IKK.22 

Persentase program studi yang 
bekerja sama dengan mitra dalam 
penyediaan tempat magang 
mahasiswa paling sedikit satu 
semester penuh 

% 5.25 6 6.75 7.5 8.25 

IKK.23 
Persentase program studi yang 
bekerja sama dengan mitra dalam 
perekrutan tenaga kerja 

% 1.75 2 2.25 2.5 2.75 

IKK.24 
Persentase program studi yang 
bekerja sama dengan mitra dalam 
hal penyediaan dosen tamu praktisi 

% 8.75 10 11.25 12.5 13.75 

IKK.25 
Persentase program studi yang 
bekerja sama dengan mitra dalam 
pelatihan dosen dan instruktur 

% 3.5 4 4.5 5 5.5 

IKK.26 

Persentase program studi yang 
bekerja sama dengan mitra dalam 
kemitraan pelaksanaan tridharma 
perguruan tinggi bagi dosen 

% 7 8 9 10 11 

IKU.7 
Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus 
(case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (teambased project) 
sebagai sebagian bobot evaluasi. 

IKK.27 
Persentase mata kulian dengan 
menerapkan metode pembelajaran 
studi kasus 

% 17.5 20 22.5 25 27.5 

IKK.28 
Persentase mata kulian dengan 
menerapkan metode pembelajaran 
kelompok berbasis proyek 

% 17.5 20 22.5 25 27.5 

IKU.8 
Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang 
diakui pemerintah 
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IKK.29 

Persentase program studi yang 
memiliki akreditasi atau sertifikasi 
institusi yang diberikan lembaga 
yang direkognisi dan bereputasi 
secara internasional 

% 0 0 0 5 10 

 

Tabel 4.12. Program untuk IKU.6 

IKU.6: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

KK.21 IKK.22 IKK.23 IKK.24 IKK.25 IKK.26 

K.41 
Kerja sama dengan mitra industri 
untuk program pengembangan 
proses pembelajaran 

 ✓ 
    

  

K.42 
Kerja sama dengan mitra industri 
untuk program magang mahasiswa 

   ✓      

  

K.43 
Kerja sama dengan mitra Industri 
dalam hal perekrutan tenaga kerja     

 ✓ 
      

K.44 
Kerja sama dengan mitra industri 
untuk dosen tamu dari praktisi       

 ✓ 
    

K.45 
Kerja sama dengan mitra industri 
untuk pelatihan dosen dan PLP          

 ✓ 
  

K.46 
Kerja sama dengan mitra industri 
dalam hal pelaksanaan tridarma 
perguruan tinggi bagi dosen           

 ✓ 

K.47 
Membentuk training center sebagai 
wadah transfer ilmu antara dosen 
dan PLP dengan pakar dari Industri         

 ✓ 

  

 

Tabel 4.13. Program untuk IKU.7 
IKU.7: Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus 
(case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (teambased project) sebagai 

sebagian bobot evaluasi 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

IKK.27 IKK.28 

K.48 
Memfasilitasi agar dosen bisa memasukkan hasil 
penelitiannya sebagai studi kasus ke dalam silabus 
setiap matakuliah 

 ✓ 
 

K.49 
Memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan 
tugas proyek dari masalah ril dan kompleks yang 
diberikan oleh dosen 

 
 ✓ 

K.50 
Memberi fasilitas kepada mahasiswa yang 
memerlukan perpanjangan waktu aktif di kampus 

 ✓  ✓ 

 

Tabel 4.14. Program untuk IKU.8 
IKU.8: Persentase program studi memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui 

pemerintah 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

IKK.29 
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K.51 
Membentuk Lembaga khusus akreditasi internasional 
di tingkat institusi 

 ✓ 

K.52 
Menyesuaikan seluruh aktivitas akademis sesuai 
dengan instrumen-instrumen akreditasi internasional 

 ✓ 

K.53 
Studi banding ke kampus yang memiliki program studi 
terakreditasi internasional 

 ✓ 

K.54 Membuat bank data yang terintegrasi secara online   ✓ 

K.55 
Peningkatan akreditasi program studi di tingkat 
nasional 

 ✓ 

 

4.2. Indikator Kinerja Tambahan. 

Di samping IKU-IKU yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, JTM-PNL merasa 

perlu untuk menetapkan indikator kinerja tambahan untuk memenuhi kondisi lokal yang terjadi 

di JTM PNL. 

Tabel 4.15. Indikator kinerja tambahan (IKT) 

Indikator Kinerja 

Tambahan (IKT) 

Kondisi 

Awal 
Target Pencapaian 

Keterangan 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

IKT.1  

Jumlah tim 

pembangunan 

zona integritas 

0 1 1 1 1 1 Akumulatif 

IKT.2 

Jumlah agen 

Perubahan zona 

integritas 

0 8 16 24 32 40 Akumulatif 

IKT.3 

Jumlah peta 

proses bisnis 

(PPB) 

0 1 1 1 1 1 Akumulatif 

IKT.4 Jumlah E-office 0 1 1 1 1 1 Akumulatif 

IKT.5 

Jumlah pejabat 

pengelola 

informasi 

0 1 1 1 1 1 Akumulatif 

IKT.6 
Jumlah Training 

Need Analysis 
0 1 1 1 1 1 Akumulatif 

IKT.7 
Jumlah Whistle 

Blowing System 
0 1 1 1 1 1 Akumulatif 
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BAB 5 

PENUTUP 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidikan tinggi vokasi, Rencana Strategis (Renstra) 

ini telah disusun untuk menjadi kemudi bagi JTM PNL dalam kurun waktu lima tahun (2022-2026) 

ke depan. Renstra ini juga menjadi barometer bagi JTM PNL untuk mengukur ketercapaian tujuannya 

dari tahun ke tahun.  

Kali ini penyusunan Renstra relatif lebih mudah karena pemerintah melalui Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang harus 

diikuti oleh pendidikan tinggi, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 754/P/2020. Sehingga hal yang harus dilakukan oleh JTM PNL adalah 

menyusun program untuk pencapaian IKU tersebut. 

Ada beberapa isu yang membuat JTM PNL sebagai pendidikan tinggi vokasi menjadi 

tertantang untuk bekerja lebih keras lagi sekarang ini. Di antaranya adalah konsep Merdeka Belajar 

dan Perkawinan Massal antara pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Kedua isu ini mengharuskan JTM PNL berbenah di sana-sini untuk mengantisipasi segala 

kemungkinan hambatan dalam merealisasi isu tersebut. Ide kedua tergolong tidak baru, namun 

pelaksanaannya selama ini walaupun ada tetapi tidak teramplifikasi karena tidak didorong oleh 

kebijakan yang konkrit dari pemerintah. Oleh karena itu, dengan dicanangkannya ide tersebut oleh 

pemerintah, JTM PNL harus menyiapkan segala hal untuk menyukseskannya. 

Isu yang pertama, konsep Merdeka belajar, ini tergolong baru bagi Indonesia, meskipun 

dikabarkan telah ada negara lain yang sudah lebih dulu menerapkannya. Untuk mewujudkan konsep 

ini, JTM PNL tentunya harus mempersiapkan infrastrukturnya berupa manajemen pendidikan vokasi 

yang ramah Merdeka Belajar. Ini karena dalam konsep ini mahasiswa diperkenankan mengambil 

matakuliah di luar program studi tempat ia terdaftar. Dan juga, aktivitas belajar di luar kampus harus 

diakomodir sebagai salah satu pemenuhan kredit matakuliah, di samping belajar tatap muka di dalam 

kampus. 
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