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KATA SAMBUTAN KETUA PROGRAM STUDI 
 

 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk 

memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih 

mata kuliah yang akan mereka ambil. 

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) 

semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi 

pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat 

puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang 

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

dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk  

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan 

dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, 

kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. 

 

Tanjungpinang, 1 November 2020 

Ketua Jurusan Teknik Informatika 

 

 

Nurul Hayaty, S.T, M.Cs 

NIP 199103272019032019 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1. Dasar Pemikiran Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

Perkembangan teknologi dunia dan perubahan revolusi industri 4.0 juga mempengaruhi 

dunia pendidikan sebagai institusi yang menyiapkan sumber daya manusia yang siap dalam 

perkembangan tersebut. 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 (21st century skills) berorientasi pada kecakapan terintegrasi antara 

pengetahuan, keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan ICT. 

 

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan 

tuntuan di masyarakat, dunia usaha, dan industri. Orientasi perguruan tinggi yang berfokus 

pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing 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, creative economy digital, dan lainnya semakin mengharuskan perubahan 

substansi kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, dan ekspektasi 

Gambar  1 Tantangan abad 21 
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mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang 

memudahkan kerja sama antaruniversitas, 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 Pendidikan (UPI) dengan 

melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku  

Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi Teknik 

Informatika, Universitas Maritim Raja Ali Haji, merupakan implementasi kebijakan dari 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan 

program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi diantaranya, sebagai 

berikut: 

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

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 

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

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. 

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

2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 

11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 

16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa. 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 

17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 

18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. 

 

2. Pengertian dalam panduan 

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

Kebijakan 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 
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belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi 

sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi. 

Kurikulum 

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. 

Program Studi Teknik Informatika 

Program Studi Teknik Informatika adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 

bidang ilmu computer dengan jenjang pendidikan sarjana. 

Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

lainnya pada suatu lingkungan belajar baik itu di dalam kampus, masyarakat ataupun 

dalam dunia kerja. 

Capaian Pembelajaran 

Ketrampilan atau keahlian yang diharapkan di miliki oleh mahasiswa setelah 

menempuh pembelajaran 

Profil lulusan 

Merupakan profil okupansi keluaran yang diharapkan dicapai setelah melalui 

serangkaian proses pembelajaran dalam program studi 

Peminatan atau Keahlian 

Merupakan bidang keahlian yang di pilih mahasiswa sesuai dengan profil kelulusan 

yang di harapkan dari mahasiswa. 3 bidang peminatan yang dapat di pilih mahasiswa 

yakni Sistem Cerdas, Rekayasa Perangkat Lunak dan Komputasi Berbasis Jaringan  

Matakuliah Wajib Keahlian 

Matakuliah yang wajib di lulusi oleh mahasiswa dimana capaian pembelajaran 

matakuliah tersebut mengarah terhadap penguasaan bidang peminatan atau keahlian 

yang dipilih. Matakuliah ini juga di sebut sebagai matakuliah keahlian. 

Matakuliah Pilihan Keahlian 

Matakuliah yang di tempuh oleh mahasiswa dimana capaian pembelajarannya adalah 

sebagai pengaya pengetahuan atau ketrampilannya. Matakuliah ini dapat berupa 

matakuliah keahlian dari bidang peminatan lain atau matakuliah diluar program studi. 
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Rencana Pembelajaran Semester 

Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses 

pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna 

memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana 

pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen 

secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 

 

 

Gambar  2 Aktifitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
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3. Kegiatan 

Adapun kegiatan yang termasuk dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan 

Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, yang dapat di lakukan baik di dalam 

maupun diluar Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut: 

• Pertukaran Pelajar 

Terdiri atas pertukaran pelajar antar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan 

pertukaran pelajar antara  perguruan tinggi dengan prodi yang berbeda. Kegiatan 

Permata Sakti adalah salah satu program dari Kemendikbud dalam hal ini. 

• Magang/Praktik Kerja 

Pembelajaran yang dilakukan pada mitra dengan mengalami proses bekerja dalam 

menyelesaikan masalah real dimana pelaksanaannya lebih lama dari 6 bulan hingga 

setahun. Mitra pelaksanaan magang atau praktik kerja dapat berupa perusahaan baik 

swasta maupun badan usaha milik pemerintah, instansi pemerintah ataupun yayasan 

nirlaba. 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. 

• Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

Merupakan salah satu bentuk pembelajaran dengan mengajar pada sekolah sesuai 

dengan bidang ilmu yang didalami. Sekolah merupakan mitra dan mendapatkan 

persetujuan dari dinas pendidikan setempat. 

• Penelitian Riset 

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar 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. 

• Proyek Kemanusiaan 

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemanusiaan sebagai tenaga volunteer, baik 

dalam bencana di dalam maupun luar negeri, umumnya dalam koordinasi lembaga 

internasional 
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• Kewirausahaan 

Mahasiswa dapat mengembangkan kewirausahaan lebih dini secara professional 

dimana diharapkan keberlanjutan kegiatan akan memberikan dampak ke masyarakat. 

• Studi atau 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 melangkapi 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. 

• Membangun Desa atau KKN Tematik 

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 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. 

 

4. Tujuan 

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

di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills 

maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan 

lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. 

Adapun tujuan dari buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka program studi Teknik 

Informatika ini, di uraikan sebagai berikut: 
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1. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa. Dengan demikian diharapkan tumbuhnya kreatifitas dari 

mahasiswa yang memunculkan inovasi inovasi teknologi informasi yang menjawab 

kebutuhan masyarakat. 

2. Memberi gambaran proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka yang merupakan 

salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered 

learning). 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. 

3. Menjadi panduan/rambu-rambu pelaksanaan MBKM khususnya kegiatan 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya 

sesuai dengan passion dan bakatnya. 

4. Menjadi acuan dalam penetapan grade sebagai bentuk pengakuan kompetensi 

mahasiswa yang telah melaksanakan program merdeka belajar 

5. Sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti prodi, fakultas, mitra, Sistem Penjaminan 

Mutu (SPM) dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi dan 

monitoring MBKM. Panduan ini pun digunakan sebagai payung hukum yang menjadi 

jaminan dan penguatan terhadap program MBKM Teknik Informatika. 

 

5. Prinsip 

Prinsip penerapan MBKM pada program studi Teknik Informatika sebagai berikut: 

1. Berorientasi Capaian Profil Lulusan. Bentuk pembelajaran yang diberikan pada 

program studi Teknik Informatika dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, 

seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya dilakukan dalam 

upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-

masing program studi. 

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

seyogianya memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian 

kompetensi secara 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 

Tekni Informatika dan pihak luar sebagai mitra 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, 

organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada 

upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan 

praktisi di lapangan. 
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4. 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 

UPI akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan 

infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (platform) LMS yang 

semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan smart 

campus. 

5. 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) 

 

 

Gambar  3 Ketrampilan abad 21 (sumber: https://kendrawack.wordpress.com ) 
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BAB II PENYUSUNAN IMPLEMENTASI PROGRAM 

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 
 

1. Desain Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

Desain Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka program studi Teknik Informatika 

Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran 

lulusan berdasarkan kebutuhan lokal dan regional, serta kemampuan berinovasi dan berdaya 

saing tinggi. 

 

 

Perumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan 

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

kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki 

oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk 

pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku 

kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan 

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

baru. 

Gambar  4 Pendekatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ( sumber KPT, 2016) 
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Pembentukan matakuliah dan beban kuliah. 

Matakuliah program studi Teknik Informatika sudah baku, dengan memperhatikan 

perkembangan teknologi terkini melalui Computing Curricula terbitan IEEE/ACM. Adapun 

bobot SKS nya tergantung kepada kedalaman materi kajian dan pembelajaran yang di 

tuangkan dalam RPS. 

Gambar  6 Tahapan penyusunan kurikulum MBKM (KPT, 2016) 

Gambar  5 Pemetaan bahan kajian Teknik Informatika 
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Tahap penulisan RPS 

Setelah mapping terhadap bahan kajian, tahap berikutnya adalah pengembangan materi 

pembelajaran dalam bentuk RPS termasuk didalamnya model pembelajaran dan teknik 

assessment yang digunakan. Tentu saja untuk kegiatan MBKM, maka RPS matakuliah yang 

berhubung dengan kegiatan MBKM harus setidak tidaknya memuat hal berikut: 

7. Memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang mengambil kegiatan di luar PT, 

dalanm hal ini magang, agar dapat menyelesaikan matakuliah tersebut dengan sistem 

assessment yang berbeda dengan mahasiswa reguler 

8. Menjelaskan mekanisme assessment yang digunakan berbeda dengan assessment 

mahasiswa reguler 

 

Penetapan matakuliah prodi yang ditawarkan ke prodi lain 

Penetapan matakuliah program studi Teknik Informatika yang dibuka untuk mahasiswa dari 

program studi lain melalui rapat jurusan termasuk didalamnya tim MBKM dalam 

merumuskan matakuliah yang dapat dibuka untuk mahasiswa dari prodi lain dengan 

pertimbangan: 

1. Tidak mensyaratkan kelulusan matakuliah lainnya (bukan matakuliah bersyarat) 

2. Memiliki daya tarik tersendiri atau matakuliah dengan jumlah animo peserta yang 

besar. 

Setelah diputuskan dalam rapat jurusan, tim kurikulum MBKM kemudian di lanjutkan ke 

tingkat fakultas untuk seterusnya di ajukan ke tingkat universitas agar di publikasikan ke 

program studi lainnya. 

 

Gambar  7 Proses pengajuan matakuliah yang dibuka ke prodi lainnya 

Kerjasama dengan mitra pelaksanaan Magang 

Sebagai tempat lokasi pelaksanaan magang, maka program studi Teknik Informatika secara 

selektif memilih calon calon mitra yang di kenal secara intens memanfaatkan teknologi 

informasi dalam kegiatan mereka, baik itu swasta maupun instansi pemerintahan. Kemudian 

di lakukan penjajakan kerjasama dengan calon mitra yang potensial. Apabila mitra setuju 

Rapat Jurusan bersama tim 
MBKM dalam merumuskan 

matakuliah yang dibuka 
untuk prodi lain

Hasil rapat di 
teruskan ke 

Fakultas

Dari Fakultas di 
teruskan ke 

Universitas untuk 
di publish
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untuk bekerjasama maka di susun dalam MoU dan kemudian di rinci ke dalam Surat 

Perjanjian Kerja termasuk hak dan tanggung jawab kedua belah pihak termasuk didalamnya 

penilaian yang diberikan dari pihak mitra. Perjanjian kerjasama memiliki masa waktu sesuai 

dengan MoU dan untuknya dapat di perpanjang. 

Rapat jurusan kemudian memetakan matakuliah pada semester pelaksanaan magang, yang 

dapat disesuaikan/sinkron dengan kegiatan yang dilakukan pada mitra tersebut. Matakuliah 

inilah yang nantinya akan di konversikan penilaian dari kegiatan dalam magang. 

 

2. Kegiatan MBKM program studi Teknik Informatika 

Bentuk kegiatan MBKM yang dapat di fasilitasi program studi Teknik Informatika, 

mengingat keterbatasan yang dimiliki adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran di luar program studi Teknik Informatika di lingkungan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

2. Kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Maritim 

Raja Ali Haji, tetapi dalam lingkup program studi Teknik Informatika. Kegiatan ini 

terdiri atas: 

o MOOC Aptikom 

o Magang dengan mitra yang telah bekerjasama dengan program studi 

o Studi independent, merupakan kegiatan pembelajaran mandiri di luar dari 

perguruan tinggi dalam bidang ilmu komputer yang dalam hal ini mengikuti 

Mou antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Google 

Bangkit. Kegiatan ini berlangsung selama satu semester. 

o Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan. Pada Februari 2021, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan merilis Program Kampus Mengajar, Angkatan I, 

dengan focus pada satuan pendidikan SD. 

o Proyek independent, merupakan kegiatan pembelajaran multidisipliner atau 

cross bidang ilmu dalam perguruan tinggi yang sama dan hasilnya umumnya 

untuk kegiatan lomba kegiatan ini berlangsung paling lama 1 tahun atau 2 

semester. 

3. Penelitian Riset, merupakan kegiatan yang berdurasi setahun dimana ikut membantu 

dalam lembaga riset atau kegiatan penelitian dosen.  

4. Kewirausahaan, yang sejalan dengan bidang keilmuan, dimana mahasiswa membuat 

produk teknologi dan mendirikan startup dengan target yang sudah di tetapkan. 

Keberhasilan pencapaian target adalah tolak ukur penilaian dari matakuliah yang 

berkesesuaian. 

Seluruh kegiatan MBKM total semesternya hanya maksimum 3 semester dan untuk itu tidak 

ada perpanjangan kegiatan pada semester berikutnya. Apabila gagal dalam kegiatan MBKM 
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maka tidak ada pengulangan kegiatan yang dapat menyebabkan pelaksanaan melebihi dari 3 

semester. Untuk hal ini disarankan mengulanng dengan menempuh jalur reguler. 

Model Pembelajaran MBKM pada program Studi Teknik Informatika menggunakan model 

Blok dimana di rencanakan di mulai pada semester 5 untuk kegiatan 1 yakni pembelajaran 

luar program studi dalam lingkungan perguruan tinggi yang sama, dan semester 6,7 untuk 

kegiatan 2 dan 4 yakni pembelajaran luar perguruan tinggi dengan program studi yang sama. 

Untuk kegiatan 3 yakni keterlibatan dalam penelitian bersama dosen atau dalam lembaga 

riset, maka dapat di laksanakan dalam semester 6,7 dan hasilnya di tuangkan dalam karya 

terpisah dan mandiri sebagai skripsi pada semester 8 sehingga di harapkan lama studi 

mahasiswa dapat menjadi lebih singkat. 

 

Gambar  8 Model Blok Pembelajaran MBKM Teknik Informatika 

 

3. Persyaratan Umum dan Khusus 

Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada program studi Teknik Informatika Universitas 

Maritim Raja Ali Haji dengan menerapkan persyaratan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa merupakan mahasiswa yang berstatus aktif.  

2. Pada semester 5, mahasiswa dapat memilih kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum 

reguler K19 atau pilihan kegiatan MBKM pembelajaran pada program studi lain dalam 

lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji 

3. Untuk kegiatan pembelajaran pada program studi lain dalam lingkungan Universitas Maritim 

Raja Ali Haji, mahasiswa sudah menempuh minimal 76 sks atau melewati 4 semester. 

Matakuliah yang dapat ditempuh pada program studi lain adalah matakuliah yang di buka 

Semester 1 - kurikulum 
reguler

Semester 2 - kurikulum 
reguler

Semester 3 - kurikulum 
reguler

Semester 4 - kurikulum 
reguler

Semester 5 -
Pembelajaran luar prodi 
Teknik Informatika pada 

PT yang sama

Semester 6 -
Pembelajaran di luar PT 

pada prodi Teknik 
Informatika

Semester 7 -
Pembelajaran di luar PT 

pada prodi Teknik 
Informatika

Semester 8 - kurikulum 
reguler (Skripsi)
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oleh program studi yang bersangkutan untuk mahasiswa dari luar program studi. Kegiatan ini 

hanya berlangsung pada semester 5 dan tidak ada pada semester lainnya. Maksimal sks 

kegiatan mbkm pembelajaran diluar program studi adalah 20sks. Pilihan ini harus di 

diskusikan terlebih dahulu dengan Pembimbing Akademik. 

4. Pada semester 6 atau 7, mahasiswa dapat memilih kegiatan pembelajaran menggunakan 

kurikulum reguler K19 atau pilihan kegiatan MBKM pembelajaran pada luar Universitas 

Maritim Raja Ali Haji pada bidang ilmu yang sama.  

5. Untuk kegiatan pembelajaran di luar Universitas Maritim Raja Ali Haji, mahasiswa sudah 

menempuh minimal 95 sks atau melewati 5 semester. Model pembelajaran ini menggunakan 

metode konversi nilai atau penyetaraan dengan maksimal pengakuan 20 sks persemester nya. 

Kegiatan ini tidak di ulang di semester lainnya. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah 

MOOC APTIKOM, Magang, Google Bangkit dan Kewirausahaan 

6. Mekanisme lebih lanjut mengenai pembelajaran luar prodi maupun luar perguruan tinggi baik 

itu MOOC, magang, kewirausahaan maupun Google Bangkit dapat di lihat pada bab 

selanjutnya, termasuk di dalamnya sistem penilaian dan jaminan mutu yang diberlakukan. 

 

Persyaratan khusus, pelaksanaan MBKM Teknik Informatika sebagai berikut: 

1. Mahasiswa tetap harus memilih bidang peminatan/keahlian sesuai dengan profil kelulusan 

program studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

2. Peraturan yang berlaku di kurikulum reguler K19 juga berlaku untuk model MBKM dimana 

berlaku syarat 5 matakuliah wajib keahlian (semester 6 dan 7), serta 3 matakuliah pilihan 

(semester 5) yang merupakan pengayaan. 

3. Bagi mahasiswa yang mengambil kegiatan MBKM, tetap harus mengisi isian rencana studi 

pada semester tersebut dengan memilih matakuliah yang akan disetarakan dengan kegiatan 

MBKM yang dilaksanakan. 

 

Gambar  9 Peta Kurikulum K19 sekaligus mendukung MBKM 
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3. Sistem Penilaian dan Penjaminan Mutu 

Penjaminan Mutu terhadap program MBKM di lakukan dari tahap desain hingga evaluasi, dimana 

1. Tahap Desain 

Melingkupi tentang tatacara pelaksanaan, teknik penilaian dan penentuan matakuliah konversi yang 

dilakukan dan dirapatkan dalam rapat jurusan. Pada tahap ini akan menghasilkan pembaharuan 

terhadap buku pedoman MBKM jurusan dan dokumen rapat jurusan 

2. Tahap Pelaksanaan 

Melingkupi persiapan pelaksanaan yang diperlukan pada tiap kegiatan MBKM (termasuk rubrik 

penilaian terhadap capaian pembelajaran), eksekusi pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan sesuai 

dengan skema kegiatan MBKM. Pada tahap ini akan menghasilkan laporan pelaksanaan kegiatan 

pada tiap skema kegiatan MBKM oleh masing masing DPL 

3. Tahap Evaluasi 

Merupakan tahap assessment terhadap kegiatan mahasiswa untuk diberikan nilai ke dalam matakuliah 

yang disetarakan berdasarkan rubrik penilaian yang telah disiapkan. 

 

Adapun model penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan MBKM Teknik Informatika dengan 

memperhatikan asas akuntabel,objektif, otentik serta kualitas dari lulusan maka, kegiatan MBKM 

tetap menggunakan model terstruktur, dimana unsur penilaian lebih terukur terhadap capaian 

pembelajaran yang di inginkan 

1. Bentuk Terstruktur 

Bentuk standar yang di gunakan dalam melakukan assessment capaian pembelajaran 

mahasiswa ke dalam grading matakuliah yang di tuju. Dengan cara grading  berdasarkan 

komponen kriteria yang jelas, terukur dan dapat di pertanggung jawabkan. Komponen dari 

penilaian ini secara umum dapat di lihat pada Tabel  1.  

Misal, pada semester 5, seorang mahasiswa program studi Teknik Informatika mengambil 

matakuliah yang di publish pada program studi Elektro, maka penilaian pada matakuliah 

tersebut adalah mengikuti komponen penilaian pada matakuliah yang bersangkutan missal 

Presensi, Tugas, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 
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Komponen penilaian tersebut dapat diterapkan sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan 

strategi pembelajaran yang diterapkan. 

Contoh lain pelaksanaan magang pada semester 6 dan 7 dimana dalam kurikulum, tercatat 

matakuliah pada semester 6 dan 7 sebagai berikut: 

 

 

 

 

Apabila magang dilaksanakan dalam 9 bulan maka di konversi penuh pada matakuliah 

semester 6 maksimal 20 sks (pemilihan matakuliah atas persetujuan dosen pembimbing) dan 

pada matakuliah semester 7 sebanyak 12 sks. Apabila magang dilaksanakan dalam 6 bulan 

Tabel  1 Contoh Komponen penilaian Terstruktur 
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maka secara penuh di konversi pada matakuliah  semester 6 saja, sementara pada semester 7 

dapat dilaksanakan kegiatan MBKM lainnya yang dilaksanakan di luar Universitas Maritim 

Raja Ali Haji.  

Mahasiswa peserta magang wajib untuk mememuhi kondisi yang ditetapkan dari matakuliah 

untuk kegiatan mbkm sesuai dengan RPS mbkm dari matakuliah yang bersangkutan. Dengan 

demikian mutu dan kualitas capaian pembelajaran dari lulusan dapat di pertanggung 

jawabkan (akuntabel). 

Yang menjadi perhatian pada model ini adalah: 

1. Keselarasan (sinkronisasi) antara pilihan keahlian dengan kegiatan magang di mitra. 

Apabila memilih bidang keahlian RPL, maka kegiatan magang jangan menangani 

permasalahan jaringan, karena apabila di lakukan ekuivalensi penilaian maka masuk 

ke matakuliah wajib keahlian yang bukan menjadi pilihan mahasiswa tersebut. 

2. Matakuliah Wajib Keahlian yang di pilih adalah sesuai dengan kegiatan yang akan 

di lakukan pada lokasi mitra. Untuk itu sebelum memilih matakuliah tersebut 

sebaiknya berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik dengan 

memperhatikan kebutuhan dari mitra yang dituju. 

Misal, mahasiswa dengan bidang peminatan RPL (rekayasa perangkat lunak) ketika magang 

di mitra melakukan kegiatan yang secara intens membangun sistem informasi dari pelanggan 

mitra, maka pada semester awal magang (semester 6) memilih isian rencana studi matakuliah 

wajib keahlian seperti  

 

Dimana matakuliah ini akan menggunakan hasil kerja selama semester magang 

berlangsung dalam bentuk logbook kegiatan (detail kegiatan) dan laporan tertulis 

beserta analisa pembahasannya, yang mencerminkan mahasiswa tersebut dapat di 

akui penilaiannya berdasarkan capaian pembelajaran yang digariskan dari RPS 

matakuliah yang menunjang mbkm magang tersebut. Hal teknis penilaian lainnya 

tercantum dalam lembar tugas atau lembar project atau RPS matakuliah mbkm 

tersebut. 

 

2. Bentuk Bebas (Free Form) 

Bentuk bebas merupakan bentuk penilaian dengan komponen yang tidak terikat dan 

tidak memiliki alat ukur yang eksak. Bentuk bebas tidak akan di konversi kedalam 

bentuk penilaian matakuliah dalam kurikulum, melainkan menjadi portfolio 

INF11025 Perancangan dan Implementasi Perangkat Lunak 3

INF11026 Manajemen Basis Data 3

INF11027 Pengujian dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak 3
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mahasiswa dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Penilaian ini 

bertumpu pada kemampuan soft skill mahasiswa 

 

 

Komponen penilaian Soft-skill juga memperhatikan kebutuhan tantangan abad 21, 

dimana lebih banyak merupakan masukan dari pihak mitra tempat pelaksana magang. 

Apabila kegiatan MBKM Teknik Informatika pada saat mendatang, kemudian 

berkembang ke kegiatan lainnya seperti wirausaha, pengajaran di satuan pendidikan, 

atau kegiatan kemanusiaan, maka untuk konversi atau ekuivalensi penilaian kedalam 

matakuliah kurikulum MBKM baik itu matakuliah prodi Teknik Informatika, maupun 

matakuliah luar prodi Teknik Informatika, tetap mengacu kepada model terstruktur. 

 

3. Bentuk Hybrid 

Merupakan campuran bentuk terstruktur dan bentuk bebas dalam melakukan 

assesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa. Dimana bentuk terstruktur nya 

akan dicantumkan kedalam rekaman akademik mahasiswa, dan bentuk bebasnya 

akan dicantumkan dalam surat keterangan pendamping ijazah. 

 

Sistem Mutu 

Sebagai komponen penjamin mutu di tingkat fakultas, maka Gugus Kendali Mutu 

menjalankan fungsi berdasar Standar Baku Operasi, dalam melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik reguler maupun 

MBKM. Dengan berpedoman terhadap Kebijakan dan Manual Mutu dari Sistem 

Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Soft skills: 

• Kemampuan berkomunikasi  A 

• Kemampuan bekerjasama A 

• Kerja keras    A 

• Kepemimpinan   A 

• Kreativitas   B 

• Pemecahan Masalah  B 

 

Tabel  2 Contoh Komponen penilaian bebas 
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Satuan penjaminan mutu di perguruan tinggi penyelenggara Merdeka Belajar – 

Kampus Merdeka, wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan 

memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka 

pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, 

dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam 

meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program 

magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang 

dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh 

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

mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa 

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

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

Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. 

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, beberapa faktor mutu yang 

menjadi perhatian, antara lain: 

a. Mutu kompetensi peserta. 

b. Mutu pelaksanaan. 

c. Mutu pelaporan dan presentasi hasil. 

d. Mutu penilaian. 

 

Tabel  3 Tabel Kriteria Mutu Kegiatan MBKM 

No Kegiatan Kriteria Mutu 

1 Pembelajaran di luar 

program studi Teknik 

Informatika di dalam 

lingkup Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 

o Matakuliah merupakan matakuliah yang dibuka oleh 

program studi lain untuk dapat di pelajari dari luar 

prodi 

o Matakuliah memberikan nilai tambah keahlian 

dimana pengaya kompetensi 

o Sistem penilaian tetap mengacu pada penilaian 

reguler matakuliah bersangkutan 

2 Pembelajaran di luar 

Perguruan Tinggi 

Universitas Maritim Raja 

Ali Haji dalam prodi 

Teknik Informatika 

Untuk matakuliah di MOOC tanpa mengeluarkan nilai: 

o Matakuliah memiliki kemiripan dengan matakuliah 

internal dimana aspek konversi penilaian 

menggunakan model penilaian pada matakuliah 

internal yang bersangkutan 

o Assessment yang diberikan adalah mengikuti dengan 

RPS matakuliah yang bersangkutan dengan 

mempertimbangkan materi dari matakuliah di luar 

Perguruan Tinggi 

o Apabila matakuliah tidak memiliki kemiripan dengan 

matakuliah internal, maka dimasukkan ke dalam 
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matakuliah kapita selekta tetapi hanya dapat 

digunakan sekali. 

Untuk matakuliah di MOOC atau perguruan tinggi lain 

dengan mengeluarkan nilai: 

• Apabila matakuliah memiliki kemiripan dengan 

matakuliah internal maka matakuliah internal di pilih 

dalam pengisian rencana studi semester dan nilai di 

konversi ke matakuliah tersebut. 

• Apabila matakuliah tidak memiliki kemiripan dengan 

matakuliah internal maka kode dan nama matakuliah 

tersebut di cantumkan dalam transkrip apabila sistem 

mendukung, akan tetapi apabila tidak memungkinkan 

maka di konversi ke dalam matakuliah Kapita Selekta 

3 Internship (magang) - Matakuliah yang dilakukan konversi adalah 

matakuliah yang sesuai dengan bidang peminatan 

keahlian dan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan 

pada lokasi magang 

- Kegiatan assessment, konversi atau ekuivalensi 

terhadap matakuliah yang berkesesuaian adalah 

berlandaskan pada capaian pembelajaran matakuliah 

tersebut yang tertuang dalam RPS dan diredaksikan 

dalam Lembar Tugas Mahasiswa atau Lembar 

Project Mahasiswa. 

4 Studi Independen - Google Bangkit 

Kegiatan assessment hampir sama dengan kegiatan 

magang 

5 Mengajar di Satuan 

Pendidikan 
- Kampus Mengajar 

Kegiatan ini akan m 
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BAB III MEKANISME MERDEKA BELAJAR KAMPUS 

MERDEKA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 
 

1. Belajar pada program studi lain didalam Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Kegiatan pembelajaran pada program studi di luar program studi Teknik Informatika dalam 

lingkup Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah mengikuti acuan dari Universitas tentang 

matakuliah yang dibuka dari program studi lainnya untuk dapat di pelajari dari luar program 

studi tersebut. 

Dalam hal ini program studi Teknik Informatika juga telah menyiapkan matakuliah yang di 

minati oleh mahasiswa dari program studi lainnya. 

 

Tabel  4 Matakuliah Yang Terbuka dari Prodi Teknik Informatika 

No Kode Matakuliah Nama Matakuliah Sks Semester di 

intern prodi 

1 FST12001 Pengantar Teknologi Informasi 3 1 

2 INF11015 Perancangan Web 3 4 

3 INF11001 Dasar Pemograman 4 1 

4 INF11012 Jaringan Komputer 4 4 

5 INF11009 Kecerdasan Buatan 3 3 

6 INF11004 Sistem Basis Data 4 2 

 

Matakuliah ini tidak memiliki prasyarat, sehingga dapat di tempuh oleh mahasiswa dari 

program studi lainnya. 

Adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang telah menempuh minimal 4 semester atau 76 sks. 

2. Mahasiswa yang bermaksud menggunakan model MBKM dengan mengambil 

matakuliah dari prodi lain pada semester 5, agar berkonsultasi dengan dosen 

Pembimbing Akademik. 

3. Mahasiswa kemudian memilih matakuliah dari prodi lain pada saat pengisian rencana 

studi semester dan untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari Pembimbing 

Akademik. Matakuliah tersebut harus terdaftar dalam sistem isian rencana studi. 

4. Total maksimun SKS untuk kuliah pada prodi di luar prodi Teknik Informatika dalam 

lingkup Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah 20 sks. Sisa sks yang tidak  terpakai 

dapat digunakan untuk mengambil pada matakuliah reguler. 
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5. Agar memperhatikan bahwa pemilihan matakuliah pilihan peminatan adalah 

matakuliah yang berasal dari luar matakuliah peminatan termasuk lintas peminatan 

atau lintas program studi. 

6. Sistem penilaian adalah terstuktur mengikuti aturan dari matakuliah yang 

bersangkutan. 

 

 

Gambar  10 Strategi matakuliah pilihan keahlian untuk kegiatan mbkm 

 

 

2. Belajar pada program studi Teknik Informatika diluar Universitas Maritim 

Raja Ali Haji  

Adanya kerjasama antara Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat dalam membentuk 

PERMATASARI dengan mengakomodir kegiatan perkuliahan lintas perguruan tinggi. 

Dalam kegiatan perkuliahan ini berlaku aturan baku sistem penilaian dengan merujuk kepada 

kebijakan masing masing institusi penyelengara selaku host bagi mahasiswa dari luar yang 

mengambil perkuliahan di dalam institusi tersebut. 

Apabila sistem pelaporan PDPT DIKTI belum mendukung adanya pelaporan 

kodematakuliah dari luar institusi, maka di lakukan usaha konversi terhadap matakuliah 

internal yang mirip, dimana konversi langsung mengambil nilai dari institusi host tanpa 

assessment kecuali terjadi perbedaan jumlah kredit. Berikut matrik penyetaraan pada 

semester genap 2020 2021 

Semester 5

• Matakuliah di 
luar prodi 
Teknik 
Informatika 
(maksimun 20 
sks) yang 
dianggap telah 
menjalani 3 
matakuliah 
pillihan 
keahlian

Semester 6

• Matakuliah di 
luar perguruan 
tinggi pada 
prodi Teknik 
Informatika 
(maksimun 20 
sks) yang 
dikonversi ke 4 
matakuliah 
keahlian

Semester 7

• Matakuliah di 
luar perguruan 
tinggi pada 
prodi Teknik 
Informatika 
(maksimun 20 
sks) yang 
dikonversi ke 2 
matakuliah 
keahlian
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Kegiatan pembelajaran di luar PT dalam prodi Teknik Informatika dilakukan melalui asosiasi 

APTIKOM. APTIKOM mewadahi berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta 

yang memiliki program studi bidang ilmu komputer. Program MOOC APTIKOM terdiri dari 

perkuliahan yang diselenggarakan oleh para guru besar/Profesor yang pakar di bidangnya 

dari universitas terkemuka di tanah air. Dengan demikian kerjasama dengan MOOC 

APTIKOM secara tidak langsung juga merupakan kerjasama dengan semua perguruan tinggi 

yang memiliki bidang ilmu komputer. Silahkan mengunjungi situs 

https://mooc.aptikom.or.id/  

Adapun mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang telah menempuh minimal 5 semester atau 95 sks. 

2. Mahasiswa yang bermaksud mengambil matakuliah dari luar perguruan tinggi prodi 

yang sama (dalam hal ini MOOC APTIKOM) pada semester 6 dan 7, agar 

berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik dan juga memperhatikan periode 

pelaksanaan perkuliahan di MOOC APTIKOM 

3. Matakuliah yang diambil dalam MOOC di carikan matakuliah yang sama ataupun 

mirip kontennya dalam kurikulum reguler (lokal) dan untuk seterusnya di jadwalkan 

dalam sistem isian rencana studi dan harus mendapat persetujuan Pembimbing 

Akademik. 
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4. Mahasiswa wajib memberitahu dosen matakuliah yang bersangkutan perihal 

mahasiswa tersebut mengikuti kegiatan perkuliahan dari MOOC APTIKOM, 

sehingga dosen yang bersangkutan dapat membedakan assessment antara mahasiswa 

reguler dengan mahasiswa MBKM. 

5. Dosen matakuliah yang bersangkutan akan memantau juga materi dari MOOC 

APTIKOM dan kemudian mengembangkan sistem assessment untuk mahasiswa 

tersebut. Mengingat MOOC APTIKOM mempunyai bentuk course yang merelease 

nilai maupun tidak merelase nilai, sehingga dosen lokal tetap berkewajiban dalam 

melakukan assessment terhadap mahasiswa. 

6. Apabila matakuliah yang dipilih mahasiswa tidak memiliki kesamaan ataupun 

kemiripan konten dengan matakuliah kurikulum lokal, maka akan di konversi ke 

matakuliah kapita select (hanya berlaku 1x). 

7. Mahasiswa magang dapat juga mengambil MOOC APTIKOM, dengan tetap memilih 

matakuliah lokal sebagai ekuivalensi dari matakuliah di MOOC tersebut. 

Gambar  11 Materi dan Periode Pelaksanaan MOOC APTIKOM 
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3. Internship (Magang) 

Program magang 1-2 semester, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup 

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

magang mahasiswa akan mendapatkan kesempatan menerapkan ketrampilan (hard-skill) 

sesuai bidang peminatan keilmuannya (keterampilan,complex problem solving, analytical 

skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya.). 

disisi yang lain industri mendapatkan sumberdaya yang memiliki talenta yang relevan bila 

cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training 

awal/induksi. 

Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab 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, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan 

(startup). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja untuk mahasiswa 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah sebagai berikut. 

1. Paling lambat 2 bulan sebelum semester baru dimulai, dalam hal ini di sarankan pada 

semester genap (sekitar awal tahun, untuk menghindari pelaksanaan magang di 

pergantian tahun), Jurusan Teknik Informatika telah mengumunkan kepada 

Sesi perkuliahan 

MOOC 

APTIKOM di 

umumkan 

Bersama daftar 

matakuliahnya 

Mahasiswa 

mendaftar ke 

MOOC APTIKOM 

dan memenuhi 

persyaratan yang 

diberikan 

Mahasiswa 

mengkonsultasi

kan dengan 

Pembimbing 

Akademik 

Hasil Perkuliahan di 

konversi ke 

matakuliah 

Mengisi Isian 

Rencana Studi 

dengan 

matakuliah yang 

berkesesuaian 

Menghubungi 

dosen matakuliah 

yang bersangkutan 
Menjalani 

perkuliahan 

Gambar  12 Alur Pelaksanaan MOOC APTIKOM 
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mahasiswa di dalam program studi tersebut untuk pendaftaran kegiatan magang 

dengan mitra yang telah menjalin kerjasama dengan program studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mahasiswa yang telah menempuh minimal 5 semester atau 95 sks, tanpa ada 

matakuliah dasar keahlian yang harus di ulang, dapat mengikuti magang.  

3. Mahasiswa yang bermaksud mengikuti magang, menyampaikan ke dosen 

Pembimbing Akademik perihal tujuan magang ke mitra yang di tuju. Mahasiswa 

melamar secara langsung ke mitra dengan memenuhi syarat yang di gariskan oleh 

mitra. Segala perkembangan yang di terima, mahasiswa wajib berkoordinasi dengan 

dosen Pembimbing Akademiknya, baik lolos maupun gagal diterima. 

 

 

4. Bagi mahasiswa yang di terima magang pada mitra, maka oleh dosen Pembimbing 

Akademik di arahkan untuk memilih matakuliah pada semester yang sejalan dengan 

kegiatan magang melalui proses ekuivalensi. Matakuliah pada semester tersebut 

sudah di formulasikan dalam kurikulum mbkm. Maksimum 20 sks per-semesternya. 

Matakuliah dasar (yang umumnya terdapat pada semester 1-4) tidak dapat di ambil 

Magang  6-9 Bulan 

Semester Ganjil Semester Genap Semester Ganjil 

Paling lambat 2 bulan sebelum semester genap 

dimulai, pengumuman magang dan proses lamaran 

ke perusahaan magang di mulai 

Gambar  13 Alur Pelaksanaan Magang 
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selama magang. Mahasiswa tersebut juga sudah mendapat dosen Pembina yang nanti 

pada semester akhir magang akan menjadi pembimbing laporan, dan selanjutnya 

dapat dinilai ke dalam matakuliah Kerja Praktek. 

Bagi mahasiswa yang gagal di terima pada program magang, maka disarankan untuk 

menempuh alternatif lain kuliah di luar perguruan tinggi seperti MOOC Aptikom atau 

mengambil kurikulum reguler pada semester tersebut. 

Matakuliah yang di pilih, di perhatikan sinkronisasi capaian pembelajaran mbkm 

dengan kegiatan magang yang dilakukan, sebagai contoh matakuliah Pemograman 

Fungsional 

 

Indikator capaian pembelajaran inilah yang menjadi landasan penilaian kegiatan 

magang di konversi ke nilai matakuliah pemograman fungsional. 

Oleh sebab itu perlu di perhatikan kegiatan yang akan di lakukan pada mitra selama 

magang, dan mahasiswa juga harus punya kemandirin inisiatif untuk berusaha 

memenuhi capaian indikator tersebut selama magang. 

5. Mahasiswa tetap wajib melapor pada dosen matakuliah tersebut agar mengetahui 

mana mahasiswa regular mana mahasiswa yang menggunakan mbkm. 

6. Ketika pelaksanaan magang di mulai, mahasiswa wajib memberitahu dosen P.A dan 

dosen pembimbing atas informasi nama pegawai pada mitra yang akan menjadi 

supervisor atas mahasiswa yang bersangkutan. 

7. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa wajib menuliskan kegiatan pada logsheet 

seperti pada  Tabel  5, dan di paraf oleh supervisor mahasiswa di lokasi, atau pada 

model WFH cukup upload ke cloud yang disediakan sesuai format yang diberikan.. 

Tabel  5 Logsheet mahasiswa selama kegiatan Magang 

Nim/nama : ……………/ …………………………… 

Lokasi : 

Tanggal Keterangan Supervisor 

   

   

   

 

Atau 
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Contoh lain penulisan logsheet 

 

 

8. Dosen Pembina selama pelaksanaan magang minimal 1x/semester akan mengunjungi 

mahasiswa di lokasi mitra untuk memantau perkembangan dan mengetahui keadaan 

mahasiswa. Apabila pelaksanaan magang lebih banyak model WFH secara remote, 

maka kunjungan ini dapat digantikan dengan online meeting dengan pihak mitra. 

9. Pada akhir magang, mitra akan memberikan penilaian attitude mahasiswa yang akan 

digunakan sebagai referensi kerja atau SKPI 
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10. Pada akhir magang, mahasiswa untuk dapat mendapatkan nilai matakuliah yang di 

setarakan dalam LIRS, harus mengajukan lembar assessment pada dosen matakuliah 

yang bersangkutan dengan merujuk pada tabel indikator capaian pembelajaran 

matakuliah dan tanggal log-sheet, dan nomor kegiatan 

Sebagai contoh pada matakuliah Pemograman Fungsional yang diberikan 

sebelumnya 

 

11. Sistem penilaian matakuliah selama pelaksanaan magang adalah mengikuti model 

hybrid (untuk nilai akademik dan nilai attitude dalam SKPI). Nilai akademik dengan 

acuan capaian pembelajaran yang dimuat pada RPS matakuliah yang bersangkutan. 

Mahasiswa wajib memenuhi segala persyaratan yang diberikan dari Capaian 

pembelajaran matakuliah atau lembar project mahasiswa untuk penilaian ekuivalensi 

terhadap nilai matakuliah. 

Sebagai contoh untuk matakuliah Pemograman Fungsional yang telah di tampilkan 

sebelumnya. 

 
Dengan demikian hasil dari magang untuk matakuliah Pemograman Fungsional 

mendapatkan nilai B 

12. Untuk magang 6 bulan, setelah berakhir pada semester 6, maka mengisi isian rencana 

studi pada semester 7 dengan memilih Kerja Praktek dan memasukkan laporan 

magang pada semester 6 sebagai laporan KP pada semester 7 tanpa harus menjalani 

ulang KP, namun tetap mengikuti aturan KP seperti seminar KP. 

Laporan KP yang dibuat harus mengikuti standar aturan laporan KP. Oleh sebab itu 

mahasiswa harus sudah mengantisipasi hal ini selama magang, seperti tandatangan 

supervisor lokasi magang, untuk mencegah bolak balik ke lokasi magang atau 

penolakan dari lokasi magang karena sudah lewat masanya. 
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13. Untuk magang 9 bulan, setelah masa semester awal magang selesai, maka untuk 

semester akhir magang dipilih matakuliah yang sudah disesuaikan dengan kegiatan 

selama magang atau bisa sambil memilih MOOC APTIKOM serta wajib memilih 

matakuliah KP sebagai penilaian kegiatan magang. 

14. Untuk mengisi nilai KP dari peserta magang tetap mengikuti aturan laporan dari KP, 

sehingga harus di pahami oleh mahasiswa agar sebelum kegiatan berakhir, laporan 

magang yang akan di gunakan sebagai laporan KP sudah selesai di buat dan mendapat 

persetujuan dari lokasi magang. 

 

 

 

4. Studi independen 

Merupakan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi yang inisiatifnya berasal dari 

mahasiswa dengan memperhatikan beberapa hal: 

1. Pengakuan atas sumber pembelajaran yang di gunakan mahasiswa harus kredibel atau 

kompeten baik mendapat pengakuan dari lembaga akreditasi ataupun induk sumber 

pembelajaran merupakan institusi yang bereputasi ataupun telah mendapatkan 

kerjasama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan 

2. Mahasiswa harus membuat proposal project yang akan dihasilkan selama studi 

independent. Produk ini juga merupakan bagian dari assessment. 

3. Kesamaan capaian pembelajaran atau materi dengan matakuliah dalam kurikulum 

reguler (lokal) untuk proses konversi penilaian dan mirip dengan assessment dalam 

kegiatan magang. 

4. Apabila sumber pembelajaran tidak menerbitkan nilai maka proses assessment 

mengikuti proses dari matakuliah lokal (reguler). Apabila sumber pembelajaran 

menerbitkan nilai, maka di lakukan proses konversi dengan melihat hasil keluaran 

atau karya yang dihasilkan beserta logsheet yang diberikan melalui lembar assesment. 

 

Magang  6-9 Bulan 

Semester Ganjil Semester Genap Semester Ganjil 

Wajib memilih KP pada Isian 

Rencana Studi 
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Dalam hal ini, Google Bangkit adalah salah satu bentuk studi independen yang telah 

menjalani Mou dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Google bangkit dapat di telusuri pada laman  https://g.co/bangkit 

 

Beberapa hal yang mesti di perhatikan dalam pelaksanaan Google Bangkit: 

1. Peserta harus mendaftar sendiri, memenuhi persyaratan dan mengikuti seleksi 

Gambar  14 Studi Independen Google Bangkit 

https://grow.google/intl/id_id/bangkit/
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2. Komitmen peserta untuk full-time belajar pada Google Bangkit kurang lebih 40 jam 

perminggu dengan menyelesaikan seluruh tugas yang dibebankan 

3. Mahasiswa tetap wajib mengisi isian rencana studi matakuliah yang berkesesuaian 

dengan pembelajaran dalam Google Bangkit dan tetap wajib memberikan laporan 

sesuai RPS atau lembar project dari matakuliah tersebut. 

 

 

Gambar  15 Alur pelaksanaan studi independen Google Bangkit 

 

Karena kegiatan ini adalah Studi Independen berdasarkan project yang diusulkan, maka baik 

produk project dan catatan logsheet yang dibuat akan di beri penilaian atas capaian 

pembelajaran matakuliah yang di setarakan 
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Selain dari Google Bangkit, mahasiswa juga dapat mengikuti OpenCourse dari Coursera atau 

dari lembaga pendidikan luar negeri dengan catatan apabila Course tersebut tidak 

menerbitkan nilai maka mahasiswa wajib mengikuti aturan penilaian matakuliah lokal yang 

disetarakan (seperti tugas, UTS dan UAS) 

 

5. Penelitian Riset 

Kegiatan penelitian riset merupakan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa dengan ikut membantu 

dalam penelitian dosen atau lembaga riset selama 1 atau 2 semester. 

Konversi nilai pada matakuliah yang berkesesuaian dan laporan dari penelitian dapat di konversi 

sebagai skripsi, tanpa sidang dengan persyaratan hasil di oral presentasikan di konferensi 

internasional atau minimal di terima dalam jurnal nasional rating S2. 
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6. Kewirausahaan 

Dalam kegiatan kewirausahaan, mahasiswa diharapkan membangun perusahaan startup berbasis 

teknologi baik secara mandiri maupun tim. Kegiatan kewirausahaan dalam hal ini bukan dalam hal 

membuka usaha dagang konvensional, tetapi lebih spesifik yang bergerak di bidang teknologi 

informasi atau sejalan dengan bidang ilmu yang di tekuni untuk dapat di lakukan penyetaraan ke 

dalam matakuliah. 

Persyaratan pelaksanaan kewirausahaan: 

1. Baik tim maupun perorangan merupakan mahasiswa aktif Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Untuk tim diharapkan melibatkan lintas program studi dengan spesialisasi sesuai dengan 

bidang keilmuan yang dipelajari. 

2. Telah menempuh 5 semester atau 95 sks. 

3. Memiliki produk teknologi yang siap atau sudah dipasarkan. Rencana bisnis dan strategi 

pemasaran. Produk teknologi inilah yang akan di konversi ke dalam nilai matakuliah yang 

berkesesuaian, yang besaran sks nya hanya pada matakuliah yang berkesesuaian dan 

terdaftar di isian rencana studi. 

4. Jangka waktu pembangunan startup adalah paling lama 2 semester mengcakup kegiatan 

launching produk, pelaksanaan serta memiliki tingkat customer yang cukup signifikan. 

5. Konversi ke matakuliah maksimum 40 sks dalam 2 semester, dan hanya matakuliah yang 

berkesesuaian dengan kegiatan yang menjalani konversi langsung, selebihnya mengikuti 

pelaksanaan pembelejaran seperti biasa. 

 

 

Figure 1 Alur pelaksanaan kewirausahaan 

 

 

7. Mengajar di Satuan Pendidikan 

Kegiatan ini mengikuti kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

program Kampus Mengajar, yang Angkatan I di rilis Februari 2021 
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Kegiatan Angkatan I Kampus Mengajar menargetkan pada satuan pendidikan SD pada area 

terdekat dengan domisili Mahasiswa. Domisili Mahasiswa tidak harus sesuai KTP. Sesuai 

dengan isian pada web Kampus Merdeka dan memasukkan pilihan 3 SD sekitar domisili 

Mahasiswa. 

Apa yang di lakukan mahasiswa pada kegiatan Kampus Mengajar adalah membantu guru 

dalam meningkatkan kemampuan literasi dari peserta didik serta memanfaatkan teknologi 

dalam belajar. 

Dosen pembimbing tidak bisa di pilih, tetapi di tunjuk dari sistem, sehingga dapat 

memperoleh dosen dari kampus lain 

Prosedur: 

• Mendaftar di web Kampus Merdeka untuk kegiatan Kampus Mengajar dengan 

menyiapkan syarat dokumen yang diperlukan termasuk surat rekomendasi dekan. 

• Memberi tahu dosen pembimbing akademik tentang rencana kegiatan yang akan 

dilakukan di kampus mengajar dengan memperhatikan capaian pembelajaran 

matakuliah yang di sesuaikan. Maksimum 12 sks. 

Syarat Mahasiswa 

• Mahasiswa aktif minimal semester 5 

• Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari skala 4 

• Diutamakan mempunyai pengalaman berorganisasi atau pengalaman mengajar yang 

dibuktikan dengan surat rekomendasi, sertifikat, surat keterangan atau dokumen 

pendukung lainnya 

• Mempunyai catatan baik/tidak bermasalah di perguruan tinggi yang dibuktikan 

dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi (Surat 

Rekomendasi Dekan) 

• Bukan mahasiswa peserta program Kampus Mengajar Perintis 2020 

• Mahasiswa yang terpilih akan mendapat pelatihan pembekalan sebelum pelaksanaan 

secara online 
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• Berikut daftar matakuliah yang di perkirakan dapat mewadahi kegiatan Kampus 

mengajar. Sinkronkan rencana kegiatan pada kampus mengajar dan capaian 

pembelajaran matakuliah 
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BAB IV PENUTUP 
 

Demikian buku panduan ini disusun, sebagai acuan (guidance) pelaksanaan Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka di program studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali 

Haji, yang di adposi ke dalam kurikulum K19 yang dimiliki oleh program studi Teknik 

Informatika dengan tetap menjaga mutu dan capaian pembelajaran lulusan. Dengan buku 

pedoman ini diharapkan membantu proses pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

baik untuk dosen, mahasiswa dan staff agar berjalan lancar dan menghasilkan peningkatan 

kualitas lulusan dengan tambahan ilmu maupun ketrampilan yang lebih luas, inovatif, kreatif 

dan berdaya saing.  
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