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KATA PENGANTAR KETUA  LPPPM UNTAN 

       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah 

membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan 

dan cara kita bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis 

pekerjaan baru bermunculan. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan 

laju yang tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus merespons 

secara cepat dan tepat. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan 

menyiapkan lulusan Pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang uggul. Generasi yang 

tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya. Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi 

kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. 

         Berdasarkan dinamika dan perubahan serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi di masa sekarang dan yang akan dating menuntut adanya pengkajian terhadap 

kurikulum di perguruan tinggi. Perubahan tuntutan masyarakat dan lapangan kerja juga 

berdampak pada perguruan tinggi untuk menyesuaikan dinamika tersebut, melalui 

perubahan kurikulum, yang dituangkan melalui  Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini 

merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan 

dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang 

tinggi.  

       Implementasi Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi antara lain memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar 

program studinya. Universitas Tanjungpura melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran 

dan Penjaminan Mutu (LPPPM) telah menyusun buku Panduan Strategi Implementasi 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka.  

       Buku Panduan ini senantiasa dapat diperbaiki dan dimutakhirkan sesuai dengan 

dinamika kebutuhan dan perubahan jaman. Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas Buku Panduan ini.Untuk itu diucapkan terima kasih atas kerja 

samanya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya implementasi 

kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 

                                                                                                          

    Ketua  LPPPM Untan 

 

Dr. Sulistyarini, M.Si 

NIP.196511171990032001 
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KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK 

 
Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KB) yang tertuang dalam 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran 

di perguruan  tinggi yang otonom dan fleksibel  sehingga  tercipta kultur belajar yang 

inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa masih merupakan 

tataran konsep yang harus dituangkan dalam sebuah panduan pelaksanaan. Keb ijakan 

MB-KB terdiri dari 8 kegiatan utama yaitu Pertukaran Mahasiswa, Magang/   

Praktek Kerja, Asistensi Mengajar Pada Satuan Pendidikan Mitra, Penelitian,   

Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan 

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yang masing-masing program ini 

harus dibuat juga dalam sebuah pedom a n yang ut uh. Unt uk mew uj udk an pedoman 

tersebut maka Universitas Tanjungpura (Untan) melalui Lembaga Pengembangan 

Pembelajaran dan Penjaminan Mutu tel ah berusaha mewujudkan pe do man utu h 

ter se but dala m buku ini 

 
Buku panduan ini dibuat dengan tujuan untuk dijadikan pedoman bagi Fakultas 

di Lingkungan Untan dalam mempersiapkan dan melaksanakan program Merdeka 

Belajar-Kampus   Merdeka. Buku panduan ini   masih bersifat   umum   dan fleksibel, 

sehingga apabila terjadi perkembangan  dinamis dalam  implementasinya, maka buku 

panduan ini akan disesuaikan dengan mengacu pada standar kompetensi masing-masing 

program studi dan ketentuan yang berlaku. 

 
Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan 

Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura dan kepada Tim Penyusun 

yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi  dalam waktu  yang relatif singkat telah 

dapat menyelesaikan buku panduan ini walaupun dalam masa tekanan pandemi covid 

19. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi fakultas di lingkungan Untan dalam 

mengimplementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus  Merdeka,  juga kami mohon 

pendapat, saran, dan kritikan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan buku panduan 

ini. 
 

 
 
 
 
 
 

Pontianak, 7 Desember 2020 

Wakil Rektor Bidang Akademik 

 
 
 
 
Dr. Ir. Radian, MS 

NIP.196012151987111001 
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SAMBUTAN REKTOR 

 

Universitas Tanjungpura (Untan) pada Tahun Akademik 2020/2021 akan mulai 

menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), disamping 

kurikulum regular yang ada pada Program Studi di masing-masing Fakultas di Untan, 

kecuali Fakultas Kedokteran.  

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan implementasi dari 

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Mas Nadiem Anwar 

Makarim yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi 

kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.  

Buku Panduan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Program Studi dalam 

mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di program studinya 

masing-masing agar Capaian Pembelajaran (CP) dan profil lulusan yang diharapkan dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan perkembangan dinamis yang 

terjadi pada dunia kerja dan lingkungan strategis lainnya, baik nasional maupun global. 

Melalui kurikulum ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan 

meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan 

cita-citanya.  

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini 

yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi ditengah situasi yang penuh tantangan sebagai 

akibat terjadinya pandemi Covid 19. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan masukan yang berharga sehingga memperkaya buku 

panduan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi Program Studi, Fakultas di lingkungan 

Untan. Buku Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai inspirasi pelaksanaan Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka, sehingga Untan dapat menghasilkan Insan Indonesia yang 

unggul, bertakwa, beradab, berilmu, professional dan kompetitif, serta berkontribusi positif 

terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.  

 

 

 

Pontianak,      Maret  2021 

Rektor Universitas Tanjungpura, 

 

 

 

 

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. 

NIP. 196501281990021001 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Landasan Hukum 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar 

– Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program 

tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi 

dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. 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 Pasal 68 dan lainnya yang 

mengatur tentang Hak. 

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

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan 

Masyarakat Desa. 

11. Permendikbud No. 3/2020 tentang SNPT 

12. Permendikbud No. 4/2020 tentang Perubahan dari PTN menjadi PTBH 

13. Permendikbud No. 5/2020 tentang Akreditasi Prodi 

14. Permendikbud No. 6/2020 tentang Penerimaan mahasiswa baru Sarjana dan PTN 

15. Permendikbud No. 7/2020 tentang Pendirian, perubahan, pembubaran PTN 

 

1.2 Latar Belakang 

Dinamika perubahan yang demikian cepat dalam kehidupan masyarakat sejalan 

dengan percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang 

harus direspons oleh semua unsur, khususnya yang terkait dengan pengembangan kualitas 

sumber daya manusia. Dinamika perubahan tersebut tentu saja menyentuh institusi-

institusi dan proses pendidikan sebagai Lembaga yang menjadi pilar utama menyiapkan 

sumber daya yang berkualitas. 

Di antara kebijakan saat ini yang dikembangkan dalam bidang pendidikan, 

khususnya Pendidikan tinggi adalah Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka 

yang mendapat perhatian besar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini 

bahkan menjadi strager untuk menggerakkan kebijakan-kebijakan lain dalam 

pencapaian arah kebijakan Pendidikan secara keseluruhan. 

Seiring dengan kebijakan Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka 

sebagaiamana diutarakan sebelumnya, maka Universitas Tanjungpura harus menetapkan 

kebijakan pada level Perguruan Tinggi guna menindaklanjuti arah yang telah ditetapkan 
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oleh kementerian Pendidikan Nasiosioanal tersebut. Dalam rangka menyiapkan 

mahasiswa Untan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan 

teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan 

kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi 

juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Universitas Tanjungpura (Untan) 

terus dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

inovatif agar mahasiswa lulusannya dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Untan, yang sesuai arahan Dirjen Dikti, 

diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Konsep atau ide Kampus 

Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel 

sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa. 

Program utama Kemendikbud yang sekarang ini yaitu berupa: kemudahan 

pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, 

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

semester di luar program studi. Melalui program pembelajaran terkini maka mahasiswa 

Indonesia diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Adapun yang 

dimaksud tiga semester belajar di luar prodi adalah berupa 1 semester kesempatan 

mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas 

pembelajaran di luar perguruan tinggi asal. Sesuai arahan Kemendikbud, maka berbagai 

bentuk kegiatan belajar di luar Untan, diantaranya melakukan magang/praktek kerja di 

lembaga industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada 

masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, 

melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek 

independen, dan mengikuti program kemanusisaan. Semua kegiatan tersebut harus 

dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Konsep dan kegiatan kampus merdeka 

diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan 

meningkatkan kompetensi mahasiswa Untan secara utuh, siap kerja, atau menciptakan 

lapangan kerja baru. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan dalam merdeka belajar 

kampus merdeka, "Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara 

sukarela," dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D K a ntor 

Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat 24 Januari 2020. Secara sukarela  yang 

dimaksud Mas Menteri  adalah  mahasiswa boleh mengambil atau pun tidak Satuan 

Kredit Semester (SKS) di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 

SKS. Mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak 

satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Aturan ini tidak berlaku untuk 

prodi kesehatan. 

Pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi 

tersebut diiringi dengan perubahan definisi SKS. Setiap SKS nantinya diartikan sebagai 

'jam kegiatan', bukan lagi 'jam belajar'. "Di sisi lain, saat ini bobot SKS untuk kegiatan 

pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari 

pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran mahasiswa atau praktik kerja 

justru menunda kelulusan mahasiswa. 

Terkait dengan pemberian hak belajar kepada mahasiswa di luar program studi 

selama tiga semester ini mengharuskan adanya panduan yang jelas agar setiap fakultas 

dan program studi memiliki acuan yang secara yuridis tidak bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengenyampingkan unsur-unsur inovasi 

dan  kreativitas  fakultas  dan  program studi untuk mengembangkan diri. 
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1.3 Tujuan 

Panduan Skema Hak Belajar Tiga Semester di luar program studi bagi Mahasiswa 

dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tanjungpura ini 

bertujuan: 

1. Sebagai panduan bagi mahasiswa yang akan mengikuti proses pembelajaran yang 

berlangsung di luar program studinya. Panduan ini terfokus pada langkah dan tata cara 

pelaksanaan program belajar selama 3 semester di luar program studi. Panduan ini 

mendampingi pedoman akademik yang sudah ada dan berlaku pada setiap program 

studi. 

2. Sebagai panduan bagi tiap fakultas, jurusan dan program studi dalam merumuskan 

kebijakan, ketentuan-ketentuan, dan langkah-langkah pelaksanaan program belajar 3 

semester di luar program studi. 

3. Sebagai panduan bagi masyarakat dalam memahami kebijakan proses Belajar Tiga 

Semester di luar program studi bagi mahasiswa Universitas Tanjungpura. 
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BAB II. HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM 

STUDI UNIVERSITAS TANJUNGPURA 
 

2.1. Persyaratan Umum 

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar 

tiga semester di luar program studi”, di Untan terdapat beberapa persyaratan umum yang 

harus dipenuhi oleh mahasiswa Untan calon peserta program diantaranya, sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi. 

2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti 

 

Untan diharapkan dapat mengembangkan dan memfasilitasi pelaksana program Merdeka 

Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan 

hendaknya disusun dan disepakati bersama antara Untan dengan Mitra Program Merdeka 

Belajar dapat berupa program Nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun 

program yang disiapkan oleh Untan yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi. 

 

2.2. Peran Pihak Terkait 

Peran pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

A. Universitas Tanjungpura 
1). Dengan mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi: maka Universitas Tanjungpura wajib memfasilitasi hak bagi 

mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: 

a) Dapat mengambil SKS di luar Untan paling lama 2 semester atau setara 

dengan 40 SKS. 
b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di Untan yang sama 

m aks i m al  sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. 

2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran 

di luar prodi. 

3)    Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan institusi atau lembaga mitra. 

 

B. Fakultas Di Lingkungan Untan 
1)   Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah di tingkat fakultas yang bisa diambil 

mahasiswa lintas prodi. 

2)   Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan institusi/lembaga mitra yang 

relevan. 

C. Program Studi Di Lingkungan Untan 
1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus 

merdeka. 

2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam 

Untan. 

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

Untan beserta persyaratannya. 

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

luar Untan. 

5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar 

prodi dan luar Untan, disiapkan alternatif mata kuliah daring. 
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D. Mahasiswa Untan 
1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata 

kuliah/program yang akan diambil di luar prodi. 

2) Mendaftar program kegiatan luar prodi. 

3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. 

4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik 

yang ada. 

 

E. Institusi/Lembaga Mitra Untan 
1) Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama Untan, fakultas, dan atau 

program studi di lingkungan Untan. 

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

dokumen kerjasama (MoU/SPK). 

 

2.3. Bentuk Kegiatan Pembelajaran 

Kebijakan MB-KM Untan yang mengacu kepada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 

secara jelas juga memuat bentuk kegiatan kegiatan yang sudah dituangkan dalam 

rumusan kebijakan MB-KM. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran yang dimaksud 

adalah Pe rt uk ar an Ma ha si sw a, Mag ang / P ra kt e k Ke rj a , Asi st e nsi Men gaj a r Pada 

Sa t ua n Pe ndi di ka n Mi t ra , Pe ne l i t i an , Pr oye k Ke m an usi a an, Ke gi a t an Wirau saha, 

St u di / P ro yek Ind epe nd en, dan Mem b ang un De sa/ K ul i a h Ke rj a Nya t a Tem ati . 
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BAB III. PANDUAN PELAKSANAAN 
 

3.1. Program Pertukaran Mahasiswa Universitas Tanjungpura 

3.1.1. Latar Belakang Program Pertukaran Mahasiswa 
Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: 

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang–undang”. Peran 

perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi adalah sangat strategis 

dan tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban 

konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk 

menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Peran strategis ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan sejumlah tantangan, 

baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Tantangan internal terutama 

berasal dari tata kelola perguruan tinggi yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola 

perguruan tinggi yang baik (good university governance) sebagaimana standar nasional 

pendidikan tinggi pada umumnya. Pengelolaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia 

masih dilakukan secara konvensional, tanpa dilandasi oleh suatu perencanaan strategis 

yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan dan rencana 

strategis dan atau prioritas nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan 

dan kebudayaan. Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) belum merata 

di semua perguruan tinggi tanah air, sehingga sulit menembus atau hanya sedikit 

diantaranya yang mendapat predikat perguruan tinggi berkelas international. Demikian 

pula penerapan program merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi yang 

dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I akhir-akir ini, sebagai 

upaya memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk berinovasi dengan 

kreatif agar secepatnya mampu mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi lainnya, 

khususnya dikawasan ASEAN. Dalam program kampus merdeka dan merdeka belajar, 

perguruan tinggi diharapkan dapat memberi peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk 

menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan 

pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi dan kecanggihan teknologi 

lainnya. 

Pada tantangan eksternal, Stakeholders memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya 

menguasai satu bidang saja, sejumlah indikator dapat diidentifikasi sebagai gambaran 

sejumlah masalah yang meliputi; (1) semakin kritisnya masyarakat terhadap mutu 

perguruan tinggi, yang tercermin dari sistim akreditasi perguruan tinggi; (2) jumlah 

perguruan tinggi yang terus bertambah banyak, namun angka  partisipasi kasar (APK) 

masih rendah dibanding dengan Negara- Negara Asia lainnya; (3) biaya pendidikan 

tinggi yang semakin meningkat sedangkan proporsi jumlah keluarga yang mampu 

membayar penuh biaya kuliah di perguruan tinggi semakin menurun; (4) revolusi besar 

di bidang teknologi dengan permasalahannya yang multi komplek yang berdampak 

revolusioner terhadap sistem pengajaran sehingga membutuhkan SDM yang multi talen; 

(5) sektor pencetak laba telah memasuki pasar pendidikan tinggi; (6) sementara dukungan 

politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang dan (7) mutu lulusan 

perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dunia kerja. 
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Kondisi faktual lainnya yang masih harus menjadi perhatian semua pihak adalah 

masalah disparitas kualitas atau mutu antar perguruan tinggi di Indonesia yang  masih 

sangat tajam, baik antara PT di Pulau Jawa dan PT diluar Pulau Jawa, maupun antara 

PTN dan PTS. Hal ini disebabkan oleh tidak sinergisnya pola pembinaan antar perguruan 

tinggi yang didalamnya melibatkan perguruan tinggi yang sudah kuat dan yang masih 

lemah, belum berjalan dengan baik. Padahal, pada dasarnya hal tersebut tidak perlu 

terjadi jika setiap perguruan tinggi dibangun melalui pola keunggulan komparatif yang 

dimiliki masing-masing dan tercermin dalam diferensiasi visi misi yang diemban. 

Hal tersebut dapat menjadi daya tarik kerjasama dan modal dasar bagi perguruan tinggi 

untuk saling belajar sehingga semua perguruan tinggi akan menjadi entitas pembelajaran 

yang spesifik diseluruh tanah air nusantara. 

Dalam situasi penuh tantangan seperti sekarang ini, maka diperlukan pola kerjasama 

antar perguruan tinggi di Indonesia agar dapat memperkuat daya saing dalam era 

globalisasi. Kerjasama tersebut sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi 

di Indonesia. Kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan 

tinggi nasional untuk saling meningkatkan mutu, memperluas akses, dan memperkuat 

jejaring antar perguran tinggi secara nasional. Kerjasama tersebut akan berdampak pada 

perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan 

sinergi, efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, menumbuhkembangkan 

pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, 

membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat 

peran perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Semua ini akan mendukung 

keberhasilan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang telah diamanatkan 

dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Program Pertukaran Mahasiswa sebenarnya telah dilaksanakan sejak Tahun 2014 

dan terus disempurnakan dari tahun ketahun. Pada awalnya, program ini hanya 

melibatkan 3 perguruan tinggi yang saling melakukan kegiatan pengalihan angka kredit 

dari 33 mahasiswa peserta. Pada tahun 2015 jumlah mahasiswa yang terlibat meningkat 

menjadi 97 mahasiswa dari 17 perguruan tinggi yang terlibat, baik universitas umum, 

LPTK maupun politeknik, dan pada tahun 2016 telah melibatkan sebanyak 505 dari 

109 PTN, LPTK, Politeknik, ISI, dan PTS. 

Tahun 2017, sebanyak 205 mahasiswa dari 29 PTN dan 6 WILAYAH KOPERTIS.  

Tahun 2018, sebanyak 205 mahasiswa dari 29 PTN dan 6 WILAYAH KOPERTIS. Dari 

pengalaman 5 tahun pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa telah diperoleh hasil 

yang sangat baik dan progresif sebagaimana ditunjukkan dalam indikator pencapaian 

tujuan program Kementerian. Namun, seiring dengan tantangan pendidikan tinggi diera 

Revolusi Industri 4.0 saat ini, maka tentunya diperlukan inovasi baru dalam 

penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa. Hal tersebut dilakukan pada tahun 

2019 dengan mengintegrasikan pembelajaran daring kedalam pelaksanaan kegiatan 

Pertukaran Mahasiswa 2019. Dengan demikian, pada program Pertukaran Mahasiswa 

tahun 2019 telah mulai dikembangkan sistem pembelajaran daring (online) terhadap 

sebagian perkuliahan mahasiswa Pertukaran Mahasiswa, dan pembelajaran Sistem Alih 

Kredit dengan menggunakan Teknologi Informasi, sehingga nama kegiatan ini berubah 

menjadi program Pertukaran Mahasiswa-, yang merupakan singkatan dari “Program 

Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara – Sistem Alih Kredit dengan 

Teknologi Informasi”. Tahun 2019 Program Pertukaran Mahasiswa mulai menerapkan 

sistim blended learning yang diikuti oleh 350 mahasiswa dari 39 PTN. Program ini 

sejalan dengan kebijakan Kemendikbud saat ini tentang program merdeka belajar dan 

kampus merdeka di perguruan tinggi. 
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Pada tahun 2020 penduduk dunia dikejutkan dengan adanya wabah global yaitu 

Pandemi COVID-19 termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah merubah semua 

tatanan proses pembelajaran diseluruh dunia, dan sangat berdampak pada pelaksanaan 

Program Pertukaran Mahasiswa 2020. Atas kondisi tersebut, program Pertukaran 

Mahasiswa 2020 yang semula dilakukan secara sit in di lokasi perguruan tinggi penerima, 

maka untuk tahun 2020 pelaksanaannya dilakukukan dengan inovasi pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam jaringan secara penuh (full daring). Dengan adanya inovasi tersebut, 

maka penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa  tahun 2020 ini memerlukan 

berbagai perubahan dan penyesuaian sehingga perlu diatur dengan sistematis dalam 

Pedoman Operasional Baku (POB) Program Pertukaran Mahasiswa- 2020 sesuai 

dengan Pedoman Covid-19. 

 

3.1.2. Dasar Hukum Program Pertukaran Mahasiswa 
Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa didasarkan pada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 

2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; 

 

3.1.3. Tujuan Program Pertukaran Mahasiswa 
 

Program Pertukaran Mahasiswa bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat 

kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya. 

2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa dengan 

memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik 

ditingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa 

melalui pembelajaran terpadu. 

3. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal dalam asrama di lingkungan 

kampus bersama sebagai keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang 

ke- Bhinneka Tunggal Ika akan  makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan 

suku akan semakin kuat. 

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

sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 

5. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan 

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

negeri dengan pendidikan tinggi luar negeri. 

6. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di 

perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan 

mengikuti kuliah, baik matakuliah didalam, maupun diluar program studinya sebagai 

bagian dari program merdeka belajar. 
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7. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif 

(academic exellent) masing-masing perguruan tinggi. 

8. Menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa diseluruh tanah 

air untuk meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi. 

9. Mendukung Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dalam rangka 

memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi. 

 

3.1.4. Ketentuan Program Pertukaran Mahasiswa 
A. Ketentuan Umum Perguruan Tinggi Untan sebagai Perguruan Tinggi Pengirim 
Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan: 

1 Program Pertukaran Mahasiswa adalah program pertukaran mahasiswa melalui 

kerjasama antara perguruan tinggi se-Indonesia dan global 

2 Perguruan Tinggi pengirim adalah perguruan tinggi asal dari mahasiswa peserta 

Program Pertukaran Mahasiswa. 

3 Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi tujuan mahasiswa peserta 

Program Pertukaran Mahasiswa. 

4 Program Pertukaran Mahasiswa diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat 

perguruan tinggi. 

5 Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar 

program studi yang sama atau yang berbeda. 

6 Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan 

dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum. 

7 Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang 

dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum. 

8 Pertukaran mahasiswa berbasis pada MATA KULIAH yang ditawarkan oleh 

perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya (academic 

excellent), dan mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar. 

9 Jumlah matakuliah atau kegiatan yang setara dengan matakuliah yang dapat 

ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi, minimal 2 mata kuliah dan maksimal 7 mata 

kuliah untuk satu semester. 

10 Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar 

mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan 

media komunikasi yang kredibel dan akuntabel 

 

B. Persyaratan Keikusertaan Perguruan Tinggi 
1 Perguruan tinggi non vokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

R.I.  

2 Perguruan tinggi dan program studi Terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga 

Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3 Program studi memiliki mata kuliah yang menggunakan sistem PJJ atau daring.  

4 Perguruan Tinggi  memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan PJJ atau 

daring. 

 

C. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa 
Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi terakreditasi 

2. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) 

pada semester 5 sampai dengan 7. 
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3. Mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa di seluruh Indonesia hanya memiliki satu 

kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Pertukaran 

Mahasiswa. 

4. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang- kurangnya di 

tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi. 

5. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta 

berintegritas, kreatif dan inovatif. 

6. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi 

pengirim. 

7. Bersedia mentaati seluruh ketentuan dalam Pedoman Operasional Program 

Pertukaran Mahasiswa 2020. 

8. Dinyatakan lolos seleksi oleh tim Pertukaran Mahasiswa ditingkat perguruan tinggi 

masing-masing. 

 

3.1.5. Mekanisme Pendaftaran/Seleksi Mahasiswa Peserta Program Mahasiswa 

Untan 

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata 

kuliah/program yang akan diambil di luar prodi. 

2. Mendaftar program kegiatan luar prodi. 

3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. 

4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik 

yang ada. 

5. Calon peserta Program Pertukaran Mahasiswa diwajibkan membaca dan memahami  

semua ketentuan dalam Pedoman Program Pertukaran Mahasiswa. 

6. Calon peserta sangat dianjurkan mengikuti diseminasi informasi ditingkat perguraun 

tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. 

7. Calon peserta, wajib memilih Perguruan Tinggi tujuan sesuai dengan skema kemitraan 

perguruan tinggi Pertukaran Mahasiswa yang telah disepakati. 

8. Calon peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Pertukaran 

Mahasiswa baik melalui aplikasi daring atau dengan hardcopy yang disiapkan oleh 

perguruan tinggi. 

9. Calon peserta mendaftarkan diri melaui program studi di perguruan Tinggi sendiri 

yang menyelenggarakn program Pertukaran Mahasiswa dengan menyertakan formulir 

yang telah diisi dan ditanda tangan. 

10. Program Studi penyelenggara program Pertukaran Mahasiswa, secara kolektif 

menyampaikan daftar calon peserta dari program studi yang akan mengikuti seleksi 

ditingkat perguruan tinggi 

11. Tim Pertukaran Mahasiswa perguruan tinggi, melakukan seleksi secara adil, 

transparan dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan dan 

menetapkan peserta yang dinyatakan lolos seleksi, serta mengumumkan di tingkat 

program studi. 

12. Peserta yang sudah pernah mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa sebelumnya 

tidak diperkenankan lagi mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa. 

13. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi melengkapi seluruh persyaratan baik yang 

terdapat dalam pedoman maupun persyaratan khusus perguruan tinggi, dan mengikuti 

seluruh perkembangan pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa. 

14. Peserta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah yang akan 

diikuti di perguruan tinggi penerima Pertukaran Mahasiswa 

15. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan peserta program Pertukaran 

Mahasiswa berdasarkan usulan perguruan tinggi. 
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16. Peserta mengikuti semua kegiatan Pertukaran Mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan 

jadwal pelaksanaan. 

17. Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang jalannya 

perkuliahan dan kegiatan lintas budaya, sosial kemasyarakatan dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh peserta Pertukaran Mahasiswa. 

18. Perguruan tinggi wajib menyediakan frasilitas dan pendanaan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan interaksi  lintas budaya, sosial kemasyarakatan dan 

pengabdian kepada masyarakat yangdilakukan oleh peserta Pertukaran Mahasiswa, 

sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan. 

 

3.1.6. Perjanjian Kerjasama antara Perguruan Tinggi pengirim dan Perguruan 

Tinggi penerima 

1 Perjanjian kerja sama yang berisi ketentuan yang lebih rinci  dan lebih teknis 

dari pelaksanaan kerja sama pertukaran mahasiswa. 

2 Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat: 

a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerjasama.  

b. Jangka waktu perjanjian kerjasama. 

c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

d. Deskripsi program kerjasama secara rinci yang sekurang- kurangnya memuat 

tentang: 

1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-persyaratan 

mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa. 

2) Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, 

evaluasi dan sistim pelaksanaannya). 

3) Jumlah program studi dan matakuliah yang ditawarkan dari masing-masing 

Fakultas/Jurusan. 

4) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program untuk 

masing-masing program studi. 

5) Sistim koordinasi pelaksanaan program kerjasama. 

6) Pembiayaan program meliputi: 

a) Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerjasama. 

b) Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program. 

c) Hak dan Kewajiban dosen pengampuh matakuliah. 

d) Penyelesaian perselisihan. 

e) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama. 

3 Perjanjian kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan 

jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama yang bersangkutan dan 1 

(satu) rangkap diperuntukkan bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

3.1.7. Diseminasi Informasi Program Pertukaran Mahasiswa 

1. Diseminasi informasi program Pertukaran Mahasiswa terdiri atas diseminasi 

informasi tingkat nasional (pusat) dan tingkat lokal perguruan tinggi. 

2. Diseminasi informasi tingkat nasional dilaksanakan oleh Pokja Program 

Pertukaran Mahasiswa, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

3. Diseminasi informasi tingkat perguruan tinggi dilaksanakan oleh tim perguruan  

tinggi  yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, setelah mengikuti 

diseminasi informasi tingkat nasional. 

4. Bahan dan materi diseminasi informasi di perguruan tinggi disiapkan oleh Pokja 
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Program Pertukaran Mahasiswa dan dapat ditambah materi lokal oleh masing-

masing perguruan tinggi. 

5. Bahan utama dalam diseminasi informasi adalah Pedoman Operasional Baku, dan 

dapat ditambah dengan brosur, laman atau bahan presentasi yang dapat diunduh 

pada masing masing situs perguruan  tinggi peserta program Pertukaran 

Mahasiswa. 

6. Pada kegiatan diseminasi informasi ditingkat perguruan tinggi diharapkan sudah 

melibatkan dosen calon pengampuh mata kuliah dan  para mahasiswa calon peserta  

program Pertukaran Mahasiswa 

7. Diseminasi informasi, baik nasional maupun tingkat perguruan tinggi dapat 

dilaksanakan dengan cara jarak jauh (daring), atau dalam bentuk pertemuan 

lagsung jika memungkinkan. 

 

3.1.8. Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa 

1. Direktorat Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi menetapkan kuota nasional mahasiswa peserta program Pertukaran 

Mahasiswa. 

2. Kelompok Kerja (Pokja) Program Pertukaran Mahasiswa Direktorat Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun pedoman dan 

menetapkan skema kemitraan antar perguruan tinggi dan kuota program Pertukaran 

Mahasiswa bagi masing-masing perguruan tinggi. 

3. Skema kemitraan Program Pertukaran Mahasiswa diupayakan berdasarkan prinsip 

resiprokal dengan memperhatikan jenis (PTN- BH, PTN-BLU), PTN- SATKER, dan 

LL-DIKTI/PTS) dan lokasi geografis perguruan tinggi. 

4. Perguruan tinggi peserta menawarkan program Pertukaran Mahasiswa kepada 

Fakultas/ Jurusan. 

5. Selanjutnya, Fakultas/Jurusan menawarkan program Pertukaran Mahasiswa kepada 

program studi yang bersedia mengirim dan atau menerima peserta Pertukaran 

Mahasiswa. 

6. Program Studi yang menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa wajib 

memiliki SK Penetapan Program Studi Peserta Pertukaran Mahasiswa oleh 

pemimpin perguruan tinggi. 

7. Program studi perguruan tinggi pengirim wajib menghubungi/koordinasi dengan 

program studi perguruan tinggi penerima untuk kesediaan bermitra dan koordinasi 

kurikulum serta penetapan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit oleh masing- 

masing perguruan tinggi mitra. 

8. Sistim pembelajaran dalam Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan dengan 

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan dilakukan pada semester awal/ganjil. 

9. Pendidikan jarak jauh (PJJ) dapat berupa synchronize dan atau asyncronize dan 

dianjurkan menggunakan Modul Pembelajaran sesuai standar PJJ. 

10. Kredit mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program di perguruan tinggi 

mitra harus diakui dan disahkan oleh perguruan tinggi asal. 

11. Perguruan tinggi menerbitkan daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh calon 

mahasiswa peserta beserta silabusnya atau rencana, kuota serta jadwal perkuliahan 

melalui website masing masing perguruan tinggi peserta program Pertukaran 

Mahasiswa. 

12. Matakuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah yang seluruhnya dilaksanakan 

dengan sistim PJJ yang diampuh oleh seorang atau tim dosen yang memiliki 

kompetensi dan kemampuan melaksanakan PJJ. 

13. Mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa yang mengambil matakuliah 
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diluar program studinya, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai kebutuhan dan 

minat mahasiswa peserta, atas persetujuan perguruan tinggi asalnya guna mendukung 

Program Kampus Merdeka, dan Merdeka Belajar. 

14. Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan memfasilitasi kegiatan interaksi lintas 

budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta program Pertukaran Mahasiswa, 

baik terkait dengan materi kuliah, maupun dalam wujud kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang tidak terkait dengan materi perkuliahan. 

15. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan 

antar peserta serta kegiatan pengabdian masyarakat, adalah merupakan inisiatif dari 

mahasiswa peserta atas bimbingan dan arahan dari dosen pengampuh mata kuliah 

dan wajib difasilitasi, baik dari sisi infrastruktur maupun pendanaan oleh perguruan 

tinggi penerima program Pertukaran Mahasiswa, sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam kontrak kerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan. 

16. Kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta serta 

kegiatan pengabdian masyarakat, yang dilakukan oleh peserta program Pertukaran 

Mahasiswa wajib didokumentasikan dalam bentuk video atau video streeming dan 

dipresentasikan  dan didiskusikan secara daring dalam kelas khusus (webinar) diluar 

jam perkuliahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan 

perkuliahan. 

 

3.1.9. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri 

Saat ini di Untan ada beberapa prodi sudah melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa 

dengan full credit transfer 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 mahasiswa ini 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. 

 

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam program pertukaran 

mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 

A. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di Lingkungan Untan 

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. 

 

a) Mekanisme 

(1) Program Studi di Lingkungan Untan 

Menyusun  atau  menyesuaikan  kurikulum  yang memfasilitasi mahasiswa untuk 

mengambil mata kuliah di program studi lain di lingkungan Untan. 

 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 di lingkungan Untan. 

 Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.  
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(2) Mahasiswa Untan 

 Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

 Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman 

akademik yang ada. 

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan Untan dapat 

dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). 

c) Contoh kegiatan 

Tabel 3.1. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi lain di Lingkungan 

Untan. 

Prodi Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL) 

Kompetensi 

Tambahan 

Prodi 

DesainProduk 1. Mampu merancang 

produk 

2. Mampu mengeva-luasi 

obyek desain 

Mampu menyusun, 

menganalisis dan 

menginterpretasi rencana 

keuangan 

Akuntansi 

  Mampu melaksanakan 

fungsi pemasaran 

Manajemen 

Mampu merancang 

program dalam bidang 

periklanan 

Komunikasi 

Penjelasan Tabel 3.1. 

Mahasiswa Program Studi Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL 

prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi 

lain yang menunjang kompetensi lulusan.Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan 

dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi. 

 

B. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi 

Lain 

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. 

a) Mekanisme 

(1) Program Studi Di Lingkungan Untan 

• 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 (assosiasi prodi), 

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

• 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. 

(2) Mahasiswa Untan 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

• Mengikuti  program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi 
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lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki Untan. 

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

perguruan tinggi lain. 

 

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain 

dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang 

dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus 

mendapat pengakuan dari Kemdikbud. 

 

c)  Contoh kegiatan 

Tabel 3.2. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada 

Perguruan Tinggi Lain 

Prodi CPL Prodi MK Prodi PT A MK Prodi PT A 

Kehutanan 1. Mampu 

merancang dan 

mengelola suatu 

ekosistem hutan 

1.   Pengelolaan Ekosistem 

Hutan Mangrove 

2.   Pengelolaan Ekosistem 

Hutan Pegunungan 

1. Pengelolaan Ekosistem 

Hutan Dataran Rendah 

2. Pengelolaan Ekosistem 

Hutan Pantai 

Penjelasan Tabel 3.2. 

Prodi Kehutanan pada PT A dan PT B mempunyai salah satu CPL yaitu mampu 

merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan. Mahasiswa PT A dapat mengambil 

mata kuliah yang ditawarkan oleh PT B atau sebaliknya. 

 

C .  Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi Berbeda pada Perguruan Tinggi 

Lain. 
Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi lain untuk 

menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur 

kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian 

pembelajaran lulusan. 

 

a)  Mekanisme 

(1)  Program Studi Di Lingkungan Untan 

• Menyusun kurikulum yang  memfasilitasi  mahasiswa Untan  untuk mengambil 

mata kuliah di program studi lain  pada perguruan tinggi di luar Untan. 

• 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 lain. 

• 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 tentang 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. 

(2) Mahasiswa Untan 

• Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

• Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada 

perguruan tinggi lain sesuai ketentuan pedoman akademik yang dimiliki Untan. 

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

tinggi lain. 
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b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar 

Untan dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran 

yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus 

mendapat pengakuan dari Kemdikbud. 

 

c) Contoh kegiatan 

Tabel 3.3. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan 

Tinggi Di luar Untan 

Prodi CPL Prodi Kompetensi Tambahan 
MK Prodi Lain PT 

Lain 

Teknik 

Industri 

Mampu merancang 

sistem/komponen, proses 

dan produk industri untuk 

memenuhi kebutuhan dalam 

batasan-batasan realistis 

(misalnya ekonomi) 

Mampu membangun 

model untuk 

menganalisis 

sumber daya dan 

lingkungan 

Pemodelan 

Ekonomi Sumber 

Daya dan 

Lingkungan 

Penjelasan Tabel 3.3. 

Mahasiswa Teknik Industri di Untan harus mampu menguasai CPL untuk merancang 

sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-

batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan 

kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada PT di luar Untan. Oleh 

karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin 

Pertanian pada prodi Teknologi Pertanian PT B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi 

Sumber Daya dan Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi PT C. 

Proses Program Pertukaran Mahasiswa 

Catatan: 

Pertukaran Mahasiswa dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di 

luar negeri. 
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3.1.9.1. Tugas Untan Sebagai Perguruan Tinggi Pengirim 

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri atau dengan 

konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti 

mahasiswa. 

2. Untan dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa 

yang melakukan outbound (timbal-balik). 

3. Untan menyelenggarakan seleksi calon peserta program pertukaran mahasiswa yang 

memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa. 

4. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa. 

5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan 

rekognisi terhadap SKS mahasiswa. 

6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal 

7. Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

3.1.9.2. Tugas Untan Sebagai Perguruan Tinggi Tujuan 

1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri atau dengan 

konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti 

mahasiswa. 

2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar 

kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian. 

3) Untan dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa 

yang melakukan outbound (timbal-balik). 

4) Untan dapat menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas 

keadilan bagi mahasiswa. 

5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran 

mahasiswa. 

6) Melakukan penjaminan mutu terhadap pengelolaan penyelenggaraan program 

pertukaran mahasiswa. 

7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk diakui di 

perguruan tinggi asalnya. 

8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

 

Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester 

penuh sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi penerima. Kegiatan Program 

Pertukaran Mahasiswa terdiri atas; 

1. Kegiatan Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa 

a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan scara Jarak 

Jauh (daring) baik dengan synchronize maupun asynchronize system sesuai dengan 

mata kuliah yang diprogramkan, dengan menggunakan aplikasi pembelajaran 

daring yang baik atau dengan modul yang disediakan. 

b. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib 

kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi 

penerima/pelaksana Program Pertukaran Mahasiswa. 

c. Setiap peserta diwajibkan mengikuti paling sedikit 6 SKS dan paling banyak 20 

SKS matakuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima. 

d. Setiap peserta diharapkan aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, 

diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta 

mengikuti ujian tengah dan akhir semester. 

e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa 
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dilakukan  dengan mengikuti sistem  yang  berlaku di program studi/perguruan 

tinggi penerima. 

f. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, 

dan karakteristik sosial kemasyarakatan di perguruan tinggi penerima, dan peserta 

Pertukaran Mahasiswa dari daerah lainnya melalui interaksi yang difasilitasi oleh 

dosen/narasumber yang ditunjuk. 

g. Pelaksanaan interaksi budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan 

dilaksanakan secara khusus diluar jam perkuliahan (pertemuan khusus) melalui 

diskusi terbuka, diseminasi naskah dan/atau video, berbagi dan bertukar informasi, 

berbagi dan bertukar pengalaman dibidang akademik dan non-akademik secara 

jarak jauh (daring), atau seat visit jika hal tersebut memungkinkan. 

h. Setiap peserta berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik Perguruan 

Tinggi Penerima mencakup: 

i. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi penerima yang berlaku 

selama satu semester (KTM Virtual). 

ii. Modul pembelajaran dari dosen pengampuh matakuliah  

iii. Pelayanan perpustakaan dengan akses buku online. 

iv. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima yang 

dilaksanakan secara jarak jauh (daring). 

v. Pada akhir program Pertukaran Mahasiswa, mahasiswa berhak mendapat 

transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambil yang ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti 

pengalihan angka kredit atau dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh 

perguruan tinggi pengirim. 

vi. Bantuan Biaya paket/kuota internet. 

vii. Bantuan biaya pembuatan materi (video) sosial budaya dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

2.   Kegiatan Dosen Pengampu Matakuliah 

a. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib menyiapkan materi kuliah dalam 

bentuk Modul Pembelajaran Jarak Jauh sesuai ketentuan PJJ yang dapat diakses 

oleh mahasiswa peserta memuat materi, naskah ilmiah, tutorial/latihan, 

video/animasi, tugas dan mekanisme assessment. 

b. Setiap dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan PJJ denga synchronize 

dan/atau asynchronize system 

c. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, 

dinamis dan bertindak sebagai academic facilitator bagi peserta. 

d. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib melakukan assesment tentang 

kemajuan dan hasil belajar peserta 

e. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib memfasilitasi interaksi budaya, 

kegiatan sosial kemasyarakatan, dan atau pengabdian  kepada  masyarakat  bagi  

seluruh  peserta  diluar jam perkuliahan secara daring. 

f. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat laporan pelaksanaan 

perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran dan kegiatan non-akademik, 

yang selanjutnya  diserahkan ke Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa- di 

perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan. 

g. Setiap dosen pengampu matakuliah dianjurkan membuat dokumentasi (foto/video 

streaming pendek) pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari 
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akuntabilitas dan testimony kegiatan Pertukaran Mahasiswa. 

h. Setiap dosen pengampu matakuliah berhak mendapatkan fasilitas penunjang 

pembelajaran berupa; 

i. Bantuan biaya pembuatan Modul pembelajaran Jarak jauh 

ii. Bantuan biaya pulsa/kuota internet 

iii. Akses fasilitas perguruan tinggi yang berkaitan dengan kegiatan interaksi 

budaya, sosial kemasyarakatan, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

3.   Kegiatan Pengelola di Perguruan Tinggi 

Pengelola kegiatan Pertukaran Mahasiswa di perguruan tinggi wajib menyediakan 

semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi 

dalam menunjang kegiatan Pertukaran Mahasiswa berupa; 

a.  Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi 

peserta dan dosen pengampu mata kuliah. 

b. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu matakuliah 

sesuai kontrak Pertukaran Mahasiswa. 

c. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pembelajaran Pertukaran Mahasiswa. 

d. Pengelola Pertukaran Mahasiswa di perguruan tinggi berhak mengikuti FGD 

dan atau Rapat Kordinasi dengan Pokja Pertukaran Mahasiswa, baik secara 

daring maupun pertemuan langsung jika memungkinkan. 

e.  Pengelola Pertukaran Mahasiswa berhak mendapatkan biaya pengelolaan 

kegiatan Pertukaran Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Kontrak Pertukaran 

Mahasiswa. 

3.1.9.3. Proses Pertukaran Mahasiswa dan Pengalihan Kredit Mata Kuliah 

a. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima membentuk tim yang 

bertanggung jawab dalam urusan pertukaran dan pengalihan kredit mata kuliah 

mahasiswa peserta program. 

b. Sebelum pertukaran dan pengalihan kredit matakuliah dilaksanakan, 

PerguruanTinggi Pengirim, peserta program Pertukaran Mahasiswa diwajibkan 

melakukan  pembekalan dan penyampaian informasi/keterangan-keterangan 

yang terkait dengan program Pertukaran Mahasiswa kepada mahasiswa calon 

peserta dan dosen pengampu matakuliah. 

c. Pembekalan berisi informasi yang jelas mengenai: 

i. Maksud dan tujuan program Pertukaran Mahasiswa. 

ii. Hak dan kewajiban peserta Program Pertukaran 

iii. Mahasiswa. 

iv. Hak dan kewajiban dosen pengampu matakuliah. 

v. Informasi lengkap  tentang  perguruan  tinggi yang akan dituju peserta. 

vi. Rencana Skema Pertukaran Mahasiswa dan Alih 

vii. Kredit Mata kuliah. 

viii. Nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab. 

3.1.9.4. Penyambutan dan Pendampingan peserta (daring) 

a. Mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa dijadwalkan mengikuti 

acara penerimaan oleh pimpinan perguruan tinggi penerima dalam bentuk 

acara penerimaan resmi program secara jarak jauh (daring) yang dihadiri oleh 

Dekan  dan/atau Ketua Program Studi terkait. 

b. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa melakukan registrasi, 



20 
 

mengurus Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan menerima penjelasan 

tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus dari perguruan tinggi 

penerima melalui komunikasi jarak jauh (daring). 

c. Pemimpin perguruan tinggi menyerah-terimakan peserta kepada Dekan 

dan/atau Ketua Program Studi. 

3.1.9.5. Teknis Pelaksanaan Perkuliahan 

a. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai 

dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di 

perguruan tinggi penerima. 

b. Peserta program Pertukaran Mahasiswa wajib mematuhi setiap peraturan 

akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan 

lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penerima. 

c. Peserta program Pertukaran Mahasiswa diperlakukan sama dengan 

mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan akademik. 

d. Peserta program Pertukaran Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan 

perkuliahan dan kegiatan non-akademik lainnya sesuai jadwal yang 

ditetapkan dengan metode jarak jauh (daring) menggunakan aplikasi yang 

telah ditentukan hingga selesai satu semester penuh. 

e. Peserta program Pertukaran Mahasiswa hanya dapat mengikuti 

pembelajaran secara tatap muka di Perguruan Tinggi Penerima jika hal itu 

sangat diperlukan dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 

f. Perguruan tinggi dapat menawarkan minimal 2 mata kuliah dan maksimum 

7 mata kuliah dari berbagai program studi yang dapat di sampaikan secara 

daring. 

g. Setiap matakuliah dibatasi hanya 40 mahasiswa yang berasal dari berbagai 

program studi dengan jumlah maksimum 10 mahasiswa dari internal 

perguruan tinggi dan 30 mahasiswa dari perguruan tinggi penerima. 

h. Setiap perguruan tinggi masing-masing menerima dan mengirim mahasiswa 

secara resiprokal maksimal 500 mahasiswa untuk perguruan tinggi negeri 

dan 400 mahasiswa untuk perguruan tinggi swasta. 

3.1.9.6. Pembiayaan Program Pertukaran Mahasiswa 

1. Sumber pembiayaan penyelenggaraan program Pertukaran Mahasiswa berasal dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, dan dapat bersumber dari perguruan 

tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, dan/atau sumber pendanaan lain yang 

tidak mengikat. 

2. Sumber pembiayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, terdiri atas; 

a. Bantuan untuk mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa, yang antara lain; 

i. Bantuan biaya paket internet/kuota data per mahasiswa, per semester efektif 

kegiatan perkuliahan. 

ii. Bantuan biaya kegiatan penalaran kemahasiswaan, kegiatan sosial budaya dan 

pengabdian kepada masyarakat, per mahasiswa per semester. 

b. Bantuan untuk dosen pengampuh matakuliah yang antara lain; 

i. Bantuan biaya pembuatan Modul   Matakuliah, per mata kuliah (tim dosen). 

ii. Bantuan biaya paket internet/kuota data per mata kuliah (tim dosen), per 

semester ekfektif kegiatan perkuliahan. 

iii. Bantuan biaya pembimbingan kegiatan penalaran kemahasiswaan, kegiatan 

sosial budaya dan pengabdian masyarakat, per matakuliah per semester (dapat 
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dilaksanakan oleh tim dosen dan atau tim pengelola Pertukaran Mahasiswa di 

perguruan tinggi). 

c. Biaya manajemen perguruan tinggi peserta Pertukaran Mahasiswa, sebesar 10% 

dari nilai Kontrak Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi yang bersangkutan, 

sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

3. Sumber pembiayaan dari pihak lain, disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat 

tidak mengikat. 

 

3.2. Program Magang/Praktik Kerja Untan 

Selama ini mahasiswa Untan kurang mendapat pengalaman kerja di lembaga 

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 bidang industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang 

menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak 

bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di pihak lembaga/institusi industri. 

3.2.1. Tujuan Program Magang/Praktik Kerja Untan 

Tujuan program magang Untan antara lain: 

Program magang 1-2 semester akan memberikan pengalaman yang cukup 

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

Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hard skills (keterampilan, complex 

problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, 

komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara pihak industri mitra akan mendapatkan 

talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mereka dapat 

mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi. Mahasiswa yang sudah 

mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan 

menentukan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan di pihak industri mitra akan 

mengalir ke Untan, sehingga Untan dapat meng-update bahan ajar dan pembelajaran 

dosen, serta topik-topik riset di Untan akan semakin relevan. 

3.2.2. Pelaksanaan Program Magang/Praktik Kerja Untan 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara 

lain pada perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multi lateral, institusi pemerintah, 

maupun perusahaan rintisan (startup). 

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktek kerja adalah sebagai 

berikut. 

1) Universitas Tanjungpura 

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan 

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

b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi dari program magang, 

kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua 

belah pihak selama proses magang. 

c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama 

magang. 

d) Menugaskan dosen pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk 

monitoring dan evaluasi. 

e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan 

penilaian capaian mahasiswa selama magang. 

f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi. 
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2) Institusi/Lembaga Mitra Magang 

a) Bersama Untan, menyusun dan menyepakati program magang yang akan 

ditawarkan kepada mahasiswa. 

b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama 

(MoU/SPK). 

c) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ke-

lompok mahasiswa Untan selama magang. 

d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, 

keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang). 

e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa Untan selama magang, 

dan bersama dosen pembimbing memberikan  penilaian. 
 
3) Mahasiswa Untan 

a). Dengan adanya persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa dapat 

mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan magang. 

b). Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan 

mendapatkan dosen pembimbing magang. 

c). Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing 

magang. 

d). Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

e). Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan 

dosen pembimbing. 
 
4) Dosen Pembimbing & Supervisor 

a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum 

berangkat magang. 

b). Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama 

proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa 

selama proses magang. 

c). Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas 

hasil magang. 

Proses Program Magang 
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Catatan: 

1) Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program 

studi/jurusan 

2) Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak 

boleh kurang, tapi boleh lebih banyak) 

3.2.3. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya 

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (learning 

outcomes). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata 

kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/pembelajaran untuk 

menghasilkan suatu learning outcomes (capaian pembelajaran). Secara umum 

penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan 

menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk terstruktur (structured 

form). 
 
1) Bentuk bebas (free form) 

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa 

penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk 

kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik 

dalam kompetensi keras (hard skills), maupun kompetensi lunak (soft skills) sesuai 

dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, 

contoh hard skills sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk 

merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (complex engineering problem 

definition), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan 

berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh soft skills-nya 

adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan 

bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian 

pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. 

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di lembaga industri mitra selama 6 bulan 

Hard skills: 
No Kegiatan SKS Nilai 

1. Merumuskan masalah keteknikan 3 A 

2. Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan 3 B 

3. Kemampuan sintesa dalam bentuk design 4 A 

Soft skills: 

No Kegiatan SKS Nilai 

1. Kemampuan Berkomunikasi 2 A 

2. Kemampuan bekerjasama 2 A 

3. Kerja keras 2 A 

4. Kepemimpinan 2 A 
5. Kreativitas 2 B 

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh 

selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI 

(surat keterangan pendamping ijazah). 

2) Bentuk berstruktur (structured form) 

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang 

ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan 
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dengan matakuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan 

magang. 

Sebagai contoh, mahasiswa Prodi Teknik Kimia magang selama 6 bulan di 

Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah: 

No Kegiatan SKS Nilai 

1. Fenomena Transport 2  

2. Unit Operasi 3  

3. Industri Proses Kimia 3  

4. Rekayasa Reaksi Kimia 3  
5. Kontrol Proses Kimia 3  

6. Teknologi Separasi 2  

7. Laporan Akhir Sebagai Pengganti Skripsi 4  

Selain kedua bentuk tersebut di atas, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan 

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

 

3.3. Asistensi Mengajar Pada Satuan Pendidikan 

3.3.1. Pengertian Asistensi Mengajar Pada Satuan Pendidikan Mitra (AMPSPM) 

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 sangat bervariasi permasalahannya baik pada satuan pendidikan 

formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi 

mengajar dapat dilakukan oleh mahasiswa Untan di satuan pendidikan mitra baik pada 

sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada 

di lokasi kota maupun di daerah terpencil. 

Program Asistensi Mengajar Pada Satuan Pendidikan Mitra (AMPSPM) adalah 

kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa Untan di sekolah atau tempat pendidikan 

lainnya (PAUD,TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SKB). AMPSPMM merupakan kegiatan 

intrakurikuler yang dikoordinir oleh LP3M UNTAN atau Unit lain yang ditunjuk sebagai 

pengelola, dengan nama mata kuliah Asistensi Mengajar Pada Satuan Pendidikan Mitra 

(AMPSPM). 

3.3.2. Tujuan AMPSPM 

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan mitra antara lain: 

1) Memberi pengalaman nyata kepada mahasiswa agar dapat merasakan dan menjiwai 

tugas-tugas pendidik. Diharapkan setelah menyelesaikan AMPSPM, mahasiswa 

memiliki kompetensi pendidik (kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan 

sosial). 

2) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Untan yang memiliki minat dalam bidang 

pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara 

menjadi guru di satuan pendidikan mitra. 

3) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi 

pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan 

zaman. 

3.3.3. Ruang Lingkup AMPSPM 

Agar mahasiswa mendapat pengalaman yang lengkap sebagai pendidik, 

mahasiswa AMPSPM harus melaksanakan kegiatan pembelajaran (teaching) dan di luar 
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pembelajaran (nonteaching). Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan belajar dan 

pembelajaran. Mahasiswa AMPSPM melakukan kegiatan sebagaimana pendidik 

profesional melaksanakan pembelajaran di kelas. Kegiatan mencakup kegiatan 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Sedangkan kegiatan 

nonteaching adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sekolah serta 

pembinaan minat dan bakat peserta didik. 

3.3.4. Persyaratan Mahasiswa 

Untuk dapat mengambil mata kuliah AMPSPM, mahasiswa harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa UNTAN. 

2. Telah menyelesaikan mata kuliah minimal 120 sks. 

3. Telah lulus mata kuliah Micro Teaching atau Metode Mengajar Khusus atau 

Pembelajaran Mikro dengan nilai minimal B. 

4. Harus mengikuti pembekalan dan lulus tes kesiapan melaksanakan AMPSPM. 

5. Berperilaku sebagai seorang pendidik. 

3.3.5. Persyaratan Pembimbing 

Dalam melaksanakan kegiatan AMPSPM, mahasiswa dibimbing oleh dua orang, 

yaitu: (1) Guru Pamong dari unsur pendidik di sekolah latihan dan (2) Dosen 

Pembimbing dari unsur dosen di UNTAN. Untuk menjadi Guru Pamong dan Dosen 

Pembimbing harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Guru Pamong 

a. Memahami konsep AMPSPM. 

b. Diutamakan yang memiliki sertifikat pelatihan guru pamong, atau telah 

mengikuti kegiatan pelatihan dan pertemuan persiapan AMPSPM. 

c. Bersedia meluangkan waktu untuk membimbing mahasiswa. 

d. Berkepribadian baik dan dapat diteladani oleh mahasiswa. 

e. Bersedia memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan inovasi 

proses pembelajaran. 

f. Mata pelajaran yang diampu sesuai dengan jurusan mahasiswa yang dibimbing. 

g. Guru tetap di sekolah setempat dan berpengalaman pada bidang studinya minimal 

2 tahun. 

h. Masa kerja minimal 5 tahun. 

i. Minimal golongan IIIb (Guru pertama) atau setara dan memiliki latar belakang 

kependidikan, berkualifikasi S1. 

 
2. Dosen Pembimbing 

a. Memahami konsep AMPSPM 

b. Bersedia melaksanakan tugas secara utuh. 

c. Bersedia meluangkan waktu membimbing mahasiswa 

d. Diutamakan yang berkualifikasi minimal S2 kependidikan dan telah mengikuti 

pembekalan AMPSPM. 

e. Diutamakan dosen pembimbing mata kuliah Micro Teaching atau Metode 

Mengajar Khusus/ mata kuliah proses pembelajaran. 

f. Minimal berpangkat Lektor. 

3.3.6. Tata Kelola Program AMPSPM 

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan mitra 

adalah sebagai berikut: 



26 
 

1. Universitas Tanjungpura 

a. Rektor UNTAN menetapkan kebijakan penyelenggaraan AMPSPM. 

b. Wakil Rekotr I membina para pelaksana serta memantau kegiatan AMPSPM. 

c. Wakil Rektor II menetapkan kebijakan dan menyediakan dana kegiatan 

AMPSPM. 

d. Wakil Rektor III membina kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di sekolah 

latihan. 

e. Wakil Rektor IV membina pola kerjasama antara UNTAN dengan sekolah 

latihan AMPSPM. 

f. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 

melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait. 

g. Dekan/Wakil Dekan I membantu Rektor dalam membina para pelaksana dan 

memantau seluruh kegiatan AMPSPM. 

h. Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan satuan pendidikan mitra, 

izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan 

mitra. 

i. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia 

Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan 

program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. 

j. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Untan untuk mengikuti program 

mengajar pada satuan pendidikan formal maupun non-formal. 

k. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas 

Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata 

pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah 

melalui dinas pendidikan provinsi/kota. 

l. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, 

monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan mitra 

yang dilakukan oleh mahasiswa. 

m. Melakukan penyetaraan/pengakuan jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan 

mitra untuk diakui sebagai SKS. 

n. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 
 
2. Unsur Dinas Pendidikan 

a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi bertanggung jawab atas pembinaan dan 

menyediakan sekolah latihan. SMA, SMK, dan SLB. 

b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pembinaan 

dan menyediakan sekolah latihan. PAUD, TK, SD, dan SMP. 

c. Sekolah/Satuan Pendidikan Yang Menjadi Mitra: 

1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa 

sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama 

2) Menunjuk guru pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar 

di satuan pendidikan tersebut. 

3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas 

kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa 

4) Memberikan nilai untuk diakui menjadi SKS mahasiswa. 

 

3. Mahasiswa Untan 
a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa 

mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan mitra. 
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b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan mitra di bawah 

bimbingan dosen pembimbing. 

c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dan dipresentasikan di 

depan Tim Pembimbing/Penguji. 

3.3.7. Pengelola dan Pelaksana AMPSPM: 

1. Pusat Pengembangan Pembelajaran (P3) atau Unit Lain Yang Ditunjuk 

a. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran (KP3)/Unit Lain 
Kepala P3/unit lain bertanggung jawab dalam beberapa hal berikut: 

(1) merencanakan, menyelenggarakan, mengelola, dan mengevaluasi program 

AMPSPM; 

(2) menelaah laporan hasil pelaksanaan dari pimpinan pamong/Kepala Sekolah 

dan hasil monitoring & evaluasi; 

(3) menangani kasus-kasus khusus yang ditemui mahasiswa; 

(4) melaporkan keseluruhan pelaksanaan kepada Ketua LP3M UNTAN. 

b. Dosen pembimbing bertugas: 

(1) mengadakan pertemuan konsultasi terbimbing di sekolah latihan;  

(2) membantu mengentaskan masalah yang dialami mahasiswa; 

(3) memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

(4) membimbing penulisan dan menilai laporan mahasiswa; 

(5) menerima Buku Evaluasi dan Laporan mahasiswa dari guru pamong dan 

menyerahkan ke P3; 

(6) mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan masalah-masalah yang 

ditemui, dalam buku catatan dan mencarikan alternatif pemecahannya; 

(7) menghadiri dan menilai ujian akhir mahasiswa di sekolah latihan. 

 
c. Staf Tata Usaha bertugas membantu Kepala dalam bidang administrasi. 

 
d. Ketua dan Sekretaris Jurusan bertugas:  

(1) mengusulkan dosen pembimbing 

(2) menyeleksi calon mahasiswa yang akan mendaftar ke P3/Unit Lain;  

(3) memantau selama kegiatan berlangsung. 
 

2. Sekolah latihan 

a. Kepala Sekolah (Pimpinan Pamong) bertugas: 

(1) menerima mahasiswa sebagai keluarga di sekolahnya agar mereka tidak merasa 
asing berada di sekolah tersebut; 

(2) memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan orientasi dan observasi, 

partisipasi serta latihan mengajar terbimbing dan non mengajar; 

(3) mengusahakan dan memelihara kelancaran jalannya pelaksanaan kegiatan; 

(4) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam rapat-

rapat, pertemuan-pertemuan, dan diskusi-diskusi yang diadakan di sekolah; 

(5) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mempelajari 

administrasi managemen pendidikan dengan segala aspeknya serta tugas-tugas 

kependidikan lainnya; 

(6) memberi bimbingan dan bantuan kepada mahasiswa serta guru pamong dalam 

mengatasi berbagai masalah yang timbul saat pelaksanaan kegiatan; 

(7) mengkoordinasikan mahasiswa dalam kegiatan nonteaching baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. 
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b. Wakil pimpinan pamong membantu tugas-tugas pimpinan pamong dalam 

pelaksanaan kegiatan di sekolah. 

c. Guru Pamong, bertugas: 

(1) menjelaskan/mensosialisasikan kepada mahasiswa tentang tugas-tugas 

seorang guru; 

(2) memperkenalkan mahasiswa kepada siswa-siswa di sekolah latihan; 

(3) memberi penjelasan kepada mahasiswa tentang masalah-masalah rutin dalam 

kelas, peraturan-peraturan dalam kelas, dan sebagainya; 

(4) memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang alat-alat pengajaran 

(media pendidikan) sumber-sumber belajar yang tersedia di sekolah, serta 

pemakaian atau penggunaannya; 
(5) menyediakan dan mempersiapkan kelas untuk mahasiswa yang akan 

melakukan praktek mengajar; 
(6) memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam perencanaan dan 

pelaksanaan praktek mengajar; 
(7) mendiskusikan masalah-masalah yang ditemui dalam pembimbingan, di mana 

perlu bersama pimpinan pamong untuk dicarikan jalan keluarnya; 
(8) mencatat kemajuan latihan mahasiswa di dalam Buku Evaluasi; 
(9) menguji dan menilai kegiatan mengajar dan Kependidikan lainnya yang telah 

dilaksanakan mahasiswa serta mencatat hasilnya pada Buku Evaluasi; 

(10) menyerahkan Buku Evaluasi mahasiswa kepada dosen pembimbing. 

 
d. Kepala Urusan Sekolah bertugas membantu Pimpinan Pamong dan Wakil 

Pimpinan Pamong dalam urusan administrasi di sekolah latihan. 
 

3.3.8. Struktur Organisasi UNTAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
 
                         Garis Komando 
....................        Garis Koordinasi 

LP3M UNTAN 
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3.3.9. Pelaksanaan Program 

1. Persiapan 

Sebelum menjalankan AMPSPM, P3 LP3M UNTAN melakukan langkah- langkah 

persiapan sebagai berikut: 

1. Berkoordinasi dengan jurusan-jurusan untuk meminta prediksi mahasiswa yang 

akan mengikuti AMPSPM sekaligus dengan calon dosen pembimbing. 

2. Bagi jurusan yang belum memberikan prediksi, data prediksi mahasiswa yang 

akan mengikuti AMPSPM dikoordinasikan dengan Puskom. 

3. Pembuatan kode seksi mata kuliah AMPSPM ke Puskom. 

4. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas 

Pendidikan Provinsi dalam menentukan sekolah AMPSPM. 

5. Pemetaan jumlah mahasiswa per jurusan/prodi ke sekolah. 

6. Pendaftaran mahasiswa secara On-Line. 

7. Memastikan jumlah mahasiswa yang mengikuti AMPSPM di tiap sekolah. 

8. Melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan 

AMPSPM. 

9. Melaksanakan pembekalan bagi dosen pembimbing AMPSPM. 

10. Menyiapkan buku pedoman pelaksanaan & penilaian AMPSPM dan buku 

konsultasi. 

11. Menetapkan kalender kegiatan AMPSPM. 

 
2. Pelaksanaan 

1. Pendaftaran Mahasiswa 
a. Pengambilan mata kuliah AMPSPM oleh mahasiswa dilakukan melalui cara 

online di Portal UNTAN. 

b. Jadwal pengambilan mata kuliah diatur oleh Puskom UNTAN. 

2. Perekrutan Guru Pamong dan Dosen Pembimbing 
a. Guru pamong diusulkan oleh kepala sekolah berdasarkan kriteria/persyaratan 

yang telah ditetapkan 

b. Dosen pembimbing diusulkan oleh ketua jurusan berdasarkan 

kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan. 

3. Penetapan Sekolah Latihan 
Sekolah latihan ditetapkan berdasarkan koordinasi dan persetujuan kerjasama 

antara P3L LP3M dengan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi dan Kota/Kabupaten 

serta Kepala Sekolah. 

4. Pelatihan dan Pembekalan 
Pelatihan dan pembekalan dilakukan sebelum mahasiswa ditempatkan dan/atau 

dikirim ke sekolah latihan. 

a.  Pelatihan dan pembekalan mahasiswa 

Materi pelatihan terdiri dari: (1) kompetensi dan kode etik guru Indonesia, (2) 

ruang lingkup AMPSPM, (3) pelaksanaan AMPSPM di sekolah, (4) Strategi 

Pembelajaran, dan (5) sistem bimbingan dan penilaian AMPSPM. 

b. Pelatihan dan pembekalan guru pamong 

Materi pelatihan dan pembekalan guru pamong terdiri dari: (1) ruang lingkup 

AMPSPM, (2) sistem pembimbingan, (3) sistem penilaian, dan (4) sosialisasi 

kegiatan di sekolah. 

c. Pelatihan dan pembekalan dosen pembimbing 

Materi pertemuan terdiri dari: (1) ruang lingkup AMPSPM, (2) organisasi 

pengelolaan dan sekolah,(3) sistem pembimbingan dan penilaian, (4) serta 
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uraian tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing dalam pelaksanaan 

AMPSPM di sekolah latihan. 

5. Penyerahan Mahasiswa 
Penyerahan mahasiswa oleh PAMPSPM ke sekolah-sekolah dilakukan secara 

berjenjang mengikuti pola sebagai berikut: 
a. PAMPSPM menyerahkan dan mengantar mahasiswa AMPSPM kepada 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyerahkan mahasiswa 

AMPSPM ke Kepala Sekolah. 
c. Kepala sekolah menyerahkan mahasiswa mahasiswa AMPSPM ke Guru 

Pamong. 

6. Tata Tertib di Sekolah Mitra 
Dalam melaksanakan kegiatannya selama AMPSPM, mahasiswa AMPSPM 

mengikuti aturan dan Tata Tertib yang berlaku dan/atau diberlakukan oleh 

sekolah tempat AMPSPM. 

7. Kegiatan Pembimbingan 
Kegiatan pembimbingan oleh guru pamong dan dosen pembimbing mengacu 

kepada buku pedoman ini. Kehadiran dosen pembimbing di sekolah latihan 

diharapkan saat mahasiswa melakukan/memberikan layanan orientasi, latihan 

terbimbing, latihan mandiri, dan ujian kinerja mengajar memberikan layanan 

mahasiswa. 

8. Kegiatan mahasiswa dan pembimbingan 
Kegiatan mahasiswa selama masa AMPSPM di sekolah terdiri dua jenis, yaitu: 

kegiatan pembelajaran (teaching) dan kegiatan pengembangan sekolah 

(nonteaching). Kedua jenis kegiatan tersebut akan dinilai dengan cara penilaian 

berkelanjutan. Adapun kegiatan- kegiatan yang dinilai adalah: (1) Latihan 

Mengajar Terbimbing (LMT), (2) Latihan Mengajar Mandiri (LMM), (3) Ujian 

Pembelajaran (UP), (4) Kegiatan nonteaching, dan (5) Laporan AMPSPM. 

Semuanya mengacu pada kompetensi guru (kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional). 

Sebelum menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, mahasiswa harus melaksanakan 

orientasi atau pengenalan sekolah. Pada masa orientasi ini, mahasiswa 

merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa AMPSPM 

yakni selama 16 minggu sebagaimana format pada lampiran 2. Masa orientasi ini 

dilaksanakan pada minggu pertama. 

a. Latihan Mengajar Terbimbing (LMT). 

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih mahasiswa bertanggung jawab 

melaksanakan tugas sebagai guru. Kegiatan ini di bawah bimbingan penuh guru 

pamong dan dosen pembimbing. Pendekatan yang digunakan dalam 

pembimbingan adalah supervisi klinis. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa antara lain adalah: 

1) Merencanakan dan menyusun silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran/Pelayanan (RPP), Satuan Layanan (SL) atau bentuk 
perangkat lainnya sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

2) Melaksanakan kegiatan latihan mengajar di kelas 
3) Melakukan penilaian terhadap kegiatan belajar siswa 
4) Menganalisis dan mendiskusikan pelaksanaan pengajaran/ pelayanan 

tersebut dengan guru pamong dan dosen pembimbing. 
Frekuensi latihan terbimbing dilaksanakan minimal selama 4 kali.  

b. Latihan Mengajar Mandiri (LMM) 
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Kegiatan ini bertujuan melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab penuh 

sebagai seorang guru. Dalam kegiatan ini guru pamong dan dosen pembimbing 

sudah semakin mengurangi peranan supervisinya, tetapi dalam waktu-waktu 

tertentu (satu atau tiga kali seminggu) pertemuan balikan masih perlu dilakukan 

untuk membimbing mahasiswa agar dapat melakukan refleksi secara lebih 

mendalam atas pengalaman-pengalamannya dalam latihan. 

c. Ujian Pembelajaran 

Ujian praktek mengajar dilaksanakan jika guru pamong dan dosen pembimbing 

telah sepakat bahwa mahasiswa telah mencapai kualitas yang cukup mandiri dan 

mahasiswa juga menyatakan siap untuk diuji. Beberapa hari sebelumnya 

mahasiswa menyiapkan silabus dan RPP/RSL (Rencana Satuan Layanan) yang 

disetujui oleh guru pamong dan dosen pembimbing. 

9. Kegiatan Non teaching 
Kegiatan nonteaching merupakan kegiatan mahasiswa PAMPSPM di luar 
kegiatan proses pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa 
AMPSPM diantaranya adalah: 
(a) Memberi bimbingan kepada siswa yang menemui kesulitan dalam kegiatan 

belajar, jika perlu melaksanakan konsultasi dengan orang tua/wali siswa. 
(b) Mengerjakan tugas administrasi kelas dan sekolah, misalnya daftar hadir, 

daftar nilai, daftar induk, daftar mutasi guru, mutasi siswa, dan lain-lain. 
(c) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler seperti: kegiatan 

pramuka, palang merah remaja, sepala, UKS, dan kemah bakti dan 
pembentukan/pembimbingan kelompok belajar magang, dan sebagainya. 

(d) Melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan sekolah, seperti upacara bendera, 
senam kesegaran jasmani, koperasi, laboratorium, kepustakaan, wirid, dan 
upacara peringatan hari besar. 

(e) Melibatkan diri dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan atau 
Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) 

(f) Mengetahui struktur dan tata kerja sekolah, Komite Sekolah, Osis, dan Dinas 
Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten. 

(g) Mengetahui/mempelajari proses kenaikan pangkat guru dan staf administrasi. 

3.3.10. Waktu AMPSPM 

AMPSPM dilaksanakan selama satu semester (16 minggu), dua kali setahun yakni 

semester Juli–Desember dan semester Januari–Juni. Mahasiswa berada di sekolah setiap 

hari selama kegiatan AMPSPM. Bagi mahasiswa yang masih memiliki mata kuliah lain 

selain AMPSPM dan bersamaan dengan pelaksanaan AMPSPM, dapat diberi dispensasi 

untuk tidak hadir di sekolah 1 hari dalam seminggu dalam rangka mengikuti perkuliahan 

di kampus. Mahasiswa harus menunjukkan KRS kepada pihak Guru pamong dan Kepala 

Sekolah. 

3.3.11. Tempat AMPSPM 

Kegiatan PAMPSPM dilaksanakan di PAUD/TK, SD, SMP/SMPLB, SMA, SMK, dan 

SKB. 

3.4. Penelitian Universitas Tanjungpura 

Pencapaian visi LPPKM Untan membutuhkan prasyarat dan sinergi empat unsur 

yaitu sumberdaya manusia yang kompeten dan kompetitif, pengembangan penelitian 

yang unggul sesuai kebutuhan pengguna, rekayasa sosial untuk pengembangan 

masyarakat, dan dukungan tata pamong yang baik. Terkait dengan pengembangan 
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penelitian yang unggul sesuai kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan 

pengembangan sumberdaya di wilayah rawa gambut, lahan kritis dan lahan hutan tropis 

berbasis kearifan lokal. UNTAN menetapkan “Pada Tahun 2045 Universitas 

Tanjungpura menjadi pusat pengelolaan, pengembangan dan preservasi lahan 

basah, dan gambut tropis” sebagai Tema Penelitian Unggulan.Tema tersebut dibagi 

menjadi 5 (lima) kluster yaitu, 1) Ketahanan dan keamanan pangan; 2) Ketahanan 

Energi, Teknologi dan Rekayasa; 3) Kesehatan, penyakit tropis dan obat-obatan; 4) 

Sosial, ekonomi dan humaniora (filsafat, hukum, sejarah, bahasa, sastra, seni; dan 5) 

Wilayah dan perbatasan. 

Kegiatan penelitian unggulan ditujukan untuk mempercepat pencapaian visi 

lembaga, dan oleh karenanya penelitian unggulan yang diusulkan harus mengacu pada 

salah satu dari 5 (lima) kluster dalam tema penelitian unggulan. Penelitian unggulan 

merupakan penelitian terapan atau penelitian pengembangan yang pada tahunterakhir 

penelitian sudah melakukan hilirisasi dari luaran penelitiannya kepada pengguna yang 

disertai dokumen kelayakan.  

Pelaksanaan penelitian unggulan diharuskan bermitra dengan pelaku 

kegiatan/usaha terutama yang berorientasi laba, tetapi tidak menutup kemungkinan 

untuk bermitra dengan pelaku kegiatan nirlaba dan pemberdayaan sosial ekonomi 

masyarakat. Pelaksanaan penelitian m a h a s i s w a i n i diwajibkan untuk melibatkan dosen 

dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi/thesis/disertasi) 

3.4.1. Bidang Dan Topik Unggulan Universitas Tanjungpura 

UNTAN menetapkan “Pada Tahun 2045 Universitas Tanjungpura menjadi 

pusat pengelolaan, pengembangan dan preservasi lahan basah, dan gambut 

tropis”. Bidang unggulan UNTAN ada 5 yaitu: 1) Ketahanan dan keamanan pangan; 2) 

Ketahanan Energi, Teknologi dan Rekayasa; 3) Kesehatan, penyakit tropis dan obat-

obatan; 4) Sosial, ekonomi dan humaniora (filsafat, hukum, sejarah, bahasa, sastra, seni; 

dan 5) Wilayah dan perbatasan. Adapun tahapan program disesuaikan dengan 

RENSTRA UNTAN sehingga terbagai secara rinci pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Tahapan Tema Proposal Sesuai Bidang Unggulan Tahun (2020 sd 2045) 

TAHUN 

2020-2024 2025-2029 2030-2039 2040-2044 2045 

1. Penguatan daya saing 

hasil produk inovasi 

UNTAN untuk 

intermidiasi dengan 

industri 

2. Pengembangan 

Managemen 

Kelembagaan Produk 

Inovasi untuk Revenue 

Generating dan Royalti 

UNTAN Sebagai Upaya 

Menjawab Kebutuhan 

Pasar dan Preservasi 

Ilmiah 

1. Komersialisasi 

2. Legalisasi 

pusat preservasi 

lahan basah, 

dan gambut 

tropis . 

3 Produk Inovasi, 

untuk Revenue 

Generating dan 

Royalti 

UNTAN 

1. Peningkatan 

Kapasitas 

Produksi dan 

SDM terkait 

Produk Inovasi 

untuk Revenue 

Generating dan 

Royalti UNTAN. 

Penguatan 

pengelolaan pusat 

preservasi lahan 

basah, dan 

gambut tropis. 

1.Post 

Marketing 

Surveilance 

Produk Inovasi 

2. Evaluasi 

legalisasi 

kelembagaan 

dan preservasi 

lahan basah, 

dan gambut 

tropis 

Pada tahun 

2045 

UNTAN 

menjadi 

pusat 

pengelolaa n, 

pengemban 

gan dan 

preservasi 

lahan basah, 

dan gambut 

tropis 

Tabel 3.4 tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian unggulan. 

Terkait dengan 5 bidang unggulan UNTAN maka secara rinci dibagi menjadi beberapa 

topik unggulan seperti tertuang pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5. Tabel 2 Bidang Unggulan Dan Topik Unggulan Universitas Tanjungpura 

No 
Bidang 

Unggulan 
Topik Unggulan 

1 Ketahanan 

dan 

keamanan 

pangan 

1.1 Pengembangan Teknologi Produksi, Pasca Panen, Pengolahan, Distri-busi dan Pemasaran 

Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan dari Hutan, Lahan Basah dan Gambut Tropis 

Berorientasi untuk Dalam 

1.2 Pengembangan Pangan Fungsional Dan Diversifikasi Produk Pangan Tepung-Tepungan 

Dan Bahan Penyegar Berbasis Sumberdaya 

1.3 Pengembangan Instrumentasi Dan Alat Mesin Untuk Pangan Dan Pertanian Modern. 

Smart Farming/Precision Agriculture 

1.4 Kebijakan Kelembagaan, Tata Kelola Sumberdaya, Pengembangan Informasi Pangan dan 

Dampak Perubahan Iklim/Pencemaran terhadap Produksi Pangan 
1.5 Teknologi Pengembangan dan Konservasi Jasa Lingkungan dan Sumberdaya Hutan dan 

Lahanuntuk 

1.6 Teknologi Mitigasi Kerusakan dan Teknologi Restorasi dan Budidaya Hutan, 

2 Ketahanan 

Energi, 

Pengembanga

n Teknologi 

dan Rekayasa 

2.1 Bahan Bakar Bersih Berbasis Energi Baru Dan Terbarukan Rendah /Zero Karbon 

2.2 Teknologi Kelistrikan Berbasis Energi, Dan Terbastukan/Zero karbon 

2.3 Penguatann Komunitas Sosial untuk Ketahanan Energi 

2.4 Sistem Manajemen Teknologi, Efisiensi, Konservasi dan Sistim Energi Cerdas 

2.5 Teknologi Energi Fosil Menuju Energi Rendah/Zero Carbon 

2.6 Pengembangan Teknik Rekayasa dan teknologi Untuk Perbaikan dan pengutan 

2.7 Teknologi Dan Rekayasa untuk Material Fungsional dan pemanfaatan Pada Daerah 

2.8 Pengembangan sistim informasi berbasis Big Data & Model Matematika 

2.9 Pengembangan Model Matematika untuk Teknologi dan Rekayasa 

3 Kesehatan, 

penyakit 

tropis dan 

obat- obatan 

3.1 Teknologi Industri Farmasi (Sediaan Obat Dari Bahan) 

3.2 Pengembangan Penelitian Multidisiplin Untuk Mencegah Penyakit Tidak Menular. 

Kesehtan Jiwa. Dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

3.3 Percepatan Pengembangan Sediaan Obat, Bahan Baku Obat, Dan Teknologi Farmasi 

4  4.1 Perubahan Struktur Sosial Pada Era Industri 4.0 

4.2 Kajian Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkataan 

4.3 Kajian Tentang Karakter dan Kearifan Lokal/ Keunggulan Lokal serta Pengembangan 

Ekonomi Kreatif 

4.4 Kajian Tentang Sosial, Budaya dan Lingkungan 

4.5 Pembangunan Inklusif Untuk Menanggulangi Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial 

4.6 Kebijakan Penguatan Rasa Kebangsaan Dan Pencegahan Radikalisme 

4.7 Kajian tentang Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Daya Saing 

4.8 Kajian Tentang Karakter Dan Kearifan Lokal/Keunggulan lokal. 

4.9 Perubahan Pola Pikir Masyarakat Kaitannya Dengan Sosial Budaya. 

4.10 Manajeman Pendidikan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK 

4.11 Kajian Kurikulum dan Assesment/Evaluasi Pembelajaran 

4.12 Kajian Tentang Pendekatan, Model, Metode, Teknik Dan Media Pembelajaran Dan 

bahan 

4.13 Model Pendidikan Kewirausahaan. 

5 Wilayah dan 

perbatasan 

5.1 Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan 

5.2 Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan 

5.3 Peningkatan Daya Saing Wilayah Perbatasan 

5.4 Kajian Tentang Pertahanan Dan Keamanan Wilayah Perbatasan 

5.5 Kajian Tentang Peningkatan Wawasan Kebangsaan 

Uraian bidang dan topik unggulan masing-masing berserta contonya terdapat pada 

lampiran. 
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3.4.2. Ketentuan Umum Proposal 

1. Kriteria dan Persyaratan Pengusul 
Kriteria dan persyaratan penelitian unggulan UNTAN adalah sebagai berikut. 

a. Tim peneliti adalah mahasiswa UNTAN yang memiliki Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM) dan masih berlaku 

b. Ketua Pengusul adalah mahasiswa di UNTAN sesuai ketentuan umum yang 

berlaku. 

c. Tim peneliti da p a t terdiri dari 2-3 orang dengan salah satu anggota peneliti 

adalah mahasiswa senior yang sudah memenuhi syarat. 

d. Tim peneliti dapat berganti setiap tahunnya, sesuai dengankebutuhan dan peta 

jalan (road map) penelitian. 

e. Tim peneliti harus mempunyai minat yang kuat dalam bidang yang diteliti dan 

pernah mendapatkan hibah sebelumnya. 

f. Tim peneliti memahami dengan baik Bidang unggulan dan TemaUnggulan 

UNTAN; 

g. Tim peneliti memahami dengan baik peta jalan (road map) teknologi serta 

tahapan sinergi antar kelompok peneliti di dalam UNTAN pada bidang unggulan 

yang diusulkan dalam menghasilkan inovasi; 

h. Penelitian bersifat multitahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; 

i. Pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan 

berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan(PMK) yang berlaku. 
 

3.4.3. Luaran Penelitian 

3.2.1. Luaran Wajib 
Luaran wajib penelitian unggulan berupa dokumen kelayakan dan berupa produk Ipt eks 

Sosbud dalam bentuk metode/blue print/purwarupa/sistem/kebijakan/model yang 

bersifat strategis, atau dalam bentuk teknologi tepat guna yang langsung dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna yang dilindungi oleh KI. 
 
3.2.2. Luaran Tambahan 
Luaran tambahan berupa artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, 

nasional terindex sinta atau prosiding, buku referensi, dan monograf yang ber-ISBN. 

3.4.4. Sistematika Usulan Penelitian Unggulan Untan 

1. Sistematika 
Sistematika proposal penelitian unggulan maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 

menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 

ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A -4 serta mengikuti sistematika dengan 

urutan sebagai berikut. 

 

HALAMAN SAMPUL PROPOSAL HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM DAFTAR ISI 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Ringkasan mencakup penjelasan tentang tujuan jangka panjang dan target khusus 

inovasi penelitian yang ingin dicapai serta metode yang digunakan dalam 

pencapaiannya. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat 

tentang rencana kegiatan yang diusulkan yang sejalan dengan renstra penelitian 

UNTAN. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
Bagian ini menguraikan tentang latar belakang dan permasalahan yang diteliti, tujuan 

khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Juga uraikan secara singkat bagaimana 

penelitian yang diusulkan mendukung capaian renstra dan peta jalan penelitian 

UNTAN, khususnya peta jalan (road map) dan luaran penelitian bidang unggulan 

untuk penelitian dasar. Bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran inovasi yang 

ditargetkan serta kontribusinya pada pembangunan lokal/nasional/internasional. 

 

BAB 2. KETERKAITAN ANTARA JUDUL PENELITIAN DENGAN TEMA 

PENELITIAN PERGURUAN TINGGI (maksimum 3 halaman) 

Uraikan dan ulas tahapan penelitian yang dilakukan dan bagaimana sinergi antar 

kelompok penelitian dibangun guna menghasilkan inovasi yang ditargetkan. Jelaskan 

pula pentingnya penelitian yang diusulkan dalam mendukung ketercapaian penelitian 

unggulan UNTAN. 

 

BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA 
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul 

yang mengacu kepada tema penelitian unggulan UNTAN sesuai dengan kluster dan 

topik unggulan yang dipilih sebagai acuan primer serta hasil penelitian yang up to date 

dan relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan untuk mendukung usulan penelitian yang 

diajukan. 

 

BAB 4. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan yang 

akan dilaksanakan sesuai dengan mengacu kepada tema penelitian unggulan UNTAN 

sesuai dengan kluster dan topik unggulan yang dipilih. Dianjurkan agar dalam bagan 

alir dikaitkan dengan capaian/luaran peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang diusulkan dan yang dikerjakan selama 

periode penelitian. Metode harus memuat secara utuh tahapan penelitian dengan jelas, 

luaran, dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Uraian metode, jadwal, 

dan anggaran perlu dibuat sesuai dengan masa penelitian yang diusulkan. 

 

Bagian IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1. Anggaran Biaya 
Anggaran penelitian mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang 

berlaku. 

4.2. Jadwal Penelitian 
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas dalam bentuk 

diagram batang ( bar chart) 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Daftar rujukan disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan/buku, dan tempat/kota penerbit dan 

lembaga penerbit. Untuk rujukan yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga 

mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana 

artikel tersebut dimuat. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Pada lampiran, minimal harus dilampirkan (a) personalia penelitian, (b) jadwal 

pelaksanaan penelitian, (c) perkiraan usul anggaran penelitian, dan (d) Biodata hidup 

(curriculum vitae) ringkas ketua dan anggota peneliti minimal mencakup identitas 

peneliti, mata kuliah yang diampu, Biodata pendidikan, dan pengalaman penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat 5 tahun terakhir, dan publikasi ilmiah 5 tahun 

terakhir (buku, artikel di prosiding, artikel di jurnal, dan sejenisnya). 

 

Lampiran 1. Personalia Penelitian  

Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian  

Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Penelitian 

Lampiran 4. Biodata Peneliti (Curriculum Vitae) Ketua dan Anggota Peneliti 

Lampiran 5. Sarana dan Pasarana yang tersedia di UNTAN Format lampiran sesuai 

dengan skim penelitian PD2P. 

3.4.5. Seleksi Proposal 

Seleksi proposal penelitian unggulan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu penilaian 

proposal secara daring dan pembahasan proposal bagi yang dinyatakan lolos tahap 

penilaian proposal secara daring. 

3.4.6. Pelaksanaan dan Pelaporan 

Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai 

internal dan diunggah pada SIAKAD UNTAN. Hasil pemantauan dan evaluasi 

internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan kepada LPPM UNTAN. Selanjutnya, tim 

reviewer akan melakukan kunjungan lapangan (site visit) guna memverifikasi capaian 

berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran yang dijanjikan) dan mengakses kelayakan 

untuk melanjutkan penelitian ke tahun berikutnya. Peneliti yang dinyatakan layak untuk 

melanjutkan kegiatan penelitian tahun berikutnya akan diumumkan oleh LPPM. Pada 

akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam 

bentuk kompilasi laran penelitian. 

3.4.7. Kelengkapan Administrasi 

 
Kelengkapan administrasi proposal adalah sebagai berikut 

No. Kelengkapan Administrasi Usul 

(Proposal) Penelitian 

Keterangan 

1 Cover Proposal Format terlampir, kluster dan topik 

unggulan:  

Tuliskan bidang ilmu ketua peneliti 

2 Warna Jilid Warna Merah 

 
3 Jenis dan Ukuran Huruf Font Times New Roman 12 

4 Halaman pengesahan Format terlampir 

5 Lampiran-lampiran: minimal 

melampirkan a) Personalia Penelitian, 

b) Jadwal Pelaksanaan Penelitian, c) 

Perkiraan Usul anggaran, Penelitian, 

dan d) 

Pada Biodata peneliti harus tergambar track 

record peneliti dalam bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

6 Jumlah proposal 3 (tiga) eksemplar 

7 Proposal, Laporan, dan Luaran Diunggah (upload) melalui Aplikasi  
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3.5. Proyek Kemanusiaan Universitas Tanjungpura 

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. 

3.5.1. Tujuan 

Tujuan program proyek kemanusiaan di Untan antara lain: 

1)  Menyiapkan mahasiswa unggul dari Untan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 

2)  Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami 

permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan 

keahliannya masing-masing. 

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut. 

1) Universitas Tanjungpura 
a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan 

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

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

b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, 

penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan 

mahasiswa. 

c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook. 

d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan 

mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program 

berkesinambungan. 

e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan. 

f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

2) Institusi/Lembaga Mitra 
a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa Untan sesuai dengan 

kesepakatan dalam dokumen kerjasama(MoU/SPK). 

b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa Untan selama mengikuti 

proyek kemanusiaan. 

c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh 

mahasiswa. 

d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan 

yang diikuti oleh mahasiswa Untan. 

e) Memberikan nilai untuk diakui menjadi SKS mahasiswa Untan. 

3) Mahasiswa Untan 
a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa 

mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan. 

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

dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. 
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c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi 

atau presentasi di depan Tim Pendamping/ Penguji. 

 

Proses Program Proyek Kemanusiaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Kegiatan Wirausaha Universitas Tanjungpura 

Berdasarkan penetapan dari 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 dari 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 di Untan berusaha 

mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar 

yang sesuai. 

3.6.1. Latar Belakang 

Aktivitas kewirausahaan di Indonesia sampai saat ini masih tergolong rendah. 

Hal ini ditunjukkan pada data jumlah individu yang aktif dalam memulai bisnis baru 

yang jika dinyatakan dalam persen total penduduk yang aktif bekerja relatif masih 

rendah. Keadaan ini mengakibatkan angka pengangguran tinggi sehingga jumlah 

penduduk miskin juga tinggi. Pada tahun 2006 angka pengangguran mencapai kisaran 

10,8 %-11% dari tenaga kerja yang masuk kategori sebagai pengangguran terbuka, 

dan jumlah penduduk miskin mencapai 39,5 juta orang atau 17,75% dari total 

penduduk 222 juta orang (Dikti, 2009). Berdasarkan data dari BPS Tahun 2011, tingkat 

pengangguran terbuka pada bulan Agustus sebanyak 6,56% (Dikti, 2012). Angka ini 

belum ditambah dengan jumlah pekerja yang bekerja paruh waktu (setengah menganggur 

dan bekerja paruh waktu) yang mencapai 34,59% dari jumlah angkatan kerja. Tingkat 

pengangguran untuk lulusan perguruan tinggi sebesar 7, 16% (lulusan Diploma) dan 

8,02% (Sarjana) (Dikti, 2012). 
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Salah satu penyebab rendahnya aktivitas kewirausahaan adalah lulusan perguruan 

tinggi yang notabene mempunyai kemampuan dan keilmuan yang lebih tinggi, masih 

lebih banyak yang berperan sebagai pencari kerja dari pada sebagai pencipta lapangan 

kerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena sistem pembelajaran yang diterapkan 

di berbagai perguruan tinggi di Indonesia lebih terfokus pada bagaimana menyiapkan 

para mahasiswa yang cepat lulus dan mendapat pekerjaan dari pada menciptakan lulusan 

yang siap menciptakan lapangan kerja. Rendahnya aktivitas kewirausahaan ini dapat 

menyebabkan tingginya angka pengangguran karena tidak ada ekspansi kegiatan usaha. 

Di Perguruan Tinggi, kegiatan dalam bidang pengembangan kewirausahaan masih 

terbatas dan berfokus pada aspek sosail ekonomi dan manajemen dalam bentuk 

perkuliahan atau pelatihan. Untuk dapat menciptakan wirausaha, dibutuhkan 

keterpaduan yang sinergik antara penguasaan ilmu dan teknologi (termasuk 

komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan), keuangan dan manajemen produksi 

yang secara keseluruhan disebut Sosio-tekno-ekonomi. 

Untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan aktivitas 

kewirausahaan, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) telah mengembangkan berbagai 

kebijakan dan program untuk mendukung terciptanya lulusan perguruan tinggi yang 

lebih siap bekerja dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa program yang telah 

diluncurkan antara lain: Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Cooperative Education 

(Coop), Kuliah Kewirausahaan (KWU), Magang Kewirausahaan (MKU), Kuliah Kerja 

Usaha (KKU), dan Karya Alternatif Mahasiswa (KAM). 

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) adalah program prioritas Dikti yang 

pelaksanaannya didelegasikan kepada perguruan tinggi, merupakan kelanjutan dari 

program-program tersebut di muka, dimaksudkan untuk menjembatani mahasiswa 

memasuki dunia bisnis riil melalui fasilitas “start up business”. Mahasiswa (secara 

individu atau kelompok) yang mempunyai minat dan bakat kewirausahaan dipacu untuk 

memulai berwirausaha dengan basis IPTEKS yang sedang dipelajarinya. Fasilitas yang 

diberikan meliputi: pendidikan dan pelatihan (diklat) kewirausahaan, magang, 

penyusunan rencana bisnis, dukungan pemodalan, dan pendampingan usaha. Pada 

implementasinya, perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Tanjungpura bekerjasama 

dengan berbagai pihak dalam bimbingan praktis wirausaha mulai dari diklat, magang, 

penyusunan rencana bisnis, dan pendampingan. 

3.6.2. Tujuan 

Tujuan program kegiatan wirausaha Untan antara lain: 

1) Memberikan mahasiswa Untan yang memiliki minat berwirausaha untuk 

mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 

2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran 

intelektual dari kalangan sarjana. 

3) Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya insting berbisnis 

sehingga akan tercipta wirausaha-wirausaha muda potensial; 

4) Menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi dan 

memiliki pola pikir pencipta lapangan kerja; 

5) Menciptakan unit bisnis baru berbasis IPTEKS; 

6) Membangun jejaring bisnis antara pelaku bisnis wirausaha pemula dengan 

pengusaha (terutama UKM) yang sudah mapan. 

7) Mendorong terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. 

8) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kelembagaan pengelola program 

kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi. 
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3.6.3. Manfaat 

1. Bagi mahasiswa 

Kesempatan mengasah jiwa wirausaha, meningkatkan soft skill dengan terlibat 

langsung dalam kegiatan bisnis, meningkatkan keberanian memulai usaha, mendapat 

dukungan modal dan pendampingan secara terpadu. 

2. Bagi UKM 

Mendapatkan tenaga kerja terdidik walaupun dalam jangka pendek, adanya peluang 

merekrut pekerja baru atau mitra bisnis dimasa mendatang, memberikan akses 

terhadap informasi dan teknologi, mempererat hubungan UKM dengan dunia 

kampus, terbantunya permasalahan usaha UKM karena adanya transfer ilmu 

pengetahuan. 

3. Bagi perguruan tinggi 

Meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan 

kewirausahaan, memungkinkan penyesuaian kurikulum yang lebih aplikatif pada 

dunia usaha, menghasilkan wirausaha-wirausaha muda pencipta lapangan kerja dan 

calon pengusaha sukses masa depan, mempererat hubungan dunia akademis dan 

dunia usaha, penguatan kelembagaan PT dalam pengembangan kewirausahaan. 

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah 

ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik 

yang dikeluarkan oleh Untan atau Fakultas. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan 

kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut. 

1) Universitas Tanjungpura 

a) Program kewirausahaan mahasiswa Untan hendaknya disusun pada tingkat 

universitas, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 

20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun. 

b) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai 

program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di Untan maupun di luar 

Untan, termasuk kursus/micro-credentials yang ditawarkan melalui 

pembelajaran daring maupun luring. 

c) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau 

ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa Untan 

berhasil membuat start-up di akhir program maka mahasiswa tersebut akan 

mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS. 

d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen 

pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil. 

e) Di Untan, bagi fakultas yang sudah memiliki pusat inkubasi diharapkan 

mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi fakultas yang belum 

memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi yang ada dan 

akselerasi bisnis. 

f) Untan bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem 

pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem 

pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan 

bimbingan dari mentor/pelaku usaha. 

g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. 

 

2) Mahasiswa Untan 

a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa 

mendaftarkan program kegiatan wirausaha. 

b. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ 
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mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha. 

c. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau 

mentor kewirausahaan. 

d. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam 

yang dipresentasikan di depan Tim Pembimbing/Penguji. 

 

Tabel 3.6. Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti 

Kegiatan Wirausaha (Bentuk Blended) 

Prodi CPL Wirausaha Ekuivalensi MK 
Jumlah 

SKS 

Ilmu 

Komunikasi 

Mampu melakukan 

praktik awal wirausaha 

dengan pemahaman 

konsep wirausaha yang 

komprehensif 

Kewirausahaan Sosial 3 

Etika Bisnis 2 

Pengantar Manajemen dan Bisnis 2 

Pemasaran Digital 3 

Wirausaha 

1. Desain Wirausaha dan Presentasi 

2. Praktik Wirausaha 

3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan 

Presentasi 

 

3 

4 

3 

Jumlah 6 MK 20 SKS 

 

Penjelasan Tabel 3.6. 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa 

Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi 

yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran 

kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat 

disetarakan ke dalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar 

Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, 

Praktek Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 

SKS. 

Proses Program Wirausaha 
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3.6.4. Konsep Program 

1. Skema Program 
Skema program dapat digambarkan pada Gambar 1 di bawah. Input program 

adalah mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat kewirausahaan yang dibuktikan 

dengan pengalaman melakukan wirausaha atau telah mengikuti program 

kewirausahaan seperti Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), 

Cooperative Education (Coop), Kuliah Kewirausahaan (KWU), Magang 

Kewirausahaan (KWU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), atau Karya Alternatif 

Mahasiswa (KAM). Mahasiswa tersebut mengajukan proposal kegiatan usaha. 

Mahasiswa yang proposalnya lolos seleksi selanjutnya mendapatkan proses 

pembelajaran kewirausahaan yang berupa: pendidikan dan latihan (diklat) 

kewirausahaan-business coach, bimbingan rencana bisnis, magang di mitra UMKM, 

bimbingan dan bantuan modal untuk memulai usaha baru, dan pendampingan usaha. 

Dalam proses ini PT melibatkan pengusaha kecil dan menengah (UKM). Sebagai 

output program ini adalah wirausahawan-wirausahawan muda (young entrepreneurs) 

dan lembaga pengembangan pendidikan wirausaha yang terbentuk di PT. 

 

2. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Program 

Secara garis besar ada tiga tahapan pelaksanaan program mahasiswa 

wirausaha ini yakni : 

1. Tahap Persiapan (1-2 bulan) meliputi: 

a. Penyiapan tim/panitia 

b. Sosialisasi program kepada mahasiswa dan UKM 

c. Pengajuan proposal oleh mahasiswa 

d. Identifikasi dan seleksi mahasiswa peserta program 

2. Tahap pembekalan (2-3 bulan) meliputi: 

a. Diklat kewirausahaan 

b. Penyusunan rencana bisnis. 

c. Magang ke UKM 

 

3. Tahap pelaksanaan (6-9 bulan) meliputi: 
a. Pencairan modal kerja. 

b. Start-up business. 

c. Pendampingan oleh tim dari PT dan UKM. 

d. Monitoring dan evaluasi 
 
3. Jadwal Pelaksanaan Program 

Jadwal Pelaksanaan PMW 
 

 BULAN 

1-3 4-6 7-9 10-12 

Persiapan program     

Pembekalan program 

• Diklat 

• Magang 

• Business plan 

    

Pelaksanaan program 

• Start up business 

• Pendampingan 

    

Monitoring dan evaluasi program     
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4. Pihak yang Terlibat dan Peran Masing-Masing 
1. Universitas sebagai pengelola program: 

a. Melakukan sosialisasi program kepada mahasiswa dan UKM 

b. Melakukan identifikasi dan seleksi mahasiswa dan UKM 

c. Melakukan kegiatan pembekalan kewirausahaan d. Melakukan pendampingan 
e. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program f. Membuat laporan 

kegiatan 
2. Mahasiswa sebagai peserta program: 

a. Mengikuti seleksi 

b. Menyusun rencana bisnis. 

c. Mengikuti pembekalan 

d. Melaksanakan magang di mitra UMKM 
e. Mendirikan dan menjalankan usaha. 

f. Menandatangani perjanjian/kontrak kerja tentang pengembalian modal 

usaha. 

g. Membuat laporan reguler mengenai perkembangan usaha 

3. Dosen/mentor: 

a. Melakukan pendampingan 

b. Melakukan mediasi antara UKM dan mahasiswa. 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi 

d. Menerima konsultasi mahasiswa 
4.  Pengusaha UKM: 

a. Melakukan bimbingan dan pendampingan usaha secara praktis. 

b. Memberikan umpan balik saran-saran pengembangan usaha. 

c. Menjadi mitra usaha mahasiswa peserta program 

5.  Pemerintah Daerah (cq. Dinas Koperasi, Perindustrian, Sosial dsb): 

a.  Membantu memfasilitasi berbagai hal yang diperlukan oleh mahasiswa 

peserta program dalam memulai dan mengembangkan usaha baik dari segi 

teknis, manajemen, informasi pasar, perijinan dsb. 

b.  Membantu menghubungkan dan mengembangkan jejaring bisnis 
 

5.  Pembiayaan 
Sumber pembiayaan program ini adalah dari program prioritas Dikti yang sudah 

dimasukkan dalam DIPA universitas. Rincian alokasi pembiayaan diatur sebagai 

berikut: 

1. Pengelolaan (10%) 

a. Sosialisasi kepada mahasiswa dan UKM 

b. Seleksi mahasiswa. 

c. Seleksi UKM mitra. 

d. Lokakarya-lokakarya. 

e. Monitoring (sedang dan pasca magang). 

f. Kesekretariatan (ATK) 

g. Evaluasi pelaksanaan program h. Pelaporan 

2. Diklat dan Magang (27,5%) 

a. Pelatihan kewirausahaan 

b. Seleksi rencana bisnis (business plan) 

c. Pendampingan oleh mentor PT (9 bulan).  

d. Pendampingan oleh UKM (9 bulan) 

3. Penyediaan modal kerja (62,5 %) 
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Usaha Kelompok (2-3 orang/kelompok) : maksimum ditetapkan bersama pihak 

terlibat. 

 

3.6.5. Tata Cara Pengajuan Rencana Bisnis  

1. Persyaratan peserta 
1. Mahasiswa S1 dan D3 yang duduk di semester 2-4; 

2. Mempunyai minat dan bakat kewirausahaan dan atau pengalaman berwirausaha; 

3. Mengajukan proposal secara kelompok sesuai format yang telah ditentukan, 

dengan melampirkan surat ijin dari orang tua; 

4. Jumlah anggota kelompok 1-2 orang, dapat dari satu program studi atau satu 

fakultas atau lintas fakultas. 

5. Usaha akan mendapat bantuan modal kerja bergulir maksimum ditetapkan 

universitas untuk tiap kelompok; 

6. Sanggup mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan yang meliputi diklat, 

penyusunan business plan, magang, pendirian usaha, pelaksanaan usaha, pelaporan 

hasil; 

7. Sanggup mengembalikan modal usaha sesuai skema pengembalian yang telah 

disetujui, untuk digulirkan pada mahasiswa yang lain oleh pengelola agar 

keberlanjutan program terlaksana; 

8. Mekanisme penyerahan modal kerja dan pengembaliannya diatur dalam kontrak 

kerja. 

 

2. Format Bussines Plan 

Proposal ditulis pada kertas HVS A4 dengan spasi 1,5 font Times New Roman 

12 dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm. Proposal dibuat 

rangkap 3, dengan cover berwarna hijau tua. Contoh sampul dan lembar pengesahan 

proposal dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Sistematika isi proposal adalah sebagai 

berikut. 

 

A. Judul 

Judul hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran 

mengenai kegiatan usaha yang diusulkan. 

 

B. Latar Belakang 

Menjelaskan hal-hal yang mendorong atau argumentasi prospektifnya peluang 

usaha yang diusulkan, profil dan kondisi pasar, serta kondisi dan potensi 

wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan 

kegiatan yang akan dilakukan serta sumberdaya lain yang tersedia. 

 

C. Bidang Usaha 

Uraian bidang usaha yang akan dilakukan. Bidang usaha dapat berupa produksi 
barang atau jasa, pemasokan bahan baku, keagenan, pemasaran, franchise dsb. 

 
D. Tujuan 

Rumusan tujuan yang akan dicapai secara spesifik, yang merupakan kondisi baru 

yang diharapkan terwujud setelah usaha berjalan. Rumusan tujuan hendaknya 

jelas dan dapat diukur. 

 

E. Manfaat 
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Menyebutkan manfaat yang akan diperoleh ditinjau dari sisi mahasiswa 

pengusul, PT, UKM, maupun masyarakat. 

 

F. Target Luaran 

Menjelaskan target luaran kegiatan baik berupa barang maupun jasa dengan 

spesifikasinya serta kapasitas produknya. 

 

G. Gambaran Umum Rencana Usaha 

Uraian tentang modal investasi dan modal kerja, rencana produksi dan 

pemasaran, rencana organisasi dan manajemen. 

 

H. Rencana Anggaran Biaya & Prakiraan Profit 

 

I. Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan usaha 

dalam bentuk Bar-chart. Bar-chart memberikan rincian kegiatan dan jadwal 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk menghindari keterikatan waktu 

pelaksanaan dengan periode waktu tertentu, usahakan tidak menggunakan nama 

bulan secara eksplisit dalam penjadwalan rencana kegiatan. Sebagai contoh, 

untuk menggambarkan urutan waktu pelaksanaan, gunakan kata “bulan ke-1, 

bulan ke- 2”, dan seterusnya, bukan bulan Maret, bulan April, dan seterusnya. 

 

J. Personalia Tim Pelaksana 

 

1. Ketua Pelaksana Kegiatan 

a. Nama Lengkap                     : …………………………………. 

b. NIM                                    : …………………………………. 

c. Fak/Program Studi                : …………………………………. 

d.Pengalaman wirausaha         : …………………………………. 

e. No. Telp/HP                         :  ………………………………... 

f. Alamat rumah                       :  ………………………………... 

g. Waktu untuk kegiatan           : ........ jam/minggu 

 

2. Anggota Pelaksana (rincian seperti butir 1) 

 

3. Dosen Pendamping (ditentukan oleh Universitas setelah Bussiness Plan lolos) 

a. Nama Lengkap : ……………………… 
b. NIP. : ……………………… 

c. Pangkat, Golongan : ……………………… 
d. Jabatan Fungsional : ……………………… 
e. Jabatan Struktural : ……………………… 
f. Fakultas/Program 

Studi 

: ……………………… 
g. Bidang Keahlian : ……………………… 
h. Pengalaman 

wirausaha 

: ……………………… 
i. No. Telpon/HP : ……………………… 
j. Alamat Rumah : ……………………… 
k. Waktu untuk kegiatan : ……… jam/minggu 

 

K. Lampiran 

1. Biodata Ketua serta Anggota Kelompok 
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2. Biodata Dosen Pendamping (akan ditentukan oleh Universitas setelah 

Bussiness Plan lolos). 

3. Persetujuan Orang tua 

4.  Pernyataan kesanggupan kerjasama dari mitra (UKM, lembaga, pakar) 

5.  Pernyataan kesanggupan mengembalikan modal kerja 

6.  Denah Rencana Lokasi Tempat Usaha 

3.6.6. Evaluasi Proposal 

Evaluasi proposal dilakukan oleh tim/panitia ad hoc yang dibentuk oleh 

universitas. Format penilaian proposal adalah seperti tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.7. Format Penilaian Proposal 

NO KRITERIA BOBOT SKOR BOBOT X SKOR 

1. Kemampuan menangkap peluang usaha 
a. Latar belakang  
b. Tujuan 
c. Manfaat 

25   

2. Visibilitas usaha 

a. Gambaran rencana usaha  

b. Jadwal 
c. Pengalaman 

40   

3. Keberlanjutan usaha 

a. Target luaran 
b. Kelayakan jual  
c. Prakiraan profit 

25   

4. Penunjang 
a. Skema pengembalian modal  
b. Kesanggupan mitra 

10   

3.6.7. Pelaksanaan Program  

A. Persiapan 

1. Penyiapan Tim/Panitia 

Pelaksanaan program diorganisir oleh Tim/Panitia yang diangkat berdasarkan SK 

Rektor. Tim minimal terdiri dari koordinator, sekretaris, bendahara, dan seksi- seksi 

yang dipandang perlu. 

2. Sosialisasi 
Sosialisasi disampaikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Tanjungpura melalui 

ormawa, unit-unit kegiatan mahasiswa, dan fakultas di lingkungan Universitas 

Tanjungpura. Bentuk sosialisasi berupa publikasi dan workshop yang dilakukan oleh 

universitas. Sosialisasi juga dilakukan kepada pihak- pihak terkait seperti UKM 

mitra, pembimbing, dan ketua jurusan di lingkungan Universitas Tanjungpura. 

3. Pengajuan Proposal 
Setelah mengikuti sosialisasi dan workshop, mahasiswa yang memenuhi syarat dan 

berminat, mengajukan proposal kegiatan wirausaha sesuai format pada bab III. 

Proposal harus disetujui oleh pembimbing dan ketua jurusan serta diketahui oleh 

dekan fakultas dari ketua pengusul. 

4. Identifikasi dan Seleksi 
Identifikasi dan seleksi peserta dilakukan berdasarkan proposal yang masuk. 

Penilaian proposal mengacu pada format penilaian Sub Bab 3.6.6. 
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B. Pembekalan 

1. Diklat dan Penyusunan Rencana Bisnis 
Diklat dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa dalam menyusun 

rencana bisnis/usaha dan melakukan usaha. Pemateri diklat adalah mereka yang 

berkompeten dan berpengalaman dalam menjalankan bisnis/usaha baik itu dari 

unsur pakar maupun pengusaha (UKM). Diklat dan penyusunan bisnis dilakukan 

sekurang-kurangnya 37 jam. Materi diklat seperti terlihat pada tabel 4.1. 

2. Magang 
Magang dilakukan di UKM yang bonafit dan prospektif, serta sesuai dengan bidang 

usaha yang akan dilakukan mahasiswa yang telah dituangkan dalam rencana bisnis. 

Pelaksanaan magang diharapkan menguntungkan kedua belah pihak. Dari pihak 

mahasiswa menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan keterampilan 

dalam berusaha, sedangkan dari pihak UKM mendapatkan tambahan tenaga kerja, 

ikut andil dalam mendidik anak bangsa, serta mendapatkan tambahan wawasan 

keilmuan dari perguruan tinggi. 

Tabel 3.8. Materi Diklat 

NO MATERI 
JUMLAH 

JAM 

1. Kiat Sukses Berwirausaha: (Sharing wirausahawan) 
a. Memulai Usaha 

b. Menjalankan Usaha dan Meraih Peluang 

 c. Memertahankan Usaha 
d. Membangun jiwa wirausaha 

2 

2 Achievement Motivation Training (AMT) 2 

3. Manajemen Produksi  
a. Kualitas produk 

2 

4. Manajemen Keuangan: 

a. Menyusun Anggaran  

b. Memeroleh Modal 

c. Manajemen Investasi Modal Kerja  

d. Menyusun Laporan Keuangan 

e. Perpajakan (UU/ Peraturan perpajakan yang berlaku) 

3 

5. Manajemen SDM 

a. Pentingnya SDM 
b. Strategi MSDM 
c. Sistem Penggajian/Pengupahan 

d. UU / Peraturan Tenaga Kerja yang berlaku 

2 

6. Strategi Pemasaran 
a. Pengertian Strategi Pemasaran 

b. Strategi Bersaing dan Keunggulan Bersaing  

c. Meraih Pasar 
d. Memilih Strategi Bersaing 

2 

7. Membuka Usaha 

a. Analisis Peluang / SWOT 

b. Perijinan (UU / Peraturan yang berlaku) 

c. Studi Kelayakan Bisnis  

d. Etika Bisnis e. Dinamika UKM 

2 

8. Monev dan Pelaporan 2 

9. Penyusunan Bisnis Plan dan presentasi 3 

Jumlah: 20 
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Dalam pelaksanaan magang mahasiswa dibimbing oleh UKM dan dosen 

pendamping. Setelah selesai magang, mahasiswa mempUniversitas Tanjungpuraai 

pengalaman langsung dalam mengelola usaha sehingga kemungkinan ada 

penyesuaian-penyesuaian atau revisi-revisi pada rencana usahanya. Oleh karena itu 

setelah selesai magang, mahasiswa diwajibkan menyerahkan rencana usaha final, 

yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam menentukan besarnya bantuan modal 

kerja. 
 

C. Pelaksanaan Usaha 

1. Pencairan Modal Kerja 

Pencairan modal kerja dilakukan setelah mahasiswa menyerahkan rencana usaha 

final. Berdasarka rencana usaha final ini, tim penilai menentukan besarnya 

modal kerja yang diberikan. Pencairan modal kerja dilakukan dengan 

kontrak yang dilakukan oleh mahasiswa dengan penanggunjawab program 

yakni 
Pembantu Rektor III. 

2. Start-up Business 

Setelah menurut pertimbangan pembimbing semua yang diperlukan untuk 

menjalankan usaha siap dan layak dimulai, maka mahasiswa dapat memulai 

bisnis (start-up business). 

3. Pendampingan 

Dalam pelaksanaan usaha mahasiswa didampingi oleh pembimbing baik dari 

dosen pendamping maupun UKM mitra. Mahasiswa dapat berkonsultasi dan 

mohon bantuan dalam penyelesaian masalah baik secara langsung maupun 

menggunakan media komunikasi. 

4. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim/panitia ad hoc dan pejabat- 

pejabat yang berwenang dimaksudkan untuk memonitor dan mengevaluasi 

kondisi, perkembangan, dan prospek usaha serta memberikan masukan dan 

arahan-arahan untuk kelancaran usaha. 

5. Pengembalian Modal Usaha 
Pengembalikan modal usaha dengan cara diangsur sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak yang diatur berdasarkan kontrak kerja. Secara garis besar 

tahapan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada diagram alir yang 

disajikan pada gambar 3.1 berikut. 
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Penyusunan Proposal 

oleh Mahasiswa 

Seleksi Proposal 

Pendidikan dan 

Latihan 

Penyusunan business plan 

Oleh Mahasiswa 

Magang 

MONITORING 

DAN 

EVALUASI 

 
 

Sosialisasi 

a. Publikasi 

b. Lokakarya 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Start-up bussiness 

a. bussiness plan final 

b. pencairan modal kerja 

 

 

Running bussiness 
 
a. Progress report 
b. Pengembalian modal kerja 

c. Laporan akhir  
 
 
 

Gambar 3.1 Diagram alir pelaksanaan program 

3.6.8. Tata Cara Pelaporan Hasil Pelaksanaan 

A. Format Laporan Pelaksanaan 
 

Laporan ditulis pada kertas HVS berukuran A4 dengan spasi 1,5 dan margin kiri 4 

cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm, dengan font New Times Roman 12. 

Laporan dibuat rangkap 3, dengan sampul berwarna hijau tua. Contoh sampul dan 

lembar pengesahan proposal dapat dilihat pada lampiran. Sistematika isi laporan 

adalah sebagai berikut. 
 

HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN ABSTRAK 

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI 

BAB I. RENCANA USAHA  

A. Latar Belakang 

B. Bidang Usaha  

C. Lokasi Usaha  
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D. Modal Usaha  

E. Tujuan 

F. Manfaat 

G. Produk yang Diharapkan 

 

BAB II. PELAKSANAAN USAHA 

A. Pelaksanaan Produksi 

B. Pelaksanaan Pemasaran 

C. Manajemen SDM D. Laporan Keuangan. 

D. Hambatan dan  

E. Cara Mengatasi 

 

BAB III. RENCANA PENGEMBANGAN 

A. Keberlanjutan Usaha 

B. Rencana Pengembangan 

 

REFERENSI 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Dokumentasi Pelaksanaan Usaha 

2. Cashflow 
 
B. Batas Akhir Penyerahan Laporan 

Batas akhir penyerahan laporan pertengahan bulan November pada tahun yang 
sama dengan saat kegiatan dimulai. 

 
3.7. Penulisan Tugas/Proyek Independen 

3.7.1 Mekanisme Penyusunan Tugas Independen 

1.1. Persyaratan Pengajuan Tugas Independen 
Setiap mahasiswa Fakultas di lingkungan Untan yang akan menyelesaikan studinya 

wajib membuat tugas independen yang hasilnya dapat berupa laporan ataupun berbentuk 

Tugas Independen. Mahasiswa yang dapat mengajukan Tugas Independen adalah yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada salah satu Fakultas di UNTAN. 

b. Telah lulus mata kuliah minimal 120 SKS. 

c. IPK ≥ 2,00 

d. Mempunyai waktu yang cukup, minimal 1 semester dari batas berakhirnya masa 

studi di Fakultas di UNTAN UNTAN. 
 
1.2. Proses Pengajuan Tugas Independen 
a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen PA untuk membahas rencana 

penyusunan Tugas Independen. 

b. Melengkapi dan menyerahkan formulir berikut kepada program studi masing- 

masing: 

1. Formulir permohonan penyusunan Tugas Independen 

2. Lembar Isian Hasil Studi (LIHS) terakhir 

3. Topik/judul sementara untuk Tugas Independen. 

c. Jurusan/Prodi merekomendasikan dosen pembimbing Tugas Independen, kemudian 

mahasiswa berkonsultasi dengan dosen yang bersangkutan. 

d. Jurusan/Prodi mengusulkan dosen pembimbing Tugas Independen kepada Dekan, 

selanjutnya Dekan mengeluarkan Surat Keputusan perihal pembimbingan tersebut. 
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1.3. Ketentuan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji 
1. Dosen Pembimbing 

a. Dosen pembimbing bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan mengenai 

materi, metode dan teknik penulisan ilmiah 

b. Dosen pembimbing mempunyai bidang ilmu yang sesuai dengan bidang Kajian 

Tugas Independen mahasiswa. 

c. Dosen pembimbing merangkap sebagai dosen penguji. 

d. Pembimbing adalah dosen yang mempunyai jabatan minimal Asisten Ahli 

dengan pendidikan S-2. 

e. Hal-hal diluar ketentuan tersebut (1.d) diatur oleh Universitas. 

 
2. Dosen Penguji Bukan Pembimbing. 

a. Dosen penguji bertugas menguji materi Tugas Independen dan memberikan 

penilaian atas jawaban dan penjelasan mahasiswa yang bersangkutan 

b. Dosen penguji adalah dosen yang mempunyai jabatan minimal Asisten Ahli 

dengan pendidikan S-2 atau staf dari instansi lain yang keilmuannya sesuai dengan 

bidang kajian. 

c. Hal-hal diluar ketentuan tersebut diatur oleh Universitas. 
 
1.4. Proses Penyusunan Tugas Independen a. Usulan Penelitian 

1. Mahasiswa mempersiapkan usulan penelitian untuk dipresentasikan dalam 

seminar jurusan/prodi. Format penulisan usulan penelitian mengikuti kaidah 

teknik penulisan Tugas Independen. 

2. Mahasiswa mengajukan rencana seminar usulan penelitian kepada Jurusan/Prodi. 

3. Mahasiswa yang boleh mengajukan seminar usulan penelitian, pernah mengikuti 

seminar usulan penelitian mahasiswa lain minimal 5 kali. 

4. Seminar usulan penelitian dapat dilaksanakan jika telah dihadiri oleh dosen 

pembimbing dan dosen penguji serta dihadiri oleh minimal 10 orang mahasiswa. 

5. Pelaksanaan seminar usulan penelitian diatur oleh masing- masing Jurusan/Prodi. 

 
1.5. Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Tugas Independen 

1. Para pembimbing bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan baik mengenai 

materi, metode dan teknik penulisan ilmiah. 

2. Jurusan/Prodi bertugas memantau dan mengevaluasi proses bimbingan yang 

dijalankan oleh Pembimbing. 

3. Apabila menurut hasil evaluasi ternyata proses bimbingan tidak menunjukkan 

kemajuan, baik karena kelalaian mahasiswa maupun dosen pembimbing, maka 

Jurusan/Prodi dengan memperhatikan batas waktu studi mahasiswa dapat 

menetapkan kebijakan sebagai berikut: 

a. Mengusulkan pembatalan rencana penelitian dan selanjutnya mewajibkan 

mahasiswa untuk menyusun rencana penelitian baru. 

b. Mengusulkan pembatalan penunjukan dosen pembimbing dan mengusulkan 

penunjukan dosen pembimbing lain kepada Dekan. 

4. Ketetapan yang diambil pada butir 3 a dan 3 b disahkan dengan suatu surat 

keputusan Dekan untuk disampaikan kepada pihak- pihak yang berkepentingan. 

 
1.5. Ujian Tugas Independen 

1.5.1. Pengajuan Ujian Tugas Independen 
a. Pelaksanaan ujian hasil Tugas Independen diatur oleh masing- masing 

Jurusan/Prodi. 
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b. Ujian Tugas Independen dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat- syarat: 

1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah program S1. 

2. Nilai D maksimum 10% dari jumlah total SKS. 

3. IPK 2,00. 

4. Menyerahkan draft Tugas Independen yang telah disetujui oleh dosen 

pembimbing sesuai dengan jumlah tim penguji, kepada Jurusan/Prodi. 

5. Penetapan waktu ujian diatur oleh Jurusan/Prodi. 

6. Pimpinan fakultas menetapkan tim penguji atas usul ketua jurusan/prodi 

dalam bentuk surat keputusan dengan susunan sebagai berikut: 

 Ketua, merangkap anggota tim 

 Penguji Sekretaris, merangkap anggota tim penguji 

 Anggota tim penguji 

7. Ujian Tugas Independen harus sudah dilaksanakan selambat- lambatnya 2 

minggu sesudah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian. 

8. Draft Tugas Independen harus sudah diterima tim penguji selambat- 

lambatnya 7 hari sebelum ujian dilaksanakan. 

 
1.5.2. Pelaksanaan Ujian Tugas Independen 

1. Mahasiswa yang mengikuti ujian Tugas Independen harus memakai 

pakaian sipil yang sopan dan rapi. 

2. Mahasiswa yang akan diuji harus sudah hadir di tempat sidang 10 menit 

sebelum dimulai. 

3. Pada saat ujian berlangsung: 
a. Mahasiswa harus menjawab pertanyaan dengan jelas dan tegas sehingga dapat 

didengar oleh semua yang hadir. 
b. Dalam menjawab pertanyaan perlu memperhatikan: aspek-aspek yang diuji, 

sistematik penjelasan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

4. Ujian dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya tiga orang 
anggota tim penguji. 

5. Ujian diselenggarakan secara terbuka dan bersifat komprehensif/menyeluruh, 
yang mengutamakan materi Tugas Independen. 

6. Masing-masing penguji diberi kesempatan menguji maksimum selama 30 
menit, dengan ketentuan total waktu ujian maksimum 120 menit 

7. Setiap mahasiswa berhak menempuh ujian Tugas Independen sebanyak tiga 
kali. Jika pada ujian pertama tidak lulus, diberi kesempatan mengikuti ujian 
kedua. Pada ujian ketiga dihadirkan seorang pengamat yang ditunjuk Rektor 
berdasarkan permohonan Dekan. 

8. Anggota tim penguji pada ujian kedua dan ketiga tidak berubah, kecuali dalam 
keadaan tertentu Dekan dapat mengubah dan atau mengganti tim penguji 
dengan suatu surat keputusan. 

9. Ketua atau sekretaris penguji atas nama dekan mengumumkan yudisium dan 
predikat kelulusan kepada mahasiswa yang diuji, setelah tim penguji 
menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang bersangkutan. 

 

1.5.3. Wewenang dan Tanggungjawab 
1. Ketua Penguji 

a. Secara resmi membuka dan menutup ujian. 

b. Memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan tata tertib ujian. 

c. Bertanggungjawab terhadap ujian Tugas Independen yang sedang 

berlangsung. 
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d. Dapat menghentikan ujian Tugas Independen sewaktu-waktu jika dianggap 

perlu. 

e. Menentukan dan menyampaikan hasil keputusan ujian Tugas Independen. 

 
2. Penguji 

a. Mengajukan pertanyaan. 

b. Dalam menguji dan mengajukan pertanyaan, perlu mempertimbangkan: 

aspek yang diuji, waktu yang ditentukan. 

c. Menilai semua jawaban dan penjelasan yang diberikan mahasiswa selama 

ujian lisan (tanya jawab) berlangsung. 

d. Memberikan penilaian pada lembar borang penilaian. 

 
1.5.4. Penilaian Ujian 

1. Penilaian ujian Tugas Independen diambil dari nilai tulisan Tugas Independen 

dan nilai presentasi materi Tugas Independen. Nilai ujian Tugas Independen 

adalah rata-rata nilai tulisan dan presentasi materi Tugas Independen. 

2. Tulisan Tugas Independen dan materi Tugas Independen dinilai oleh seluruh 

anggota tim penguji. 

3. Aspek-aspek yang dinilai dalam tulisan Tugas Independen adalah: 

a. Perumusan judul dan masalah 

b. Perumusan tujuan 

c. Teori-teori pendukung 

d. Simpulan dan saran 

e. Relevansi kepustakaan 

f. Teknik penulisan 

g. Kerangka berpikir dan variable penelitian (kalau ada) 

h. Metodologi dan data-data yang dikumpulkan.  

i. Analisis data (kalau ada). 

4. Aspek-aspek yang dinilai dalam mempertahankan materi Tugas Independen 

adalah: 

a. Isi tulisan Tugas Independen 

b. Kemampuan mempertahankan isi Tugas Independen yang disanggah. 

c. Kemampuan melakukan penalaran, memaparkan pendapat dan relevansi 

jawaban dengan pertanyaan. 

d. Penguasaan materi bidang studi yang berhubungan dengan isi Tugas 

Independen. 

e. Kemampuan memaparkan isi Tugas Independen secara utuh. 

f. Relevansi masalah yang dibahas dengan disiplin ilmu dan kedalaman 

pembahasannya di dalam Tugas Independen. 

g. Kemampuan memaparkan kegunaan praktis isi Tugas Independen. 

5. Form penilaian Tugas Independen berupa kriteria penilaian, bobot dan nilai 

dipaparkan pada Lampiran 15. 

6. Nilai ujian mahasiswa yang bersangkutan merupakan rata-rata nilai dari 

seluruh anggota tim penguji, yang kemudian dikonversikan ke dalam huruf 

dengan skala sebagai berikut: 

a. A = 80-100 b. B = 70-79 c. C = 60-69 d. D = 50-59 e. E = < 50 

7. Ujian Tugas Independen dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh minimal C. 

8. Mahasiswa yang menempuh ujian Tugas Independen dinyatakan lulus jika 

nilai yang diperoleh minimal C. 
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9. Perbaikan Tugas Independen atas petunjuk Penguji akan diakomodir oleh 

Dosen Pembimbing. 

 

1.5.5. Susunan Acara Ujian Tugas Independen 
Sidang dilangsungkan dalam tiga tahap: 

1. Penjelasan 

a. Pertemuan antara ketua penguji dan tim penguji dilaksanakan sebelum ujian 

dimulai. 

b. Ketua penguji memberi penjelasan mengenai tata tertib dan ketentuan ujian 

kepada Tim Penguji dan menyampaikan hal-hal lain yang dianggap perlu. 

2. Ujian Lisan 

a. Mahasiswa diberi kesempatan untuk presentasi selama 10 menit. 

b. Setiap penguji diberi kesempatan bertanya kepada mahasiswa. 

3. Penyampaian Keputusan Sidang 

a. Pertemuan antara Ketua penguji dan Tim penguji dilaksanakan sesudah 

ujian lisan selesai. 

b. Penyampaian hasil keputusan sidang kepada mahasiswa 

 
1.6. Penyerahan Tugas Independen 

Tugas Independen yang diserahkan ke Fakultas dan Universitas Tanjungpura 

merupakan hasil yang sudah diuji dan diperbaiki melalui ujian Tugas Independen. 

Penyerahan Tugas Independen ke fakultas dalam bentuk CD (soft copy) dan hard 

copy.  Jumlah eksemplar Tugas Independen disesuaikan dengan keperluan. 

3.7.2 Teknik Penulisan Tugas Independen 

2.1. Pola Umum Usulan Tugas Independen Yang Berbentuk Penelitian 
Usulan Tugas Independen ya n g  b e b r b e n t u k  p e n e l i t i a n  terdiri atas 

bagian pembuka, bagian isi dan bagian akhir, yang disusun tanpa bab-bab. 

A. Bagian Pembuka 

Bagian pembuka terdiri atas 

1. Halaman sampul dan judul (Lampiran 2) 

2. Halaman pengesahan (Lampiran 5) 

 

B. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri atas 

1. Latar belakang 

2. Perumusan masalah 

3. Tujuan 

4. Manfaat 

5. Tinjauan pustaka 

6. Metodologi 

7. Rencana jadwal Tugas Independen Penelitian 

 
C. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran (kalau ada) 
 

2.2. Pola Umum Tugas Independen Murni 
Tugas Independen murni juga terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian 

pembukaan, bagian isi dan bagian akhir, yang disusun dalam bentuk bab-bab. 

A. Bagian Pembukaan 
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Bagian pembuka terdiri atas: 

1. Halaman sampul 

2. Halaman judul 

3. Halaman pengesahan 

4. Abstrak 

5. Kata pengantar 

6. Daftar isi 

7. Daftar tabel 

8. Daftar gambar 

9. Daftar lampiran 

 
B. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri atas: 

1. Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan tugas independen dan manfaatnya 

2. Tinjauan pustaka 

3. Metodologi Pengumpulan Data 

4. Hasil dan pembahasan 

5. Simpulan 

 
C. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran (kalau ada) 

 
2.3. Anatomi Usulan Penelitian Dan Tugas Independen 

 
2.3.1. Bagian Pembukaan 

Nomor halaman pada bagian pembuka dinyatakan dengan i, ii, iii dan 

seterusnya. Nomor halaman itu tidak dicantumkan pada halaman tersebut, namun 

dinyatakan dalam Daftar Isi. Halaman penyekat berupa kertas durslag yang 

warnanya sama dengan warna sampul luar diberikan di antara bab (Lampiran 1). 

Daftar tabel diperlukan bila terdapat dua atau lebih tabel, demikian pula halnya 

gambar dan lampiran yang hanya perlu dibuatkan daftarnya bila terdapat dua atau 

lebih gambar dan lampiran dalam proposal atau Tugas Independen. 

 

Halaman Sampul. 

Warna sampul Tugas Independen adalah kuning keemasan. Tugas 

Independen dibuat dengan sampul keras (hard cover). Pada sampul dicetak judul 

Tugas Independen, nama lengkap penulis dengan nomor induk mahasiswa, logo 

UNTAN, nama program studi, fakultas, institusi, kota dan tahun lulus, bukan 

tahun wisuda, semuanya diketik dengan huruf kapital dan dicetak timbul 

(Lampiran 3). 

Judul Tugas Independen harus menarik, positif, singkat, spesifik, tetapi 

cukup jelas untuk menggambarkan penelitian atau kegiatan yang dikerjakan. 

Judul sebaiknya tidak lebih dari 14 kata (tidak termasuk kata sambung dan 

kata depan). Setelah penelitian selesai, judul dapat diganti bila perlu. 

 

Halaman Judul. 

Halaman judul merupakan halaman pertama, diberi nomor “i” tetapi tidak 

perlu dicantumkan pada halaman tersebut. Sama halnya dengan pada halaman 

sampul dan abstrak, nama penulis harus lengkap dan jangan disingkat. Kalimat-
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kalimat yang ditulis pada halaman judul harus piramid terbalik, harus diletakkan 

di tengah-tengah daerah pengetikan (Lampiran 4). 

 

Halaman Pengesahan. 

Halaman ini memuat judul, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, 

nama program studi, nama dan tanda tangan para pembimbing, nama dan tanda 

tangan Ketua Jurusan. Halaman pengesahan ditempatkan setelah halaman judul 

(Lampiran 6). 

 

Abstrak. 

Abstrak merupakan intisari dari Tugas Independen dan ditulis dalam 

bahasa Indonesia. Abstrak disusun dalam satu paragraf dan panjangnya tidak 

lebih dari 250 kata yang diketik satu spasi. Abstrak hanya memuat teks, tidak 

ada pengacuan pada pustaka, gambar dan tabel. Abstrak diketik dengan spasi 

satu, termasuk judul. Abstrak juga memuat kata kunci diletakkan di baigan 

paling bawah. Kata “abstrak” ditulis dengan huruf awal kapital dan diletakkan di 

tengah (Lampiran 7). Abstrak berbahasa Inggris setelah halaman abstak 

berbahasa Indonesia. 

 

Kata Pengantar. 

Kata pengantar memuat uraian singkat tentang maksud pembuatan Tugas 

Independen dan ucapan terimakasih. Panjang kata pengantar sebaiknya tidak 

lebih dari satu halaman. 

 
Daftar Isi.  

Daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halaman yang 
memuat daftar tabel, daftar gambar, judul bab serta sub-subbab, daftar pustaka 

dan lampiran. Keterangan halaman yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat 

dalam daftar isi. Judul daftar isi diketik dengan huruf kapital dan diletakkan 

ditengah-tengah. Kata “halaman” untuk menunjukkan nomor halaman setiap bab 

atau sub-subbab diketik dipinggir halaman kanan yang berakhir pada batas 

pinggir kanan dua spasi di bawah kata daftar isi. Susunan daftar isi menyusul 

dua spasi di bawahnya. Bila daftar isi memerlukan lebih dari satu halaman, 

maka pengetikan diteruskan pada halaman selanjutnya. Pengetikan antar bab dan 

sub-subbab diantarai dengan dua spasi. Sedangkan antara sub-subbab satu spasi 

(Lampiran 8). Daftar isi boleh disusun dengan format lain sesuai dengan isi 

Tugas Independen (Lampiran 9) 

 

Daftar Tabel dan Daftar Gambar. 

Daftar tabel dan daftar gambar diketik pada halaman tersendiri dengan 

format seperti daftar isi. Judul tabel atau gambar dalam daftar tersebut harus 

sama dengan judul tabel atau gambar dalam teks. Di dalam teks, judul yang 

memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi satu. Antara judul tabel 

dan gambar diberi jarak dua spasi (Lampiran 10 dan Lampiran 11). 

Daftar Lampiran. Tata cara pengetikannya sama halnya dengan daftar 

tabel dan daftar gambar (Lampiran 12). Lampiran dapat berupa tabel, gambar 

atau teks dan semuanya disusun dengan nomor urut sesuai dengan urutan 

penyebutannya dalam tulisan. 

 
2.3.2. Bagian Isi 
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Isi tulisan terdiri atas (1) pendahuluan, (2) tinjauan pustaka, (3) metodologi 

penelitian, (4) hasil dan pembahasan dan (5) simpulan dan saran. Beberapa 

program studi tidak menginginkan bab khusus tinjauan pustaka. Ini tidak berarti 

penelusuran pustaka tidak diperlukan, pengacuan pustaka dapat dilakukan di bab 

pendahuluan dan pembahasan bergantung pada jenis penelitiannya, misalnya 

dalam bidang matematika, ilmu komputer dan statistik mungkin tidak diperlukan 

bab metodologi penelitian. Bab hasil dapat dipisahkan dari bab pembahasan. Bila 

tidak ada saran, bab simpulan dan saran dapat diubah menjadi bab simpulan. 

Setiap bab dimulai pada halaman baru. Judul setiap bab diketik dengan huruf 

kapital dan ditempatkan di tengah- tengah halaman. 

 

Pendahuluan. 

Bab pendahuluan memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

manfaat yang merupakan subbab dari bab pendahuluan. Dalam penulisan tujuan 

gunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur atau dilihat seperti 

menguraikan, menerangkan, menguji, membuktikan, atau menerapkan suatu 

gejala, konsep atau dugaan atau bahkan membuat suatu prototip. 

 

Tinjauan Pustaka. 

Tinjauan pustaka memuat tinjauan singkat dan jelas atas pustaka yang 

menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian. Pustaka yang digunakan 

sebaiknya berupa pustaka terbaru yang relevan dengan bidang yang diteliti, untuk 

itu pustaka primer (buku ajar tidak temasuk pustaka primer) lebih dianjurkan. 

Jumlah halaman tinjauan pustaka sebaiknya tidak melebihi halaman bab hasil 

dan pembahasan. Uraian dalam tinjauan pustaka merupakan dasar untuk 

menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan 

pustaka boleh terdiri atas subbab kerangka acuan, kerangka berfikir dan hipotesis. 

 

Metodologi Penelitian. 

Metodologi penelitian yang digunakan dapat berupa analisis suatu teori, 

metode percobaan atau kombinasi keduanya. Metodologi terdiri atas waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan yang digunakan serta prosedur kerja. 

Metodologi yang dipakai diuraikan terperinci (peubah, model yang digunakan, 

rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data serta cara penafsiran). 

 

Hasil dan Pembahasan. 

Hasil dan pembahasan merupakan tempat penulis mengemukakan 

pendapat dan argumentasi secara bebas tetapi singkat dan logis. Dalam 

pembahasan sebaiknya tidak mencantumkan lagi teori-teori yang sudah 

dicantumkan di Tinjauan Pustaka kecuali dianggap sangat perlu untuk 

penekanan. 

 

Simpulan. 

Simpulan memuat ringkasan hasil penelitian dan jawaban atas tujuan 

penelitian atau kerangka berpikir. 

Saran. 

Saran tidak selamanya harus ada, uraiannya meliputi kelemahan atau 

kekurangan penelitian yang sudah dikerjakan dan yang perlu dilengkapi dan 

disempurnakan pada tahap berikutnya. 
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2.3.3. Bagian Akhir 

 
Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka (harus ada) dan lampiran (kalau 

ada). 

 
Daftar Pustaka. 

Bab ini berupa suatu daftar dari semua artikel dan pustaka lain yang diacu 

secara langsung di dalam tulisan. Teknik penulisan mengacu pada Sistem Nama 

– Tahun. 

Dalam Sistem Nama-Tahun, nama pengarang yang diacu dalam tulisan 

hanyalah nama keluarga atau nama akhir pengarang yang diikuti tahun 

publikasinya. Cara pengacuan dan penulisan daftar pustaka akan dijelaskan dalam 

bagian kepustakaan. 

Lampiran. 
Lampiran ditulis setelah halaman daftar pustaka. Lampiran merupakan 

tempat untuk menyajikan keterangan atau angka tambahan. Di dalamnya dapat 

dihimpun cara penelitian, contoh perhitungan statistik, penurunan rumus 

matematika, daftar pernyataan program komputer atau bagan alirnya, spektrum 

senyawa, diagram rangkaian alat, tabel besar dari satu set percobaan, peta dan 

sebagainya. Bila jumlahnya lebih dari satu lampiran perlu diberi nomor. 

 

2.4. Tata Cara Penulisan 

 
Tata cara penulisan penulisan meliputi bahan dan ukuran, pengetikan, 

warna sampul, tulisan pada sampul, daftar dan gambar, dan penulisan nama. 

 
2.4.1. Bahan dan Ukuran 

 
1. Naskah 

Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 gr berukuran 21.0 cm x 29.7 cm (A4) 

dan tidak bolak-balik. 

2. Sampul 

Sampul dibuat secara hard cover. Warna sampul fakultas MIPA adalah 

kuning keemasan. Ukuran huruf (font) untuk penulisan judul dan nama 

fakultas pada sampul berukuran 14-16, untuk penulisan nama mahasiswa 

dan NIM berukuran 

12-14 dan kata “Tugas Independen” berukuran 12-14. 

 
2.4.2 Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan : jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, 

batas tepi, pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan subjudul, 

perincian ke bawah. 

1. Jenis Huruf 

Naskah teks diketik dengan jenis huruf Times New Roman ukuran dan untuk 

seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama. Judul bab menggunakan 

huruf dengan font Times New Roman 14 sedangkan judul subbab dan sub- 

subbab dengan font seperti teks. Semua judul dicetak tebal. Huruf miring 

untuk nama Latin dan asing. 

2. Jarak Baris 
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Naskah diketik dengan spasi 1,5. Jarak antara bab dengan subbab dibuat 

spasi 3, antara subbab dengan naskah spasi 2. Daftar pustaka, judul tabel dan 

judul gambar yang lebih dari 1 baris, diketik dengan spasi 1. 

 
3. Alinea Baru 

Alinea baru dimulai dengan menjorok 5 ketuk dari margin kiri. 

 
4. Batas Tepi 

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut: 

a. Tepi atas : 4cm 

b. Tepi bawah : 3 cm 

c. Tepi kiri : 4 cm 

d. Tepi kanan : 3 cm 

 

5. Pengisian Ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh. Pengetikan 

harus diisi penuh. Pengetikan harus dari tepi kiri sampai ke batas tepi kanan 

dan jangan sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau akan mulai 

dengan alinea baru, persamaan, daftar, gambar, subjudul, atau hal-hal yang 

khusus. 

 

6. Permulaan Kalimat 

Permulaan kalimat yang menyatakan bilangan, lambang atau rumus kimia 

yang memulai suatu kalimat, harus dieja. 

 

7. Judul, Subjudul, Sub-subjudul dan lain-lain 

a. Judul, harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dengan jumlah 

kata maksimal 14 kata dan diatur supaya piramid terbalik, dengan jarak 

4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik. 

b. Subjudul, ditulis dari tepi kiri, semua kata dimulai dengan huruf kapital, 

kecuali kata penghubung dan kata depan. 

c. Sub-subjudul, diketik mulai dari batas tepi kiri dan diberi garis bawah, 

tetapi hanya huruf pertama saja yang berupa huruf kapital, tanpa diakhiri 

dengan titik. 

 

8. Bilangan dan Satuan 

 
a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat, misalnya 

10 m3 air. 

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya 

volume suatu ruang 50,37 m3 bukan 50.37 m3. 

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, 

misalnya m, g, kg, cal. 

 
9. Rincian Ke Bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, pakailah 

nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. 

Penggunaan tanda garis penghubung (-), tanda titik(.) atau tanda bintang (*) 

yang ditempatkan di depan rincian tidaklah dibenarkan. 



60 
 

10. Judul Gambar, Tabel dan Grafik. 

Judul gambar dan grafik diletakkan dibawah objek dengan penomoran 

disesuaikan babnya, sedangkan judul tabel diletakkan diatas objek dengan 

penomoran disesuaikan dengan babnya. Jika judul lebih ldari satu baris, 

diketik spasi (Lampiran 13). 
 

2.4.3. Penomoran 

Bagian ini terdiri atas penomoran halaman, tabel dan daftar, gambar dan 
persamaan. 

 
1. Halaman 

a. Bagian pembukaan, diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil. 

b. Nomor halaman bagian isi dan bagian akhir memakai angka Arab. 

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas. Nomor halaman 

bab ditulis di tengah bagian bawah. 

2.  Tabel dan Daftar Tabel 

Tabel dan daftar tabel diberi nomor urut dengan angka Arab. 

 
3. Gambar dan Daftar Gambar 

Gambar dan daftar gambar dinomori dengan angka arab. 

 
4. Persamaan 

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis, reaksi kimia dan 

lain- lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan di 

dekat batas kanan tepi. 
 

2.5. Kepustakaan 
Pengacuan kepustakaan dilakukan dengan mengikuti sistem Nama-Tahun 

(sistem Harvard). Penelusuran sumber acuan melalui internet telah digunakan, 

namun standar penulisan daftar pustaka yang diakses melalui internet sampai 

saat ini belum tersedia secara baku 

 
2.5.1. Pengacuan Pustaka: Sistem Nama-Tahun 
1. Nama pengarang yang diacu dalam tubuh tulisan hanyalah nama keluarga 

atau nama akhir pengarang yang diikuti tahun publikasinya. Jika sumber 

acuan menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun publikasi maka tahun saya 

pada umumnya sudah cukup untuk acuan. Bergantung pada susunan 

kalimat, cara penulisannya ialah sebagai berikut: 

Atau Setliff (1995) menunjukkan bahwa pergeseran kimia proton H amida 

dalam pelarut DMSO adalah 10-11 ppm dan berupa pita singlet yang tajam, 

bersamaan dengan puncak H aromatik. Pergeseran kimia proton H amida 

dalam pelarut DMSO adalah 10-11 ppm dan berupa pita singlet yang 

tajam, bersamaan dengan puncak H aromatik (Setliff, 1995). 

 
2. Pengacuan pustaka yang ditulis oleh dua pengarang. 

Jika pustaka yang diacu berbahasa Inggris seperti “Malet R. dan Manay 

M.” pada tahun 2000 diacu sebagai Malet and Manay (2000) atau (Malet 

and Manay, 2000). Sedangkan jika pustaka yang diacu berbahasa 

Indonesia seperti “Purnomo H. dan Santoso W.” pada tahun 2000 diacu 

sebagai Purnomo dan Santoso (2000) atau (Purnomo dan Santoso, 2000). 
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3. Untuk pengarang yang terdiri atas tiga orang atau lebih,  

anya nama keluarga atau nama akhir pengarang pertama saja yang ditulis 

dan diikuti dengan kata “et al.” (singkatan dari et alii). Contoh artikel yang 

ditulis oleh Malet R, Manay M dan Parella T. pada tahun 2000, diacu 

sebagai: Malet et al. (2000) atau (Malet et al., 2000). 

 

4. Pengarang yang Sama Menulis pada Tahun Berbeda 
 

Jika terdapat lebih dari satu pustaka yang ditulis oleh pengarang yang sama 

pada tahun yang berbeda, pengacuan ditulis sesuai urutan tahun terbit, 

misalnya (Malet et al., 1994; 1995). Tahun terbit yang satu dengan yang 

berikutnya dipisahkan oleh titik koma dan spasi. 

 
5. Pengarang yang Sama Menulis pada Tahun Sama 

 
Pengacuan terhadap dua atau beberapa pustaka yang ditulis oleh 

pengarang yang sama pada tahun yang sama dilakukan dengan 

menambahkan huruf “a” untuk yang pertama, “b” untuk yang kedua, dan 

seterusnya setelah tahun. Misalnya (Malet 1995a; 1995b). 

Penambahan huruf “a”, “b”, dan seterusnya didasarkan pada urutan waktu 

publikasi dari yang paling awal sampai dengan yang paling akhir. Urutan 

ini biasanya dapat ditentukan dari volume dan nomor jurnal tempat artikel 

tersebut terbit. Di dalam tulisan tahun penerbitan yang satu dengan 

yang berikutnya dipisahkan oleh titik koma dan spasi. 

 
6. Pengarang yang Mempunyai Nama Keluarga yang Sama Menulis 

pada Tahun yang sama 

 
Jika pengarang mempunyai nama keluarga yang sama untuk suatu 

publikasi yang terbit pada tahun yang sama misalnya Malet R. tahun 

1995 dan Malet T. pada tahun yang sama, maka diacu sebagai (Malet, 

1995; Malet, 1995). Di dalam tulisan, setiap pengarang dengan tahun 

penerbitan yang satu dan yang berikutnya dipisahkan dengan tanda titik 

koma dan spasi. 

 
7. Lembaga sebagai Pengarang Tanpa Editor 

 
Nama lembaga yang diacu sebagai pengarang sebaiknya ditulis dengan 

bentuk singkatannya. Misalnya untuk mengacu tulisan yang diterbitkan 

oleh Biro Pusat Statistik tahun 1999, ditulis (BPS, 1999). Dalam daftar 

pustaka ditulis tanpa singkatan, kecuali singkatan yang sudah umum. 

 

8. Acuan dengan Editor 
 

Pengacuan terhadap pustaka dengan editor, misalnya tulisan Powell tahun 

1972, diedit Forbess tahun 1998 dalam bentuk buku, maka dalam tulisan 

diacu sebagai: (Powell, 1972 dalam Forbes, 1998). Dalam daftar pustaka 

kedua artikel ini harus dicantumkan. 

 
9. Pengacuan Ganda 
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Bila dua artikel atau lebih dengan pengarang berbeda diacu sekaligus 

maka penulisan pengacuannya didasarkan pada urutan tahun 

penerbitannya: (Setliff, 1995; Malet et al., 1995, 1996; Jiang et al., 2000) 

Titik koma dan spasi digunakan untuk memisahkan pengacuan terhadap 

pustaka yang ditulis oleh pengarang yang berbeda. 

 

10. Artikel Siap terbit 
 

Pengacuan terhadap artikel yang telah diterima untuk publikasi, masih 

dalam proses penerbitan, dilakukan dengan menambahkan kata “in press” 

atau “siap terbit”. Misalnya Widiyantoro (in press) atau (Widiyantoro, in 

press). Sumber acuan seperti ini dituliskan dalam Daftar Pustaka. 
 

2.5.2. Penyusunan Daftar Pustaka 
 

Daftar pustaka pada sistem Nama-Tahun disusun menurut urutan abjad nama 

pengarang. Hanya pustaka yang diacu di dalam tubuh tulisan saja yang dapat 

dimuat dalam daftar pustaka. 

1. Nama pengarang yang dituliskan merupakan nama keluarga atau nama 

akhir pengarang yang diikuti inisial nama pertama dan nama tengah tanpa 

tanda baca. 

2. Nama keluarga dan inisial dipisahkan dengan koma dan spasi 

3. Nama pengarang berikutnya dipisahkan satu sama lain dengan tanda titik 

koma dan spasi. 

4. Urutan pustaka dalam daftar pustaka didasarkan pada urutan abjad dari 

huruf awal nama keluarga pengarang pertama, selanjutnya urutan abjad 

dari nama pengarang pertama didasarkan pada abjad huruf ke kanan dan 

seterusnya. 

5. Bila dua atau lebih pustaka memiliki susunan nama keluarga pengarang 

yang persis sama maka urutannya didasarkan pada tahun penerbitan. 

 
Urutan komponen-komponen yang diperlukan untuk menulis Daftar Pustaka 

secara terperinci dapat dijelaskan berdasarkan sumber pustaka, sebagai berikut: 

 

1. Jurnal 
Nama Pengarang, Tahun terbit, Judul artikel, Nama jurnal, Nomor 

volume:halaman. 
 

Judul Artikel 
 Huruf awal judul ditulis dengan huruf kapital. 

 Huruf kapital di dalam artikel hanya digunakan untuk kasus tertentu, missal 

singkatan yang telah baku (pH, DNA) dan nama takson organisme mengikuti 

tata nama ilmiah. 

 Pada judul atikel yang disertai dengan subjudul maka penulisan judul utama 

diakhiri tanda titik dan diikuti anak judul yang merupakan kalimat baru 

sehingga penulisan subjudulnya diawali dengan kata menggunakan huruf 

kapital. 

 Jika judul utama diakhiri dengan tanda titik dua maka kata awal pertama pada 

subjudul dimulai dengan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. 

Nama Jurnal 
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 Nama jurnal ditulis dengan huruf italic, dalam bentuk singkatannya di 
dalam daftar pustaka. 

 Nama jurnal yang hanya terdiri atas satu kata tidak disingkat (misalnya 
Hayati, Science, Nature). 

 Huruf pertama dari setiap kata yang disingkat ditulis dengan huruf 
kapital. Bentuk singkatan diikuti dengan tanda titik dan spasi. 

 

Nomor Volume atau Halaman 

  volume atau jilid dari jurnal ditulis dengan huruf Arab setelah nama jurnal 

yang dipisahkan dengan tanda koma dan spasi spasi diikuti tanda titik dua 

dan nomor halaman lengkap yang diakhiri tanda titik. 
 J. Biol. Chem., 193:114-120. 

 Nomor volume yang tidak menggunakan angka Arab, misalnya volume 

XXVI diubah menjadi 26. 

  Nomor terbitan tidak perlu dicantumkan bila penomoran halaman 

berkesinambungan dalam satu volume. 
 

Contoh 

Satu Pengarang 

Setliff, F.L., 1995, Hammet Correlation of Amide Proton Chemical Shifts, J. 
Chem. Educ., 72:362-363 

 
Dua Pengarang 
Gordon, I.M. and Maskill, H., 2001, Solvolysis of Substituted Benzyl 

Azoxyarenesulfonates: characterization of the transition state and the 

selectivity of benzylic intermediates in 50% aqueous 2,2,2-

trifluoroethanol, J. Chem. Soc. Perkin Trans., 2:2059-2062 
 

Lebih dari Dua Pengarang 

Echevarria, A.; Nascimento, M.; Geronimo, V.; Miller, J. and Giesbrecht, 
A., 1999, NMR Spectroscopy, Hammet Correlations and Biological 
Activity of Some Schiff Bases Derived from Piperonal, J. Braz. Chem. 
Soc., 10:60-64 

 
Organisasi atau Lembaga sebagai Pengarang 
Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Physiology, Committee 

on Enzymes, 1976, Recommended method for the determination of - 

glutamyltransesferase in blood, Scand. J. Clin. Lab. Invest., 36:119-125 

Smith, R. (ed), 1990, The Merck Index, Merck & CO., INC., New Jersey  

Hasil penelitian yang akan dipublikasikan tetapi belum terbit  

Widiyantoro, A. Hayati, siap terbit. 

 
2. Buku 

Nama pengarang, Tahun terbit, Judul buku, Nama penerbit, Tempat terbit. 

 Judul Buku., Setiap kata diawali huruf kapital kecuali kata depan dan 

kata sambung. 

 Edisi. Keterangan tentang edisi ditempatkan setelah judul dan ditulis 

mislnya “Ed ke-3”. Tulisan “New revised edition” perlu disingkat 

menjadi “Ed rev”. Edisi pertama yang tidak diikuti edisi berikutnya 
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tidak perlu diidentifikasi sebagai “Ed ke-1”, tetapi bila kemudian 

diketahui terbit edisi baru maka buku edisi pertam itu perlu 

dinyatakan dengan “Ed ke-1”. 

 Tempat Penerbitan. Bila kota tempat buku diterbitkan tidak tercantum 

dalam buku, tetapi dapat dikenali dari nama penerbitnya maka nama 

kota itu ditulis dalam tanda kurung siku. Bila tempat penerbitan sama 

sekali tidak diketahui maka dituliskan tempat tidak diketahui dalam 

tanda kurung siku: “[tempat tidak diketahui]”. 
 

Contoh 
 

Buku dengan pengarang 

Baker, D., 1992, Organic Chemistry, West Publishing Company, New York. 

March, J., 1992, Advanced Organic Chemistry: reaction mechanism and 
structure, Ed ke-4, John Wiley & Sons, New York. 

 
Buku dengan lembaga atau organisasi sebagai pengarang 

International Organization for Standarization (ISO), 1979, Statistical Methods, 
ISO, Geneva 

 
Buku terjemahan tanpa editor 
Atkins, P.W., 1997, Kimia Fisika, Kartohadiprodjo, I. (alih bahasa), Indarto, 
P.W. (ed), Erlangga, Jakarta. 

 
Buku dengan Editor 
Roberts, H.J., 1967, Starch derivatives, Di dalam: Whistler, R.L.; Paschall E.F. 

(ed), Starch: chemistry and technology, Academic Press, New York. 
 

3. Prosiding 
Nama pengarang, Tahun terbit, Judul artikel, Di dalam: Nama editor, Judul 

publikasi atau nama pertemuan ilmiah atau keduanya; Tempat pertemuan, Nama 

penerbit, Tempat terbit. 

 Penyusunan daftar pustaka untuk prosiding ditulis dengan menampilkan 
nama pertemuan. 

 Nama pertemuan ditulis dengan setiap awal katanya menggunakan huruf 
kapital kecuali kata sambung. 

 Nama pertemuan dipisahkan dari tempat dan waktu pelaksanaan 
pertemuan dengan tanda titik koma dan spasi sedangkan tempat dan waktu 
pelaksanaan dengan tanda koma dan spasi. 

 Waktu pelaksanaan pertemuan dinyatakan dalam urutan “tanggal bulan 
tahun”; nama bulan disingkat hingga terisi tiga huruf yang pertama dan 
tanpa tanda titik. 

 
Contoh 
Meyer, B. and Hermans, K., 1985, Formaldehyde release from pressed wood 

products, Di dalam: Turoski (ed). Formaldehyde. Analytical Chemistry 

and Toxycology. Proceedings of the Symposium at the 187th Meeting on 
the American Chemical Society; St Louis, 8-13 Apr 1984, American 
Chemical Soc., Washington. 

 
4. Tugas Independen, Tesis, Disertasi 
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Nama pengarang, Tahun terbit, Judul, Nama isntitusi yang menganugerahkan 

gelar, Tempat institusi, (jenis publikasi). 

 

Contoh 
 

Silalahi, I.H., 1998, Efek Iradiasi UV dan Termal Terhadap Sifat Fisik 
HDPE/Kapur, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Medan, (Tugas Independen). 

 
5. Publikasi Elektronik 

 
Nama Pengarang, Tahun penerbitan, Judul artikel, Nama jurnal dan volume: 

halaman, (tipe media), Ketersediaan (Tanggal, bulan, dan tahun akses / jika 

diperlukan]. 

 

Contoh 
 

Adsavakulchai, S.; Baimai, V.; Prachyabrued, W.; Gore, P.J.and Lertlum, S., 

1998, Morphometric study using wing image analysis for identification of 

Bactrocera dorsalis complex (Diptera: Tephritidae), WWW J. Biol. 2 

(serial online), http://epress.com/w3jbio/vol3/Adsavakulchai/index.html, 

(17 Mar 1999). 
 

6. Komunikasi Pribadi 
 

Contoh 
 

Nama Pengarang (komunikasi pribadi) 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

1. Institut Pertanian Bogor, IPB, 2001, Pedoman Penulisan dan 

Penyajian Karya Ilmiah, IPB Press, Bogor. 

2.  Universitas Tanjungpura, UNTAN, 1990, Pedoman Teknik Penulisan 

Tugas Independen dan Ujian Sarjana di Lingkungan Universitas 

Tanjungpura, Pontianak. 

 

3.8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Tanjungpura 

3.8.1 Latar Belakang 

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Tanjungpura (UNTAN), telah 

menjadi bagian aktivitas pendidikan sekaligus pengabdian kepada masyarakat. 

Mengingat pentingnya aktivitas ini untuk menjadi salah satu laboratorium 

pembelajaran sosial di tengah-tengah masyarakat sekaligus sebagai salah satu 

tangan UNTAN dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat, maka pelaksanaan KKN di UNTAN kembali dihidupkan. Sebagai 

tahap awal, KKN telah dimulai dari kampung- kampung di daerah Kalimantan 

Barat yang fokus pada 4 tema: 

1. Pemanfaatan IT. 

2. Problem Solving Masyarakat (Sampah, Limbah dll) 

3. Pendidikan Formal (mengajar siswa di luar sekolah) 

http://epress.com/w3jbio/vol3/Adsavakulchai/index.html
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4. Pelatihan Online Marketing untuk UKM 

 
Mulai tahun 2020, pengelolaan KKN menjadi tanggung jawab LP3M dengan 

maksud untuk memudahkan integrasi aktivitas pengabdian oleh mahasiswa 

dengan program pengabdian kepada masyarakat (Pengabdian Pada Masyarakat) 

yang dilakukan oleh dosen, namun secara akademik masih tercatat sebagai bagian 

dari Mata Kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi (Wastek, 3 SKS). Mulai 

semester Gasal 2020/2021, KKN menjadi Mata Kuliah mandiri dengan nama MK 

KKN Tematik. 

Dalam perkembangannya, banyak kegiatan KKN yang telah dikelola LP3M 

UNTAN antara lain: KKN Tematik Berbasis Daerah Perbatasan, yaitu KKN yang 

dilaksanakan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia Timur.  

Perlu disadari, bahwa program KKN memiliki peranan penting dalam membantu 

mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat dan sebagai wadah pembelajaran 

mahasiswa dalam memahami kondisi bangsa-nya. Melalui KKN ini diharapkan 

adanya peningkatan peranan UNTAN dalam kontribusi nasional. Sebagaimana 

pengalaman di atas, KKN menjadi suatu kegiatan yang penting dan untuk 

efektivitas pelaksanaannya perlu diatur dalam suatu panduan. KKN ini dapat 

dikelompokkan menjadi 4(empat) skema: (i) KKN pengabdian kepada 

masyarakat, (ii) KKN Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat, (iii) KKN 

Kolaborasi, dan (iv) KKN Mandiri. Pada buku panduan ini, diuraikan latar 

belakang, tujuan dan sasaran, kompetensi dan bidang fokus pada Bagian 1. Pada 

 

Bagian 2 dipaparkan mengenai pelaksanaan KKN di UNTAN, dan pada Bagian 
3 diuraikan tentang persyaratan dan mekanisme KKN. 

3.8.2 Tujuan dan Sasaran 
 

Tujuan dari pelaksanaan KKN adalah : 
 

a) Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa. 

b) Menerapkan IPTEKS secara kerjasama tim dan interdispliner. 

c) Menanamkan nilai kepribadian: i) Keuletan, etos kerja dan tangung 

jawab; ii) Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan. 

d) Menanamkan jiwa peneliti sejak dini: i) Eksploratif dan analitik, ii) 

Mendorong learning community dan learning society. 

e) Kontribusi nasional melalui aktivitas yang bisa memecahkan 

permasalahan di tengah masyarakat. 

f) Sebagai sarana langsung/tidak langsung dalam promosi dan branding 

UNTAN 
 

Kegiatan KKN diarahkan kepada 3 sasaran, yaitu :  

A. Mahasiswa 

a) Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa 

tentang: 

• Cara berfikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral. 

• Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan 

pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada 

khususnya. 
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• Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta 

keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan 

daerah. 

b) Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam menganalisis dan 

menyelesaikan masalah/kasus yang ada di masyarakat secara pragmatis 

ilmiah. 

c) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung 

jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat. 

d) Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 

program-program pengembangan dan pembangunan. 

e) Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan 

problem solver. 

f) Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai 

kader pembangunan. 

Dengan mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan akan memperoleh 

pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan 

pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana 

mahasiswa mempunyai pemahaman terhadap permasalahan yang ada dalam 

masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan 

koordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya. 
 

B. Masyarakat (Mitra dan Pemerintah) 
a) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan serta 

melaksanakan pengembangan masyarakat. 
 

b) Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak dalam 

menyelesaikan permasalahan. 
 

c) Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam 

pemberdayaan daerah. 
 

d) Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat. 
 

C. UNTAN 
a) UNTAN lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan, 

dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi aktivitas mahasiswa 

dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum UNTAN akan dapat 

disesuaikan dengan dinamika masyarakat. 
 

b) UNTAN dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau 

lembaga lainnya dalam pengembangan IPTEKS yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 
 

c) UNTAN dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam 

pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat. 
 

3.8.3 Kompetensi 

Program KKN di UNTAN diselenggarakan untuk menghasilkan mahasiswa 

dengan kompetensi : 

a) Mampu menganalisis permasalahan dan potensi di dalam masyarakat b) 

Mampu merancang program pemberdayaan 
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b) Mampu mengelola jejaring kerjasama interdisipliner 

c) Mampu melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi dan 

kearifan lokal 

d) Mampu menyusun pertanggungjawaban kinerja program pemberdayaan 

berbasis akuntabilitas 

3.8.4 Bidang Fokus 

Program KKN di UNTAN difokuskan untuk mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yang 

meliputi 17 tujuan (goals) sebagai berikut: 

1. Tanpa Kemiskinan. 

2. Tanpa Kelaparan 

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan 

4. Pendidikan Berkualitas 

5. Kesetaraan Gender 

6. Air Bersih dan Sanitasi 

7. Energi Bersih dan Terjangkau 

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak 

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 

10. Mengurangi Kesenjangan 

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas 

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab 

13. Aksi Terhadap Iklim 

14. Kehidupan Bawah Laut 

15. Kehidupan di Darat 

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. 

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 
 

Semua aktivitas KKN di UNTAN diarahkan untuk memenuhi tujuan SDGs dalam 

rangka memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global 

untuk pembangunan yang berkelanjutan. 

3.8.5 Pelaksanaan KKN UNTAN 

1. KKN dalam Kurikulum 
Sejak semester gasal 2020/2021, KKN telah ditetapkan untuk menjadi mata 

kuliah mandiri dengan nama KKN Tematik (MK KKN Tematik), dengan uraian 

sebagai berikut: 

a) Dalam struktur kurikulum UNTAN 2018-2023, MK KKN Tematik pada 

program sarjana adalah sebagai mata kuliah pilihan yang bisa menggantikan 

salah satu mata kuliah pengayaan, sementara di peraturan akademik program 

sarjana terapan (vokasi) adalah sebagai mata kuliah pilihan yang bisa 

menggantikan salah satu mata kuliah program studi (yang ditentukan oleh 

setiap program studi). 

b) Mahasiswa dapat mengambil MK KKN Tematik sebesar 3 sks di bawah 

bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditugaskan oleh 

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) 

c) Kode MK KKN Tematik adalah UG 184917 untuk Program Sarjana dan UG 

191917 untuk Program Sarjana Terapan. 

d) MK KKN Tematik dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan 2 

semester pertama (dengan syarat telah lulus masa persiapan). Pendaftaran 
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pada FRS dan pemberian hasil penilain dilakukan setelah mahasiswa 

memprogram MK KKN Tematik pada semester berjalan atau semester yang 

akan datang. 

e) MK KKN Tematik dapat dimasukkan ke dalam FRS setelah mahasiswa 

menyelesaikan 90 SKS (untuk program sarjana), atau jumlah SKS tertentu 

yang ditetapkan oleh program studi (untuk progam sarjana terapan) 

 

Capaian Pembelajaran MK (CPMK) dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

dapat dilihat di lampiran 3 dan 4. 

 

2. Skema KKN Tematik 
Semua aktivitas KKN yang diselenggarakan di UNTAN bersifat Integrative, 

Themathic and Solutive. Dengan harapan, dalam pelaksanaannya KKN dapat 

mengintegrasikan berbagai sumber daya di UNTAN maupun mitra, fokus 

berdasarkan tema spesifik yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di 

masyarakat dan memberikan solusi kontributif untuk pembangunan 

berkelanjutan. Untuk memudahkan pelaksanaan KKN, maka KKN 

dikelompokkan dalam beberapa skema: 

a) KKN Pengabdian Pada Masyarakat 

KKN Pengabdian kepada Masyarakat (KKN Pengabdian Pada Masyarakat) 

merupakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

oleh mahasiswa yang bergabung pada tim pengabdi Dosen UNTAN yang 

sedang memperoleh Pengabdian Pada Masyarakat terdanai, yang bersumber 

dari dana UNTAN maupun Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN. 

b) KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) 

KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat merupakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa 

multidisplin dengan tema khusus yang diajukan oleh kelompok mahasiswa. 

c) KKN Kolaborasi 

KKN Kolaborasi merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan mahasiswa bersama mitra atau perguruan tinggi lain yang 

berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang diselenggarakan di Indonesia 

maupun luar negeri. Dalam pelaksanaannya, KKN Kolaborasi dapat berupa 

KKN Kolaborasi PTN Jatim, KKN Kebangsaan, KKN Tanggap Bencana, 

KKN Kampung Tangguh, KKN Recon Kemdikbud, maupun KKN lain yang 

diselenggarakan secara kolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan yang 

ada. 

d) KKN Mandiri 

KKN Mandiri merupakan skema di luar tiga skema di atas yang dimaksudkan 

untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk beraktifitas sosial di 

berbagai tempat, melalui berbagai kesempatan yang ada. UNTAN 

selanjutnya memberikan pengakuan terhadap aktivitas dimaksud dalam 

bentuk KKN Mandiri setelah memenuhi persayaratan- persyaratan yang ada. 
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Tabel 3.9. Matrik Skema KKN di UNTAN 

 Pengabdian Pada PPM Kolaborasi Mandiri 

Sifat Top-down, 

mahasiswa bisa 

memilih 

Bottom-Up, 

mahasiswa 

mengajukan 

Top-down, 

mahasiswa bisa 

memilih 

Bottom-Up, 

mahasiswa 

mengajukan 

Sumber 
 
Pendanaan 

UNTAN atau 

Kemristek/BRIN 

(satu paket dengan 

dana Pengabdian 

Pada Masyarakat) 

UNTAN Mitra atau 

mandiri 

Mandiri 

Pelaksanaan Setelah 
pengumuman 
Pengabdian Pada 
Masyarakat. Mei- 
November 

Liburan 

semester ganjil 

atau genap 

Tentatif Tentatif 

Kepesertaan 

(jumlah 

mahasiswa) 

Pengabdian Pada 

Masyarakat Produk: 

10-20; Pengabdian 

Pada Masyarakat 

Lainnya: 5-10 

10-20 10-50 1-20 

(Individual atau 

dalam tim) 

 

2.4. Kode Etik  

a) Nilai-nilai 

− Empati dan kepedulian sosial. 

− Cerdas, amanah dan kreatif. 

− Profesional dan akuntabel. 

− Menjunjung tinggi nama baik UNTAN 
 

b) Kewajiban 

− Menjalankan KKN secara sungguh-sungguh, bisa bekerjasama dalam tim 

dan penuh tanggungjawab. 

− Menghargai nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat di lokasi 

pelaksanaan KKN. 

− Tidak melanggar hukum dan ketentuan peraturan pemerintah yang  

− Menjaga nama baik almamater 

− Melaksanakan KKN sesuai Buku Panduan KKN Tematik LP3M UNTAN. 
 

c) Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik 

− Teguran secara lisan dan atau tertulis. 

− Pembatalan kepesertaan sebagai mahasiswa KKN Tematik.. 

− Pencabutan nilai akademik mata kuliah KKN Tematik. 

− Diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 
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3.8.6 Mekanisme Pelaksanaan 

Pada Bagian ini dijelaskan mekanisme pelaksanaan yang terdiri dari tahap 

pengusulan, tahap penetapan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap 

pelaporan. 

3.1 Tahap Pengumuman 

Siklus pengelolaan KKN Tematik diawali dengan pengumuman penerimaan 

usulan KKN Tematik secara daring oleh LP3M UNTAN. Pengumuman 

penerimaan usulan dilampiri dengan Buku Panduan Pelaksanaan KKN 

Tematik. 

 

3.2  Tahap Pendaftaran 

Pendaftaran usulan dilakukan oleh mahasiswa/kelompok mahasiswa melalui 

sistem pendaftaran secara daring ke LP3M UNTAN dengan mengikuti 

persyaratan kepesertaan KKN Tematik. 

 
3.3 Tahap Penyeleksian/Penunjukan 

Seleksi pendaftaran/usulan dilakukan oleh tim penilai LP3M UNTAN secara 

daring. Pada tahapan ini dimungkinkan adanya penunjukan oleh tim Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) terhadap mahasiswa yang dapat mengikuti 

KKN Tematik. Mahasiswa yang lolos pada seleksi ini selanjutnya dapat 

mengikuti proses-poses berikutnya. 

 

3.4  Tahap Penetapan 

Tim KKN Tematik yang terdiri dari DPL dan mahasiswa ditetapkan 

melalui surat keputusan LP3M UNTAN dan diberikan surat tugas untuk 

melaksanakan KKN Tematik. 

 
3.5. Tahap Pelaksanaan 

a) Aktivitas KKN Tematik terdiri dari pembekalan, kegiatan lapangan dan 

pelaporan yang harus diselesaikan selama 2-3 bulan. 

b) Lama kegiatan lapangan di kawasan binaan atau bersama komunitas 
binaan selama minimal 140 jam atau setara dengan 3 minggu. 

c) Kegiatan lapangan bisa dilaksanakan secara daring, luring atau gabungan 
dari daring dan luring (hibrid). 

d) KKN Tematik dibimbing oleh minimal 1 Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) 

e) KKN Tematik dilakukan secara secara individual atau berkelompok dan 

bekerjasama dengan komunitas dan atau dilaksanakan di desa/kelurahan. 

 

Alur mekanisme kegiatan dari Program KKN Pengabdian Pada Masyarakat, PPM, 

Kolaborasi dan Mandiri, dijelaskan sebagai berikut: 

1. KKN Pengabdian Pada Masyarakat 
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Gambar 3.2. Mekanisma KKN Pengabdian Pada Masyarakat 

2. KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 

 
Gambar 3.3 Mekanisma KKN PPM 
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3. KKN Kolaborasi 

 

Gambar 3 4 Mekanisma KKN Kolaborasi 

3.4. KKN Mandiri 

 

Gambar 3.5. Mekanisma KKN Mandiri  
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BAB IV. MONITORING DAN EVALASI 

4.1. Program Pertukaran Mahasiswa Universitas Tanjungpura 

4.1.1. Monitoring 

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima melakukan monitoring atas 

pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa di perguruan tinggi masing-masing, 

baik dengan cara jarak jauh, maupun site visit jika memungkinkan. 

2. Perguruan tinggi penerima menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan 

mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa setelah berakhirnya ujian tengah 

semester (UTS). 

3. Pada akhir semester, perguruan tinggi penerima membuat dan menyampaikan 

laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan 

menyampaikan ke perguruan tinggi pengirim. 

4. Isi laporan kegiatan Pertukaran Mahasiswa terdiri atas: 

a. Pendahuluan; 

b. Daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta.  

c. Jumlah Prodi, dan mahasiswa yang diterima dan dikirim. 

d. Laporan kegiatan Pertukaran Mahasiswa dan hal-hal penting yang terjadi selama 

kegiatan; 

e. Laporan keuangan dan bukti-bukti pemanfaatan anggaran; 

f. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak 

berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah; 

g. Menyusun laporan berbentuk video yang berisi budaya daerah peserta Pertukaran 

Mahasiswa; 

h. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa ; 

i. Foto-foto/video streaming kegiatan; 

j. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual; dan  

k. Lampiran-lampiran (jika ada). 

 

4.1.2. Evaluasi Program 

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi 

bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya 

jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa. 

2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program Pertukaran Mahasiswa 

akan dirangkum dan dianalisis oleh Pokja Pertukaran Mahasiswa sebagai bahan 

evaluasi dan pengembangan kegiatan Pertukaran Mahasiswa pada tahun berikutnya. 

3. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa menghasilkan keputusan bersama tentang 

keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program 

Pertukaran  Mahasiswa untuk masa yang akan datang kepada Direktorat Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan. 

4. Pokja Program Pertukaran Mahasiswa dan Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa 

perguruan tinggi pelaksana Pertukaran Mahasiswa melalui kordinasi masing-masing 

perguruan tinggi, guna memastikan mutu penyelenggaraan program Pertukaran 

Mahasiswa secara keseluruhan. 
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4.2. Program Magang/Praktik Kerja Universitas Tanjungpura 

4.2.1.  Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memperoleh sejumlah informasi tentang 

capaian atau kompetensi yang diperoleh mahasiswa sebelum, selama dan sesudah 

pelaksanaan magang.  Evaluasi magang dimaksudkan untuk menggambarkan, 

memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna dalam rangka perbaikan 

pelaksanaan magang berikutnya.  Secara umum ketentuan monitoring dan evaluasi 

kegiatan magang adalah sebagai berikut: 

 

1. Pelaksana kegiatan magang adalah setiap program studi yang telah menetapkan 

magang sebagai bagian kurikulumnya yang pelaksanaannya terjadual pada semester 

tertentu sesuai kebijakan program studi.  Dengan demikian tim monev langsung 

dikoordinir oleh pihak program studi bersangkutan. 

2. Disadari bahwa kegiatan magang akan sangat bervariasi antar program studi yang ada 

di UNTAN, karena keberagaman program studinya.  Dengan demikian segala aspek 

persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya dapat ditentukan oleh masing-

masing program studi. 

3. Khusus mengenai kegiatan monev tiap program studi dapat melibatkan mitra yang 

terlibat baik sebagai tim monev maupun sebagai responden kegiatan monev. 

4. Hasil dari kegiatan monev menjadi dasar dari pembimbing menentukan nilai bagi 

mahasiswa yang melaksanakan magang.  Hasil ini dilaporkan ke pihak program studi 

sebagai capaian mahasiswa bersangkatan untuk mata kuliah magangnya. 

5. Secara umum komponen penilaian kegiatan magang adalah seperti pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Komponen Penilaian Mata Kuliah Magang 

No Komponen Penilaian Bobot Nilai (%) 

1. Pembekalan magang (nilai postes  

pembekalan magang)  
10 

2. Pelaksanaan magang (nilai refleksi 1, 2  

dan 3 pelaksanaan magang)  
25 

3. Laporan Pelaksanaan Magang 30 

4. Presentasi Hasil Magang 35 

 

4.3. Program Asistensi Mengajar Pada Satuan Pendidikan Mitra 

4.3.1 Monitoring dan Evaluasi Administrasi pelaksanaan 

Evaluasi terhadap administrasi pelaksanaan AMPSPM dilaksanakan oleh tim 

pelaksana AMPSPM melalui monitoring lapangan dan wawancara terhadap mahasiswa, 

dosen pembimbing, guru pamong, pimpinan pamong, dan tim pelaksana sendiri. 

 

4.3.2 Sistematika Laporan AMPSPM 

Mahasiswa harus membuat laporan AMPSPM di akhir masa AMPSPM. Format Laporan 

AMPSPM dapat mengikuti sistematika sebagai berikut: 
 
Judul 
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Halaman Pengesahan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar lampiran 

Bab I Pendahuluan 

A. Latar Belakang Pelaksanaan AMPSPM 
B. Tujuan AMPSPM 
C. Waktu dan tempat AMPSPM 

Bab II. Pengenalan Lingkungan Sekolah 
A. Sejarah Ringkas Sekolah 

B. Profil Sekolah 
1. Visi 
2. Misi 
3. Tujuan 

C. Keadaan Sekolah 
1. Keadaan Fisik Sekolah 
2. Keadaan Lingkungan Sekolah 

3. Keadaan Guru Siswa 

4. Interaksi Sosial 
D. Tata Tertib Sekolah 

1. Tata Tertib Guru 
2. Tata Tertib Siswa 

E. Administrasi Sekolah 
F. Proses Belajar Mengajar 

Bab III. Kegiatan AMPSPM 

A. Kegiatan Mengajar (Teaching) 

B. Kegiatan Nonteaching 
C. Kasus dan penyelesaiannya 

Bab IV Penutup 

Lampiran 
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4.4. Penelitian Universitas Tanjungpura 

Monitoring dan Evaluasi kegiatan penelitian di Untan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Umum 

1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi  semua kegiatan Penelitian adalah salah satu 

bentuk Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian Tridharma Perguruan Tinggi, 

pengembangan kemampuan  keilmuan  secara  Teoritis,  Konseptual,  Empirik,  

Metodologik  atau Model yang berhubungan langsung dengan dosen dan 

mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni. 

2. SOP mengatur tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Penelitian  dalam 

rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen di semua bidang, baik dari sisi 

pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang lebih modern antara lain meliputi 

Perencanaan, Pelaksanaan,  Monitoring dan Evaluasi Internal, Pengendalian dan 

Tingkat Penyempurnaan kegiatan Penelitian. 

3. Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagi semua Jurusan/Prodi di 

lingkungan Universitas Tanjungpura dalam rangka kajian Monitoring dan Evaluasi 

Penelitian.  

4. Monitoring dan Evaluasi Penelitian, suatu proses Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Penelitian, Pengendalian dan Penyempurnaan Pelaksanaan Penelitian 

sesuai ketentuan yang berlaku.   

B.   Perencanaan.  

1. Tim pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penelitian, terlebih dahulu merancang 

program dalam bentuk Format Monitoring dan Evaluasi Penelitian, sesuai yang 

telah ditentukan dan ditetapkan. 

2. Tim  pelaksana  Monitoring dan Evaluasi Penelitian,  terlebih  dahulu  melakukan 

koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi  

khusus  dalam persiapan  persentasi  dalam  bentuk  seminar  sesuai dengan bidang 

konsentrasi keilmuan. 

3. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penelitian, melakukan perbaikan-

perbaikan dalam Format Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian, sesuai saran dan 

masukan dari reviewer. 

4. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penelitian, mengajukan Pengesahan 

Format Monev Internal Penelitian kepada Dekan dan Ketua LPPM, setelah 

dilakukan perbaikan perbaikan. 

5. Tim pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penelitian, setelah mendapat pengesahan 

Dekan dan Ketua LPPM, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.  

C.   Pelaksanaan.  

1. Tim Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian, melaksanakan langkah-

langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Dekan dan 

Ketua LPPKM.  

2. Tim Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian, membuat laporan kemajuan 

Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi secara bertahap sesuai format yang 

telah ditentukan. 

3. Tim Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian membuat (mengisi) draf 

laporan awal. 

4. Tim Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian membuat (mengisi) laporan 

akhir. 

5. Tim Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian, mempresentasikan Tindak 

Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi sesuai bidang konsentrasi keilmuan. 

6. Tim Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian, mempublikasikan Tindak 

Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian.  
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4.5. Proyek Kemanusiaan Universitas Tanjungpura 

4.5.1. Monitoring dan Evaluasi 

Unit Pelaksana Proyek Kemanusiaan Untan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi 

terhadap kegiatan Proyek Kemanusiaan yang sedang berlangsung.  Kegiatan monev 

meliputi monitoring terhadap kegiatan input (pelatihan dll), proses pelaksanaan (bersama 

mitra), output yang dihasilkan, dan aoutcome terhadap khalayak sasaran.  Komponen 

monev kegiatan proyek kemanusiaan ini dapat meliputi: 

1. Tim monev dibentuk oleh Unit Pelaksana, fakultas dan program studi yang terlibat.  

Anggota tim dapat meliputi unsur Unit Pelaksana, fakultas, ketua program studi, 

dosen pembimbing, pihak mitra jika ada.  Tim pelaksana menyiapkan instrumen 

monev sebelum turun monitoring. 

2. Tim monev wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran proyek 

kemanusiaan, serta outcome yang dirasakan oleh khalayak sasaran dan mitra kerja 

dari tim pelaksana proyek kemanusiaan tersebut. 

3. Hasil monitoring merupakan bahan dasar bagi tim monev untuk melakukan evaluasi 

dan menilai proyek tersebut untuk disetarakan berapa SKS bobot kegiatan tersebut 

serta berapa nilai yang diperoleh oleh mahasiswa pelaksananya (nilai A, B, dan 

seterusnya). 

4. Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan standar 

yang ditetapkan berhak mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikat 

pengalaman bekerja dalam proyek kemanusiaan yang dapat dijadikan sebagai Surat 

Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 

5. Segala ketentuan yang belum ditetapkan disini dapat didiskusikan oleh tim monev 

bersama Unit pelaksana dan ditetapkan berdasarkan asas musyawarah mufakat. 
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4.6. Kegiatan Wirausaha Universitas Tanjungpura 

4.6.1. Indikator Keberhasilan 

1. Bagi Universitas 

a. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam progam 

b. Jumlah mahasiswa wirausaha yang memulai bisnis c. Jumlah unit bisnis yang 

berhasil diciptakan 

d. Keberlanjutan program 

e. Jumlah unit bisnis yang masih survive dan keberlanjutan usaha 

f. Keterlibatan pengusaha dan tingkat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan 

program 

g. Efektivitas dan efisiensi penggunaan dana 

h. Eksistensi lembaga pengembangan pendidikan kewirausahaan 

2. Bagi Mahasiswa dan Unit Bisnis  

a. Pengetahuan kewirausahaan 

b. Keterampilan dan sikap wirausaha  

c. Jejaring bisnis 

d. Kemampuan mengelola bisnis  

e. Perkembangan bisnis 

f. Pasar lebih luas 
g. Kelancaran cash flow  

h. Jumlah tenaga kerja 

i. Jumlah omzet dan asset 

j. Jumlah dan variasi inventori 

4.6.2. Keberlanjutan Program 

Untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program maka diperlukan 

komitmen mahasiswa peserta, kerjasama dan dukungan jurusan, serta pengelolaan 

& pengembangan oleh universitas. 

1.  Komitmen mahasiswa peserta 

Kesungguhan dan kerja keras serta pantang menyerah dalam mengikuti dan 

melaksanakan program merupakan kunci keberhasilan program. Komitmen 

terutama dalam pengembalian modal kerja dalam skema yang telah disusun 

merupakan kunci keberlanjutan program ditinjau dari sisi usaha mahasiswa. Oleh 

karena itu dalam seleksi proposal visibilitas skema pengembalian modal kerja 

menjadi salah satu pertimbangan, di samping pengalaman wirausaha serta 

kesediaan UKM mitra untuk bekerjasama. 

2. Dukungan dan Kerjasama Jurusan 

Dukungan terhadap mahasiswa oleh Jurusan sangat penting karena jurusan adalah 

pihak yang paling mengerti karakteristik mahasiswa dan bidang studi yang 

dikembangkan dalam program mahasiswa wirausaha. Kerjasama sinergis dapat 

membantu keberlanjutan program di samping mendukung program income 

generating jurusan. 

3. Pengelolaan dan Pengembangan oleh universitas 

Untuk mengelola (melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan, dan evaluasi) serta mengembangkan (melakukan penelitian & 

pengembangan) program kewirausahaan mahasiswa serta program lain yang 

terkait dengan hubungan antar lembaga dibentuk lembaga yang bersifat struktural 

atau fungional yang bertanggung jawab kepada Rektor cq. WR 3. 
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4.7. Penulisan Tugas/Proyek Independen 

4.7.1. Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap penulisan tugas/Proyek 

Independen harus mengacu kepada ketentuan yang telah dibuat oleh tim pelaksana.  

Ketentuan tersebut hendaknya memuat hal-hal berikut: 

1. Kegiatan monev dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh program 

studi/jurusan bersama fakultas.  Tim monev dapat melibatkan pihak mitra jika 

ada dan dianggap perlu.  Sebelum melakukan monev tim harus menyiapkan 

perangkat monev berupa daftar kuisoner, form pertanyaan, dan membuat 

format penilaian dari kelengkapan laporannya.  Respondennya dapat meliputi 

pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proyek 

independen tersebut, misalnya pembimbing, anggota tim proyek independen, 

dan kelompok mitra, serta dapat juga pihak lain yang terdampak kegiatan 

tersebut, 

2. Tim monev juga memonev proses dari proyek independent yang dilakukan 

mahasiswa yang bersangkutan.  Perlu dipersiapkan daftar pertanyaan yang 

menyangkut proses pelaksanaan mengacu pada proposal awal kegiatan 

tersebut. 

3. Tim monev memasukkan point monev terhadap output kegiatan proyek 

independent tersebut (apakah outputnya sudah tercapai atau belum).  Demikian 

juga dengan hambatan yang dialami bilamana proyek tersebut belum mencapai 

output yang direncanakan. 

4. Bagian selanjutnya tim monev dapat menelusuri tentang outcome dari kegiatan 

proyek independen tersebut terhadap sasarannya.  Kriteria dampak outcome ini 

perlu ditetapkan dan disepakati oleh tim monev sebelum melakuan kegiatan 

monev di lapangan. 

5. Berdasrkan hasil monev di atas maka tim selanjutnya mengevaluasi dan 

mengkaji serta menilai proyek independen tersebut secara keseluruhan.  Pada 

akhirnya tim monev dapat menyetarakan berapa SKS nilai proyek tersebut dan 

berapa bobot yang diperolehnya apakah predikat A,B dan seterusnya. 
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4.8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Tanjungpura 

4.8.1 Tahap Monitoring 

LP3M UNTAN menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN 

Tematik melalui tim monitoring. Tim monitoring melaporkan hasil monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan kepada LP3M UNTAN. LP3M UNTAN kemudian 

menjadikan hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk peningkatan penjaminan 

mutu yang berkelanjutan. 

 

Tim monitoring dibentuk oleh LP3M Untan yang anggotanya dapat meliputi tim 

pelaksana, pihak fakultas yang terlibat, dosen pembimbing lapangan, dan institusi 

mitra jika ada dan diperlukan.  Tim monev memberikan laporannya kepada pihak 

LP3M.  Kegiatan monev dapat berlangsung pada masa magang berlangsung dan 

pada akhir kegiatan magang. 

 

4.8.2 Tahap Pelaporan 

a) Ketua Tim KKN Tematik wajib menyerahkan: laporan akhir, logbook kegiatan, 

video aktivitas (2-5 menit ) yang diunggah di akun Youtube LP3M UNTAN, 

dan bukti liputan media (baik berupa berita, opini atau yang lainnya). 

b) Dosen Pembimbing Lapangan memberikan penilaian mahasiswa peserta KKN 

Tematik berdasarkan ketentuan kepada LP3M UNTAN. Hasil penilaian 

mahasiswa ini akan dikirimkan ke Bidang Akademik untuk dicatatkan dalam 

nilai mahasiswa peserta terkait. 
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BAB V. PENUTUP 
 

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memerlukan pemahaman yang 

intensif dari setiap stakeholder. Pemahaman yang mendalam diperlukan agar 

pelaksanaan tiap kegiatan pembelajaran dapat mencapai tujuan yang dimaksud oleh 

menteri. Secara tegas disebutkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

terutama program belajar tiga semester di luar progam studi adalah untuk meningkatkan 

kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan 

kebutuhan zaman. 

Buku Pedoman ini sudah disusun dengan acuan utama yaitu Peraturan 

Mendikbud No 3 Tahun 2020. Namun demikian pedoman ini mash merupakan konsep 

dan pemikiran yang belum optimal disebabkan masih banyak hal-hal yang perlu 

didiskusikan lebih lanjut terutama yang menyangkut teknis pelaksanaan program dan 

juga aspek pembiayaannya.  Selain itu aspek monitoring dan evaluasi terhadap delapan 

bentuk kegiatan pembelajaran perlu dirancang sedemikian rupa mengingat cakupan 

kegiatan yang sangat luas. Aspek evaluasi yang mutlak perlu diperhatikan adalah 

megenai prinsip, aspek, dan prosedur penilaian. Ke depan buku pedoman ini butuh 

pengembangan dan pembaharuan sesuai perubahan kondisi dan peraturan yang ada. 

Dengan segala kekurangannya buku panduan ini telah hadir bersama sivitas 

akademika UNTAN, semoga dapat dimanfaatkan oleh Untan dan dapat digunakan 

sebagai salah satu acuan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, di 

fakultas-fakultas dalam lingkungan Untan. Melalui panduan ini tiap fakultas dapat 

menyusun panduan di lingkungan masing-masing sesuai kondisi spesifik pada tiap 

fakultas. Melalui program-program yang terus dikembangkan, Untan ke depan dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional, terampil, dan 

kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. 
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LAMPIRAN 
2.1. Bidang Unggulan Ketahanan dan Keamanan Pangan 
 
Bidang unggulan Ketahanan dan keamanan pangan terdiri dari 6 topik unggulan. 

Secara rinci masing-masing topik unggulan diberikan penjelasan lebih lanjut. 
 
2.1.1 Pengembangan Teknologi Produksi, Pasca Panen, Pengolahan Dan Distribusi 

Dan Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Yang Pada 

Sungai Dan Rawa Berorientasi untuk dalam dan luar negeri (Ekspor) 

Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Riset terkait teknologi produksi yang diperuntukkan hasil pertanian 

(pupuk/introduksi penggunaan mikroorganisme/ perlakuan bibit/ lahan/ dll), 

peternakan (pakan/reproduksi/ dll), dan perikanan (pakan/ reproduksi/ dll). 

2. Riset terkait teknologi pasca panen yang diperuntukkan hasil pertanian (pra 

pengolahan/upaya memperpanjang umur simpan produk segar/dll), peternakan 

(penanganan karkas pra pengolahan/dll), dan perikanan (penyimpanan/dll). 

3. Riset terkait teknologi pengolahan yang diperuntukkan hasil pertanian, peternakan, 

dan perikanan yang dapat berupa teknologi baru/perbaikan teknologi/pengembangan 

teknologi/dll. 

4. Riset terkait distribusi dan pemasaran yang diperuntukkan hasil pertanian, 

peternakan, dan perikanan berpotensi untuk dalam dan luar negeri (ekspor) yang 

dapat berupa upaya transportasi untuk mempertahankan mutu/strategi pemasaran/dll. 

Contoh judul terkait Topik unggulan 2.1.1, adalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan Cendawan Endofit Untuk Menghasilkan Lada Tahan Penyakit (2016) 

2. Biocar Dan Aplikasinya Terhadap Hasil Tanaman Jagung Di Lahan Gambut Untuk 

Mendukung Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (2016) 

3. Pengembangan Pakan Ternak Sapi Berbahan Baku Limbah Sawit (2017) 

4. Efektivitas Antagonis Asidofilik Dan Vegetasi Indigenos Terpilih Dalam 

Pengendalian Hayati Ganoderma Di Lahan Gambut Kalimantan Barat (2017) 

5. Penggantian Bungkil Kelapa Dengan Lumpur Sawit Fermentasi Dalam Ransum 

Terhadap Kecernaan Dan Penampilan Produksi Kelinci Lokal Jantan (2017) 

6. Kajian Pemanfaatan Kelopak Rosella Sebagai Bahan Penggumpal Tahun (2017) 

7. Bumbu Instan Alami Dari Ekstrak Daun San-Sakng (Albertisia Papuana Becc) 

Menggunakan Teknologi Nanoenkapsulasi (2017) 

8. Pengembangan Edible Coating Berbasis Pati Biji Durian - Kitosan dengan 

PenambahanEkstrak Daun Kesum Pada Sosis Daging Sapi selama Penyimpanan 

Beku (2017) 

9. Pengembangan Pupuk Hayati Berbasis Mikroba Tanah Spesifik Lokasi untuk 

Mendukung Peningkatan Produksi Padi Lahan Kering (2017) 

10. Inovasi peningkatan kesuburan bahan pertanian melalui pengembangan sistem 

pengendalian rayap dengan metoda umpan sebagai upaya mewujudkan kemandirian 

pangan (2018) 

11. Pengembangan Seed Coating Diperkaya Agen Hayati Untuk Meningkatkan Mutu 

Benih, Pertumbuhan Dan Hasil Padi Yang Terserang Penyakit Blas (2018) 

12. Pengembangan Material Superabsorban Berbasis Biochar-Lumpur Laut untuk 

Meningkatkan Efisiensi Pemupukan Tanaman Jagung dalam Upaya Meningkatkan 

Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan (2018) 
 
2.1.2 Pengembangan Pangan Fungsional Dan Diversifikasi Produk Pangan Tepung-

Tepungan Dan Bahan Penyegar Berbasis Sumberdaya Lokal 
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Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut (topik terkait lainnya 

dimungkinkan): 

1. Teknologi pengolahan makanan fungsional berupa makanan pokok/selingan 

/bumbu/pakan/ dan lain-lain. 

2. Penggunaan bahan baku lokal untuk menggantikan bahan baku yang umum 

digunakan. Teknologi pengolahan/ penggunaan bahan baku untuk memberikan efek 

menyehatkan/ penyembuhan/ meningkatkan daya tahan tubuh. 

Contoh judul terkait Topik unggulan 2.1.2, adalah sebagai berikut: 

1. Potensi Tepung Pegagan (Centella Asiatika) Sebagai Feed Additif Untuk 

Menghasilkan Telur Puyuh Yang Kaya Antioksidan Dan Rendah Kolesterol (2016). 

2. Kajian Pembuatan Dan Nutrisi Tempe Berbahan Dasar Jagung (2016). 

3. Pengembangan Produk Gula Asal Ubi Kayu (Manihot Esculenta Crantz) Untuk 

Pemenuhan Industri Pangan Nasional (2016) 

4. Pengaruh Penggunaan Daun Dan Kulit Kayu Sindu (Scorodocarpus Borneensis 

Becc) Sebagai Pengawet Alami Nira Terhadap Kualitas Nir Adan Gula Kelapa 

(2017) 

5. Biologi Reproduksi dan Pertumbuhan Ikan Asli Kalimantan Osteochilus spp. sebagai 

dasar domestikasi untuk pengembangan diversifikasi pangan lokal (2018) 

6. Pemisahan Membran Multi Tahap Terhadap Antioksidan Dan Penguat Rasa Alami 

Dari Daun Albertisia Papuana Becc. Dengan Nanofiltrasi Untuk Bahan Industri 

Farmasi Dan Pangan (2018) 

7. Teknologi Produksi Rempah Kaya Antioksidan Instan dengan Flavor Bawang dari 

Tanaman Endogenous Kal-Bar (Scorodocarpus borneensis Becc.) Sebagai Bahan 

Tambahan Pangan Alami (2018) 
 
2.1.3. Pengembangan Instrumentasi Dan Alat Mesin Untuk Pangan Dan 

Pertanian Modern, Smart Farming/Pecision Agriculture: 

Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut (topik terkait lainnya 

dimungkinkan): 

1. Teknologi pengembangan instrumen/ model/ pola untuk memajukan/ 

mengidentifikasi pertanian/ peternakan/ perikanan menjadi lebih modern 

2. Pembuatan/pengembangan alat /mesin untuk pertanian/peternakan /perikanan untuk 

menjadi lebih modern 

Contoh judul terkait Topik unggulan 2.1.3, adalah sebagai berikut: 

1. Model Pengembangan Diversifikasi Pangan Berdasarkan Preferensi Pangan 

Masyarakat Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kalimantan Barat (2016). 

2. Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Berbasis Olahan Tepung Pangan Lokal 

Sesuai Pola Pangan Harapan Untuk Ketahanan Pangan Rumah Tangga Masyarakat 

Penyangga Pertambangan Bauksit (2016). 

3. Cluster of Knowledge and Competency Model Bagi Petani Kelapa Sawit Mandiri 

Untuk Peningkatan Daya Saing Industri Kelapa Sawit Di Kalimantan Barat (2017). 

4. Perakitan Teknologi Ameliorasi Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Pengelolaan 

Lahan Pasca Penambangan Emas Tanpa Izin Terlantar (2017). 

5. Analisis Dan Penyusunan Model Pengembangan Mekanisasi Pertanian Pada 

Usahatani Padi Di Kabupaten Sambas Untuk Mendukung Ketahanan Pangan 

Nasional (2017). 

6. Keefektifan Model Pembiayaan Pertanian Rakyat dengan Melibatkan Pedagang desa 

sebagai Lembaga Pemasaran dan Penjamin Kredit (2017) 
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2.1.4. Kebijakan Kelembagaan, Tata Kelola Sumberdaya, Pengembangan 

Informasi Pangan dan Dampak Perubahan Iklim/Pencemaran terhadap 

Produksi Pangan 

Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut (topik terkait 

lainnya dimungkinkan): 

1. Riset terkait analisis kebijakan pemerintah 

2. Teknologi identifikasi dampak perubahan iklim/pencemaran 

3. Riset terkait informasi indeks pencemaran pada produk pangan 

4. Analisis resiko 

5. Siklus Bio terpaduuntuk rehabilitasi lahan 

6. Pemetaan dan pemecahan masalah terkait perubahan iklim/pencemaran 

Contoh judul terkait Topik unggulan 2.1.4, adalah sebagai berikut: 

1. Daya Dukung Lahan Pertanian Dan Kecukupan Pangan Di Kawasan Perbatasan 

Kabupaten Sambas (2016) 

2. Identifikasi Logam Merkuri (Hg) Dan Kadmium (Cd) Pada Bayam Dan Kangkung 

Yang Ditanam Di Lahan Bekas Penambangan Emas Desa Kayu Ara Kecamatan 

Mandor (2016) 

3. Diferensiasi Fisik Lahan, Karbon Organik Dan Emisi Co2 Akibat Alih Fungsi Lahan 

Dalam Upaya Moratorium Dan Tata Kelola Hutan Rawa Gambut Kalimantan Barat 

(2016) 

4. Analisis Risiko Produksi Usahatani Padi Pada Lahan Pasang Surut Di Provinsi 

Kalimantan Barat (2016) 

5. Penentuan Indeks Pencemaran Kadmium (Cd) Pada Areal Pertanaman Jagung Di 

Lahan Gambut Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Untuk Mendukung 

Program Keamanan Pangan (2016). 

6. Peran Sistem Pertanian Siklus Bio Terpadu Pada Rehabilitasi Lahan Pasca 

Tambang Bauksit Untuk Pengembangan Tanaman Jabon (2017) 

7. Pembuatan Peta Potensi Perkebunan Dan Strategi Pengembangan Berbasis 

Kemampuan Dan Kesesuaian Lahan Di Kabupaten Kayong Utara (2017). 

8. Analisis Kandungan Logam Pb Di Dalam Tanah Dan Bulir Padi Pada Lahan 

Sawah Di Pinggir Jalan Raya Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (2017). 

9. Diferensiasi fisik lahan, karbon organik dan emisi CO2 akibat alih fungsi lahan 

dalam upaya moratorium dan tata kelola hutan rawa gambut Kalimantan Barat 

(2017) 
 
2.1.5. Teknologi Pengembangan dan Konservasi Jasa Lingkungan dan Sumberdaya 

Hutan dan Lahan untuk Ketahanan Pangan 
Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah (topik terkait lainnya dimungkinkan): 

1. Teknologi Pengembangan konservasi yang berimbang dengan pemanfaatan berbagai 

sumber daya hutan dan lahan untuk pembangunan dan k etahanan pangan yang 

berkelanjutan. 

2. Inovasi pengembangan spesies langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi dari 

sumberdaya hutan, terutama namun tak terbatas pada sumberdaya hutan rawa gambut 

dan lahan basah. 

3. Teknologi pengembangan Jasa Lingkungan 

Contoh judul terkait Topik unggulan 2.1.5 adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi Trichoderma dan Fungi Mikoriza Arbuskula sebagai Biopestisida dan 

Biofertilizer pada Acacia Mangium (2016) 

2. Pengembangan IPTEK Penanaman Jabon (Anthocephalus spp) pada Tanah Masam 

Guna Percepatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Barat (2016) 
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3. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Mendukung 

Ketersediaan Kayu Bulat dan Percepatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan (2016 

dan 2017) 

4. Variasi Genetik Dan Konservasi Pasak Bumi Sebagai Tumbuhan Obat Khas 

Kalimantan Barat (2016). 

5. Telaah Pengelolaan Tembawang oleh Masyarakat Adat di Desa Sehe Lusur, 

Kecamatan Kuala Behe (2016) 

6. Efektivitas Trichoderma dan Mikoriza Sebagai Biofertilizer Pada Pertumbuhan 

Garcinia mangostana L. (2016 dan 2017). 

7. Inovasi Teknik Pengasapan Kayu Untuk Peningkatan Mutu Kerajinan Kayu Khas 

Kalimantan Barat: Kajian Anatomi, Fisik, Mekanik, Kimia dan Keawetan (2016). 

8. Analisis Peningkatan Kualitas Komposit dari Limbah Plastik dan Limbah Hayati 

sebagai Bahan Infrastruktur Pemukiman Hijau Lestari Bagi Industri Perkayuan 

Rakyat (2016). 

9. Introduksi Jamur Endofit Pada Kultur In Vitro Sengon (Paraserianthes falcataria) 

(2017 dan 2018). 

10. Bioprospeksi dan Konservasi In Vitro Tanaman Pewarna Alami Endemik 

Kalimantan Bar at (2017). 

11. Pengembangan Papan Partikel Tanpa Perekat dari Limbah Batang Sagu Ditinjau dari 

Sifat Fisik, Mekanik dan Biologis untuk Substitusi Bahan Baku Industri Perkayuan 

(2017 dan 2018). 

12. Tipologi Fungsional Struktur Tegakan dan Dinamika Jatuhan serasah (Litterfall) 

Sebagai Indikator Produktivitas dan Recovery Fungsi Ekologi Di Kawasan 

Agroforestri Tradisional Hutan Tembawang Kalimantan Barat (2017). 
 
2.1.6. Teknologi Mitigasi Kerusakan, Teknologi Restorasi dan Budidaya Hutan, 

Lahan Basah dan Gambut Tropis 

Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut (topik terkait lainnya 

dimungkinkan): 

1. Teknologi mitigasi emisi dan kebakaran hutan dan lahan gambut dan penguatan 

informasi dasar tentang lahan basah dan gambut tropis untuk ketahanan pangan yang 

berkelanjutan 

2. Pengembangan teknologi restorasi dan revegetasi hutan dan lahan basah dan gambut 

tropis 

3. Pengembangan teknologi produksi paska kebakaran sumberdaya hutan dan lahan 

Contoh judul terkait Topik unggulan 1.6 adalah sebagai berikut: 

1. Peatland Water Table Experiment and Restoration through Water-Flow Dams 

Establishment to Decrease Peat Carbon Emissions and Conserve Peat Water for 

Community Uses in Kubu Raya West Kalimantan (2016 dan 2017) 

2. Optimalisasi pemanfaatan indigenous species untuk reklamasi lahan bekas tambang 

emas rakyat melalui pemberdayaan masyarakat untuk penguatan ekonomi lokal 

(2016) 

3. Development of Termite Control Systems Using Organic Wastes as Attractants for 

Building Protection and Land Productivity Improvement (2016) 

4. Penanaman (Aquilaria spp) bersifat semitoleran pada lahan terbuka dalam rangka 

perluasan tanaman dan peningkatan produksi serta komoditas gubal gaharu (2016) 

5. Peran Sistem Pertanian Siklus Bio Terpadu Pada Rehabilitasi Lahan Pasca 

Tambang Bauksit Untuk Pengembangan Tanaman Jabon (2106) 

6. Diferensiasi fisik lahan, karbon organik dan emisi CO2 akibat alih fungsi lahan 

dalam upaya moratorium dan tata kelola hutan rawa gambut Kalimantan Barat (2016) 
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7. Pemodelan Aliran Air Tanah Di Lahan Reklamasi Rawa Pasang Surut 

Menggunakan Extreme Learning Machine-Gravitational Search Algorithm (2016). 

8. Pengembangan Metode Extreme Learning Machine untuk Prediksi Tinggi Muka 

Air Tanah di Lahan Reklamasi Rawa Pasang Surut (Studi Kasus Daerah Rawa 

Rasau Jaya) (2016) 

9. Fitoremediasi Kawasan Mangrove Tercemar Merkuri (2017). 

10. Model Sistem Dinamik Penurunan Emisi Karbon Dari Perkebunan Kelapa Sawit 

Di Lahan Gambut (2017). 

11. Efektivitas Antagonis Asidofilik dan Vegetasi Indigenos Terpilih dalam 

Pengendalian Hayati Ganoderma di Lahan Gambut Kalimantan Barat (2017) 

12. Tropical-peatland hydrological condition and peatland water-table set up impacts on 

sucseptibility to fire events and peat biomass and carbon loss due to peat burning in 

West Kalimantan (2018) 

13. Mycorrhizal Legume Plants as Novel Drivers for Functional Detoxification in 

Mercury Contaminated Soils: The Characterization of the Mechanisms Involved 

(2018) 

14. Biohazard Serangan Rayap di Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit 

pada Lahan Gambut: Kajian Mitigasi. Manajemen Lingkungan dan Pengendalian 

untuk Mendukung Produktivitas Hasil dan Restorasi Gambut (2018) 

15. Penanggulangan Bencana Karhutla di Lahan Gambut Menggunakan Inovasi TTG 

Pemadam Api dengan Metode Nordic Body Map dan RULA dengan Pendekatan 

Antropometri di Wilayah Perbatasan Indonesia (2018). 

 

2.2. Ketahanan Energi, Pengembangan Teknologi, dan Rekayasa 
Bidang unggulan Ketahanan Energi, Pengembangan Teknologi, dan Rekayasa 

terdiri dari 9 topik unggulan. Secara rinci masing-masing topik unggulan diberikan 

penjelasan lebih lanjut. 
 

2.2.1. Bahan Bakar Bersih Berbasis Energi Baru Dan Terbarukan Rendah/Zero 

Karbon 
Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut (topik terkait 

lainnya dimungkinkan): 

1. Riset bahan baku BBN dari sumber baru di luar jenis tanaman pangan, 

2. Pengembangan teknologi proses produksi BBN, 

3. Teknologi produksi bahan bakar bioenergi (Biodisel, Bioethanol, Bioavtur, 

Biohidrogen), 

4. Teknologi peningkatan kualitas produksi biodiesel, 

5. Teknologi fuel cell/portable fuel cell/stationary fuel cell, 

6. Teknologi produksi bahan bakar dari limbah dan sampah, dan 

7. Teknologi produksi bioenergi berbasis maritim. 
 
2.2.2. Teknologi Kelistrikan Berbasis Energi Baru Dan Terbarukan Rendah/ Zero 

Karbon 
Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut (topik terkait 

lainnya dimungkinkan): 

1. Pengembangan teknologi inti dan inovasi pada bidang EBT, 

2. Pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga mikro/mini hidro dan maritim, 

3. Pengembangan potensi dan teknologi pembangkit listrik dari Ocean Renewable 

Energy (ORE)/Angin/lainnya, 
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4. Pengembangan desain rinci tahap awal Reaktor Daya Eksperimental (RDE), 

Teknologi sel surya, 

5. Pengembangan daya dengan kepadatan tinggi (High Density Power Storage)/Quick 

Charging for Electric Vehicle (EV), 

6. Sistem smart grid/mirogrid pada teknologi pembangkit EBT. 

7. Teknologi Pembangkit Listrik Variabel Energi Terbarukan (Surya dan Angin), 

8. Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa, Sampah Kota dan Carbon 

Capture Storage, 

9. Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan 

10. Teknologi pembangkit listrik tenaga hibrid menggabungkan beberapa sumber 

EBT. 
 
2.2.3. Diversifikasi Energi Dan Penguatan Komunitas Sosial Untuk Ketahanan 

Energi 
Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut (topik terkait 

lainnya dimungkinkan): 

1. Model tata kelola management energi berkelanjutan berbasis swakelola oleh 
masyarakat setempat, 

2. Pembangunan Green Rural Development dengan Energi Baru dan Terbarukan. 
 
2.2.4. Sistem Manajemen Teknologi, Efisiensi, Konservasi, dan Sistem Energi 

Cerdas (Smart Energy System) 
Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut (topik terkait 

lainnya dimungkinkan): 

1. Smart building dan smart lighting, 

2. Teknologi Pembangkitan Listrik Hibrid dan Sistem Energi Cerdas (Smart 

Grid/Mircogrid, Smart Hibrid, Smart Heat, dll), 

3. Pengembangan Smart Grid/Microgrid untuk Bauran Energi. 

4. Sistem Manajemen dan Kontrol Energi Cerdas, Sistem dan Teknologi Hemat 

Energi. 

5. Teknologi dan Manajemen Penyimpanan Energi (Baterai, Bioenergi, Baterai 

Nuklir, dll), 

6. Kebijakan Nasional (Pricing Policy, dll) Mendukung Pembangunan Energi 

Berkelanjutan. 
 
2.2.5. Teknologi Energi Fosil Menuju Energi Rendah /Zero Karbon 
Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut (topik terkait lainnya 

dimungkinkan): 

1. Teknologi konversi batubara melalui pencairan dan gasifikasi, 

2. Pengembangan gasifikasi batubara bawah tanah, 

3. Teknologi pembangkit listrik tenaga fosil dengan carbon capture and storage 

(CCS) dan Pemanfaatannya, 

4. Penyiapan bahan bakar kimia berbasis batubara dan biomassa, 

5. Teknologi Pengembangan Gas Methane Batubara (CBM), 

6. Teknologi Batubara Bersih (TBB) dengan Upgrading dan Karbonisasi 

2.2.6. Pengembangan Teknik Rekayasa Dan Teknologi Untuk Perbaikan Dan 

Penguatan Sistem 
Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan metoda untuk meningkatkan kemampuan teknologi/sistem 

rekayasa yang bermanfaat bagi masyarakat, 

2. Peningkatkan efisiensi dan kualitas sebuah sistem rekayasa. 
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3. Revitalisasi sistem yang ada berbasis pengembangan teknik rekayasa dan/atau 

teknologi. 

4. Pengembangan sistem mitigasi bencana dan peringatan dini, 

5. Pengembangan sistem rekayasa dan teknologi untuk lingkungan 

 

2.2.7. Teknologi Dan Rekayasa Untuk Material Fungsional Dan Pemanfaatan 

Pada Daerah Tropis 
Beberapa topik yang terkait pada bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Teknologi pengolahan mineral bahan alam dan hayati (Biomaterial), 

2. Teknologi eksplorasi dan pemanfaatan mineral dan material lokal bernilai strategis, 

3. Pengembangan material maju untuk kesehatan dan industri manufaktur, 

4. Pengembangan material maju untuk energi, dan 

5. Pengembangan nanomaterial, pengembangan sistem dan teknologi untuk daerah 

lahan basah gambut tropis. 
 
2.3. Kesehatan, Penyakit Tropis, dan Obat-obatan 
Bidang unggulan Kesehatan, Penyakit Tropis, dan Obat-obatan terdiri dari 3 topik 

unggulan. Secara rinci masing-masing topik unggulan diberikan penjelasan lebih lanjut. 

 

2.3.1. Teknologi Industri Farmasi (sediaan Obat Dari Bahan Alam) 
Beberapa Topik Yang Terkait Pada Bidang Ini Adalah Sebagai Berikut: 

1. Riset Terkait Formulasi Dan Teknologi Produksi Untuk Menghasilkan Produk 

Sediaan Farmasi Berbahan Dasar Herbal. 

2. Riset Terkait Standarisasi Ekstrak Untuk Menghasilkan Produk Obat Herbal 

Terstandar. 

3. Riset Terkait Pengujian Pra Klinis Produk Sediaan Farmasi Berbahan Dasar Herbal. 

4. Riset Terkait Dengan Uji Mutu Produk (Quality Control) Sediaan Farmasi Berbahan 

Dasar Herbal. 

5. Riset Terkait Dengan Uji Mikrobiologi Sediaan Farmasi Berbahan Dasar Herbal. 
 
Contoh Penelitian yang sudah dilakukan: 

1. Pengembangan Tanaman Pacar Air (Impatiens Balsamina Linn.) Sebagai Obat 

Herbal Terstandar Untuk Terapi Diabetes Mellitus Tipe 2 – Salah Satu Penyakit 

Degeneratif (2016). 

2. Uji Efektivitas Snedds Ekstrak Etanol Kulit Manggis (Garcinia Mangostana L.) 

Sebagai Alternatif Terapi Gangren Pada Penderita Diabetes Mellitus (2016). 

3. Uji Aktivitas Antijamur Ekstrak Etanol Umbi Bawang Dayak (Eleutherine 

Americana L. Mer) Terhadap Tricophyton Mentagrophytes Secara in Vitro (2016). 

4. Pemanfaatan Ekstrak Etanol Rimpang Jahe Merah (Zingiber Officinale Var. 

Rubrum) Sebagai Agent Antiinflamasi Dalam Sediaan Patch (2016). 

5. Pengembangan Buah Lerak (Sapindus Rarak Linn.) Sebagai Obat Herbal 

Terstandar Untuk Terapi Diabetes Mellitus Tipe 2 – Salah Satu Penyakit 

Degeneratif (2016). 

6. Etnofarmasi Kapsul Antioksidan Ekstrak Daun Bawang Dayak (Eleutherine 

Americana Merr.) Terhadap Perokok Aktif (2016). 

7. Nanospray Dari Self Nanoemulsifying Drug Delivery System Fraksi Etil Asetat 

Kulit Manggis (Garcinia Mangostana L.) Sebagai Anti Aging (2017). 

8. Potensi Ekstrak Etanol Daun Petai (Parkia Speciosa Hassk.) Sebagai Antioksidan 

Terhadap Aktivitas Enzim Superoksida Dismutase (Sod) Pada Organ Hati Tikus 

(2017). 
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9. Pengembangan Potensi Tanaman Endemik Kalimantan Barat Rimpang Jeringau 

Merah (Acorus Sp) Sebagai Agen Hepatoprotektor (2017). 

10. Sintesis Dan Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Turunan Sefalosporin Hasil Reaksi 

Kopling Senyawa Asam 7- Aminosefalosporanat (7-Aca) Dengan Sinamaldehid 

(2017). 

11. Pengembangan Buah Lerak (Sapindus Rarak Linn.) Sebagai Obat Herbal Terstandar 

Untuk Terapi Diabetes Mellitus Tipe 2 – Salah Satu Penyakit Degeneratif (2017). 

12. Etnofarmasi Kapsul Antioksidan Ekstrak Daun Bawang Dayak (Eleutherine 

Americana Merr.) Terhadap Perokok Aktif (2017). 

13. Formulasi Niosom Fraksi Air Meniran (Phyllanthus Niruri L.) Sebagai Agen 

Antidiabetes (2017). 

14. Enzim Glutation Peroksidase Dan Superoksida Dismutase Jaringan Hepar Tikus 

Jantan Galur Wistar (Rattus Norvegicus) Yang Diinduksi Formaldehid Secara Oral 

(2017) 

15. Aktivitas Isolat Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus (F.A.C.Weber) 

Britton Dan Rose) Sebagai Imunomodulator Secara In Vitro (2018). 

16. Formulasi Niosom Fraksi Air Meniran (Phyllanthus Niruri L.) Sebagai Agen 

Antidiabetes (2018). 
 
2.3.2. Pengembangan Penelitian Multidisiplin untuk Mencegah Penyakit Tidak 

Menular, Kesehatan Jiwa, dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. 
Beberapa penelitian terkait 2.3.2 adalah: 

1. Riset terkait pengembangan kebijakan kesehatan untuk pelayanan bersinergi dengan 

multidisiplin kesehatan. 

2. Riset terkait dengan pemanfaatan Big Data. 

3. Riset terkait efektivitas produk, metode pelayanan kesehatan. Penelitian yang sudah 

dilakukan: Efektivitas Mini-Cog Sebagai Media Skrining Penemuan Risiko 

Demensia Pada Lansia Di Kalimantan Barat (2017). 

 
2.3.3. Percepatan Pengembangan Sediaan Obat, Bahan Baku Obat, dan Teknologi 

Farmasi  
Beberapa penelitian terkait Topik Unggulan 2 3.3 adalah: 

1. Riset terkait dengan optimasi formulasi berikut uji pra klinis; 

2. Riset terkait standarisasi mutu dan uji kualitas produk herbal. Contoh penelitian 

yang sudah dilakukan: 

1. Pengembangan Sediaan Hidrogel Mukoadhesif Hesperidin Termetilasi Sebagai 

AlternatifPengobatan Anti HIV (2017). 

2. Optimasi Dosis Sehari Pemakaian Salep, Emulsi Dan Kombinasi Salep-Emulsi 

Ekstrak IkanGabus (Channa Striata Bloch) Terhadap Daya Penyembuhan Luka 

Stadium 2 Pada Tikus Putih Jantan (Rattus Norvegicus) Galur Wistar (2017). 

3. Pengembangan Sediaan Hidrogel Mukoadhesif Hesperidin Termetilasi sebagai 

AnternatifPengobatan Anti Hiv (2018). 

4. Optimasi Dosis Sehari Pemakaian Salep, Emulsi Dan Kombinasi Salep-Emulsi 

Ekstrak Ikan Gabus (Channa Striata Bloch) Terhadap Daya Penyembuhan Luka 

Stadium 2 Pada Tikus Putih Jantan (Rattus Norvegicus) Galur Wistar (2018). 
 
2.4. Sosial, Ekonomi Dan Humaniora (Filsafat,Hukum, Sejarah, Bahasa, 

Sastra,Seni) 
Bidang unggulan Bidang unggulan Ketahanan dan keamanan pangan terdiri dari 13 topik 

unggulan. Secara rinci masing-masing topik unggulan diberikan penjelasan lebih lanjut 
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terdiri dari 6 topik unggulan. Secara rinci masing-masing topik unggulan diberikan 

penjelasan lebih lanjut. 

 

2.4.1. Perubahan Struktur Sosial Pada Era Industri 4.0 
Beberapa topik yang terkait dengan bidang ini adalah sebagai berikut 

1. Literasi digital bagi masyarakat, 

2. Perubahan Pola pikir Masyarakat era Industri 4.0, 

3. Edukasi peningkatan soffskill, 

4. Meminimalkan Dampak dehumanis Teknologi Informasi. 
 
2.4.2. Kajian Tentang Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan 

Peningkataan Daya Saing 
Beberapa topik yang terkait dengan topik unggulan 4.2 ini adalah: 

1. Riset tentang model peningkatan kualitas sumber daya manusia 

2. Riset tentang tata kelola dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia 

3. Riset tentang pengembangan kewirausahaan 

4. Riset tentang peningkatan kompetensi 

5. Riset tentang peningkatan daya saing. 

 
Contoh judul terkait topik unggulan 2.4.2 adalah: 

1. Model Human Capital Sebagai Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga 

Tenun di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (2016) 

2. Penguatan Karakter Kewirausahaan dan Kompetensi SDM UMKM Menuju 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (2016) 

3. Model Pengelolaan Konflik Dua Arah Pekerjaan-Keluarga Pada Wirausaha Wanita 

Antar Etnis Di Kalimantan Barat (2016) 

4. Model Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Kategori Sub 

Fringe di Kecamatan Siantan (2017) 

5. Manajemen Strategi Pengembangan Desa Wisata Bagak sawah Melalui Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mendukung Pembangunan Pariwisata di Kota 

Singkawang (2017) 

6. Analisis Kepuasan dengan Loyalitas Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit 

Universitas Tanjungpura (2016). 

7. Cluster of Knowledge and Competency Model Bagi Petani Kelapa Sawit Mandiri 

Untuk Peningkatan Daya Saing Industri Kelapa Sawit di Kalimantan Barat (2016). 

8. Perpustakaan Ideal Berbasis Pemakai: Studi Kasus 6 Perpustakaan Fakultas di 

Lingkungan Universitas Tanjungpura dengan Pendekatan libQUAL (2016) 
 
2.4.3. Kajian Tentang Karakter dan Kearifan Lokal/ Keunggulan Lokal serta 

Pengembangan Ekonomi Kreatif 
Beberapa topik terkait topik unggulan 2.4.3 adalah: 

1. Riset tentang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif 

2. Riset tentang keunggulan lokal 

3. Riset tentang inovasi berbasis kearifan lokal 

 

Contoh judul terkait topik unggulan 4.3 adalah: 

1. Perbedaan Pola Perilaku Antar Etnik Dalam Pembelian Produk Asing (Studi 

Komparasi Pada Etnik Melayu, Dayak dan Cina di Kalimantan Barat (2016) 

2. Model pengembangan pemasaran pariwisata berbasis budaya, alam dan warisan 

etnis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pontianak (2016). 
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3. Penguatan “Budaya Pangari” Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan oleh 

Keberadaan Perusahaan Pertambangan Untuk Memperkuat Perekonomian 

Masyarakat di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau (2016). 

4. Inovasi Teknik Pengasapan Kayu Untuk Peningkatan Mutu Kerajinan Kayu Khas 

Kalimantan Barat: Kajian Anatomi, Fisik, Mekanik, Kimia dan Keawetan (2016). 

5. Model Rantai Nilai (Value Chain) Agroindustri Olahan Lidah Buaya di Kota 

Pontianak (2016). 

6. Pemetaan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner di Kota Pontianak (2016). 

7. Bioprospeksi dan Konservasi In Vitro Tanaman Pewarna Alami Endemik 

Kalimantan Barat (2017). 

8. Inovasi Teknik Pengasapan Kayu Untuk Peningkatan Kualitas Kayu Sebagai 

Bahan Baku Konstruksi (2017) 

9. Pengembangan Papan Partikel Tanpa Perekat dari Limbah Batang Sagu Ditinjau 

dari fat Fisik, Mekanik dan Biologis untuk Substitusi Bahan Baku Industri Perkayuan 

(2017) 

10. Fitoremediasi Kawasan Mangrove Tercemar Merkuri (2017) 

11. Analisis Willingness to Pay dan Willingness to Accept Upaya Mitigasi Risiko 

Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat 
 
2.4.4. Kajian Tentang Sosial, Budaya dan Lingkungan 
Beberapa topik terkait topik unggulan 4.4 adalah: 

1. Kajian sosial 

2. Kajian Budaya 

3. Kajian lingkungan 

 

Contoh judul terkait topik unggulan 2.4.4 adalah: 

1. Strategi Peningkatan Kesiapan Modal Sosial Masyarakat Kalimantan Barat dalam 

Menghadapi Eksplorasi Bahan Tambang untuk Pembangunan Berkelanjutan yang 

Ramah Lingkungan (2016). 

2. Rekonstruksi Pendidikan Politik Berbasis Soft Skill Dalam Upaya Meningkatkan 

Keterwakilan Perempuan di Kalimantan Barat (2016). 

3. Model Modal Politik, Modal Sosial, dan Modal Ekonomi Pemenangan Pasangan 

Rusman Ali – Hermanus Pada Pilkada Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2013 (2016) 

4. Analisis Peningkatan Kualitas Komposit dari Limbah Plastik dan Limbah Hayati 

sebagai Bahan Infrastruktur Pemukiman Hijau Lestari Bagi Industri Perkayuan 

Rakyat (2016). 

5. Budaya Bermukim Masyarakat Dayak Desa di Ensaid Panjang Kabupaten Sintang 

Kalimantan Barat (2016). 

6. Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini terhadap Bencana Banjir di Kota 

Pontianak (2016). 
 
2.4.5. P e mbangunan Inklusif Untuk Menanggulangi Kemiskinan Dan 

Ketimpangan Sosial 
 
Beberapa topik yang terkait dengan bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Model Masyarakat Inklusi, 

2. Kebijakan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan, 

3. Model Pendidikan untuk masyarakat miskin, 
4. Pembangunan untuk peningkatan Human Development Indeks (HDI), 
5. Kesetaraan Gender, Pendidikan berkualitas untuk kaum miskin.  
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Contoh judul terkait Topik Unggulan2. 4.5, adalah sebagai berikut: 

1. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Modal Sosial Pada 

Masyarakat Perbatasan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. 

2. Strategi Pengembangan Kepribadian Sumber Daya Manusia Dan Kualitas 

pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk di Provinsi Perbatasan. 
 
2.4.6. Kebijakan Penguatan Rasa Kebangsaan Dan Pencegahan Radikalisme 
Beberapa topik yang terkait dengan bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Kajian Ideologi Kebangsaan, Kajian Multikulturalisme, 

2. Kajian Ideologi Kearifan Lokal, 

3. Pengembangan Model Pembelajaran untuk penguatan Ideologi Bangsa, 

4. Pengembangan masyarakat Partisipatif, Internalisasi semangat Kebangsaan. 

 
Contoh judul terkait Topik Unggulan 2.4.6, adalah sebagai berikut : 

Penguatan Rasa Nasionalisme Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran Outbound 

Berbasis Kearifan Lokal Di Perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang 

(Perbatasan Indonesia - Malaysia). 
 

2.4.7. Kajian tentang Kualitas Sumber Daya manusia Meningkatkan Daya Saing. 
Beberapa topik yang terkait dengan bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Manusia di Era Globalisasi, Kemampuan bangsa menghadapi globalisasi, 

2. Ragam terobosan baru mengatasi masalah di masyarakat yang kompleks, 

3. Kelenturan bangsa Indonesia secara multidisipliner. 

 
Contoh judul terkait Topik Unggulan 2. 4.7, adalah sebagai berikut: 

1. Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkayan 

g. 

2. Model Perilaku Kepemimpinan yang Melayani dari Kepala Sekolah dan Perilaku 

Extra Role Guru Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat dalam 

Menghadapi Era Globalisasi dan MEA 

3. Pengembangan Model Simulasi Berpikir Tingkat Tinggi Bagi Mahasiswa Calon 

Guru. 
 
2.4.8. Kajian Tentang Karakter Dan Kearifan Lokal/Keungulan lokal. 
Beberapa topik yang terkait dengan bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai karakter dalam budaya masyarakat lokal, 

2. Pengembangan Pembelajaran untuk Pengembangan Karakter Siswa, 

3. Penguatan Kultur Lokal, 

4. Pengembangan pembelajaran yang mengintegrasikan budaya, 

5. Identifikasi variasi kebahasaan, 

6. Nilai sastra dan Pembentukan karakter anak bangsa, 

7. Pembentukan karakter anak melalui cerita, 

8. Kesantunan dan ketidak santunan berbahasa, 

9. Nilai budaya dalam seni pertunjukkan. 

10. Penguatan nilai-nilai Karakter (Religius, mandiri, gotong royong, integrits dan 

nasionalisme). 
 
Contoh judul terkait Topik Unggulan2. 4.8 adalah sebagai berikut: 
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1. Peningkatan Kecakapan Hidup Melalui Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal 

Pada Calon Guru Biologi. 

2. Pengembangan Bahan ajar pengetahuan lingkungan berbasis potensi lokal untuk 

meningkatkan sikap peduli Lingkungan calon guru Biologi. 

3. Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal Dan Karakter 

Potensi Diri Siswa Pendidikan Dasar Mencegah Human Trafficking Di Wilayah 

Perbatasan Kalimantan Barat (Studi di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten 

Sambas). 

4. Peningkatan Keterampilan Pemecahan Masalah (Problem Solving) Calon Guru 

Biologi Melalui Pembelajaran Berbasis Kearifan lokal. 

5. Pembentukan Generasi Muda Berkarakter Melalui Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Berbasis Karakter Materi Sistem Reproduksi. 

6. Pengembangan Pembelajaran Cinta Produk Indonesia Pada Siswa SMP di 

Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. 

7. Penguatan Rasa Nasionalisme Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran Outbound 

Berbasis Kearifan Lokal Di Perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang 

(Perbatasan Indonesia-Malaysia). 
 
2.4.9. Perubahan Pola Pikir Masyarakat Kaitannya Dengan Sosial Budaya. 
Beberapa topik yang terkait dengan bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan wisata, pola pikir dan perilaku masyarakat, kesetaraan Gender, 

2. Perubahan gaya hidup sehat, 

3. Edukasi gaya hidup sehat, edukasi pentingnya Pendidikan.  

Contoh judul terkait Topik Unggulan 2.4.9 adalah sebagai berikut  

1. Migrasi Masyarakat jawa Ke Kalimantan Barat Studi Di Desa Olak- Olak 

Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. 

2. Studi Perilaku Masyarakat di Tepi Sungai 
 
2.4.10. Manajemen Pendidikan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi (TIK) 
Beberapa topik yang terkait dengan bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Model-model Pembelajaran yang mengintegrasikan Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi (TIK), 

2. Perubahan tuntutan profesionalitas kaitannya dengan perkembangan Teknologi 

Informatika dalam dunia Pendidikan, Dampak dari generasi digital terhadap model 

dan interaksi pembelajaran, 

3. Kajian mendalam tentang Dampak TI terhadap sikap kejujuran, disiplin dan cara 

berpikir, kepemimpinan sekolah yang berhasil. 

4. Penggunaan Dana Bos, Supervisi dan monitoring kinerja guru.  

 

Contoh judul terkait Topik Unggulan 2.4.10 adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Pelatihan Guru Guru Berbasis Multimedia Untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran Dan Profesionalitas Guru Di Daerah Perbatasan Indonesia-

Malaysia Daerah Kalimantan. 

2. Pengembangan Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa Berbasis 

Laboratorium Untuk Meningkatkan Kemampuan Generik Sains Calon Guru Di 

Pontianak. 

3. Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Multimedia Sebagai Bahan Ajar Pada 

Submateri Invertebrata. 
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4. ONTell Sebagai Sarana Pengembangan Guru-guru Perbatasan Dan Terpencil. 

5. Identifikasi wajah manusia menggunakan Handphone Berbasis Android untuk 

Presensi Kehadiran. 

6. Model Perilaku Kepemimpinan Yang Melayani dari Kepala Sekolah dan Perilaku 

Extra Role Guru Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat 

dalam Menghadapi Era Globalisasi dan MEA. 

7. Penerapan Perkuliahan IPBA Berbasis Sains Dan Teknologi Terintegrasi Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Mahasiswa. 

 

2.4.11. Kajian Kurikulum dan Assessment/Evaluasi Pembelajaran 
Beberapa topik yang terkait dengan bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan anak Usia Dini, 

2. Telaah kurikulum dan revisi kaitannya dengan literasi. 

3. Pengembangan kurikulum Pendidikan orang dewasa, 

4. Pengembangan kurikulum penyesuaian era industri 4.0, 

5. Pengembangan kurikulum adopsi kearifan lokal, 

6. Pengembangan assessment kognitif, afektif dan psikomotorik, perancangan autentik 

assessment, analisis instrument penilaian. 
 
Contoh judul terkait Topik Unggulan 2.4.11 adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Program Remediasi Terintegrasi Dalam Pembelajaran Fisika SMA 

Di Kalimantan Barat. 
 
2.4.12. Kajian Tentang Pendekatan, Model, Metode, Teknik Dan Media 

Pembelajaran Dan bahan Bahan Ajar. 
Beberapa topik yang terkait dengan bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan model pembelajaran berpikir kritis, pembelajaran multikultural, 

pembelajaran kearifan lokal, pengembangan pembelajaran literasi digital, literasi 

humanistik, 

2. Pengembangan media pembelajaran digital, perancangan ragam media 

pembelajaran. 

3. Pengembangan model Pendidikan karakter, 

4. Pengembangan bahan ajar, pengembangan bahan ajar kearifan lokal, karakter, seni, 

budaya. 
 
Contoh judul terkait Topik Unggulan 2.4.12 adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Inkuiri Untuk Memberdayakan 

Keterampilan Kerja Ilmiah Dan Pemahaman Konsep Mahasiswa Prodi Pendidikan 

Kimia FKIP Untan. 

2. Implementasi Model Siklus Belajar 5e terhadap pemahaman konsep dan 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMAN 2 Pontianak Pada materi Koloid. 

3. Pengembangan Modul IPA Berbasis Inkuiri Disertai Asesmen Otentik Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Inkuiri Dan Berpikir Kritis Siswa Kelas VII SMP Di 

Pontianak. 

4. Deskripsi Media Pembelajaran Yang Digunakan Guru Biologi SMA Negeri Di 

Kota Pontianak. 

5. Pengenalan Tubuh Manusia Melalui Cerita Bergambar Berbasis Studi Kasus 

Sebagai Penunjang Pra-Keaksaraan Anak Usia Dini (AUD). 

6. Model Permainan Untuk Mengembangkan Gerak Fundamental Anak Taman 

Kanak-Kanak. 
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2.4.13. Model Pendidikan Kewirausahaan. 
Beberapa topik yang terkait dengan bidang ini adalah sebagai berikut: 

1. Internalisasi nilai-nilai karakter dalam Pendidikan Kewirausahaan, 

2. Penguatan jiwa kewirausahaan, 

3. Pengembangan model Pendidikan kewirausahaan pada masyarakat miskin, ragam 

alternatif bidang kewirausahaan. 

4. Model Pendidikan kewirausahaan sektor nonformal. 
 
Contoh judul terkait Topik Unggulan 2.4.13 adalah sebagai berikut 

1. Penguatan karakter kewirausahaan dan Kompetensi SDM UMKM Menuju 

MasyarakatEkonomi ASEAN. 

2. Model Pengelolaan Konflik Dua arah Pekerjaan Keluarga Pada Wirausaha 

Wanita antar etnis Di Kalimantan Barat. 

3. Pengembangan Bahan Ajar Kimia Disertai Assesment Otentik Berbasis STS 

(Science Tecnology and society) Untuk Menumbuhkan sikap Kewirausahaan Bagi 

Siswa SMA di Kota Pontianak. 
 
3.5. Wilayah Dan Perbatasan 
Adapun bidang unggulan wilayah dan perbatasan mempunyai 5 topik unggulan 

yang akan dijelas secara rinci. 

 

2.5.1. Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan 
Beberapa topik yang terkait pada topik unggulan 2.5.1. adalah: 

1. Riset tentang pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal/karakteristik 

wilayah perbatasan. 

2. Riset tentang peningkatan tata kelola lembaga perekonomian yang mencerminkan 

kearifan lokal/karakteristik wilayah perbatasan. 

3. Riset tentang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan 

dengan melibatkan masyarakat setempat. 
 
Contoh judul terkait topik unggulan 2.5.1 sebagai berikut: 

1. Model Koperasi Kredit Union Sebagai Sumber Pembiayaan Masyarakat Marginal 

Untuk Mengatasi Kemiskinan di Perbatasan Kabupaten Bengkayang Kalbar dengan 

Sarawak Malaysia (2016). 
2. Pemberdayaan Kearifan Lokal yang Mendukung Ketahanan Lingkungan Hidup 

dalam Menghadapi Percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Entikong 
Kalimantan Barat (2016). 

3. Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Sebagai Bentuk 
Komunikasi Sosial Untuk Mengantisipasi Munculnya Konflik Petani Dengan 
Perusahaan Guna Mendukung Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Di Kawasan Perbatasaan Kalimantan Barat-Sarawak (2016). 

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Melalui Inkubator Bisnis Berbasis 
Soft Skill Dalam Upaya Mengembangkan Kearifan Lokal Kerajinan Bidai Di Kab 
Bengkayang (2016) 

5. Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kawasan Perbatasan Kab Bengkayang 
(2016) 

6. Optimalisasi pemanfaatan indigenous species untuk reklamasi lahan bekas tambang 
emas rakyat melalui pemberdayaan masyarakat untuk penguatan ekonomi lokal 
(2016). 

7. Telaah Pengelolaan Tembawang oleh Masyarakat Adat di Desa Sehe Lusur, 
Kecamatan Kuala Behe (2016) 
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8. Strategi Pengelolaan Infrastruktur Terintegrasi Berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat Pada Kawasan Perbatasan di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten 

Bengkayang (2016). 

9. Pengaruh Dinamika Pertumbuhan Vegetasi Bakau dan Strategi Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat Pesisir di sekitar Bangunan Pemecah Gelombang 

(Breakwaters) Terhadap Konservasi Lingkungan Pantai Kalimantan Barat (2018) 

 

2.5.2. Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Wilayah Perbatasan 
Beberapa topik yang terkait pada topik unggulan 2.5.2 adalah: 

1. Riset tentang model pengembangan kualitas SDM wilayah perbatasan 

2. Riset tentang peningkatan kualitas layanan publik di wilayah perbatasan 

3. Riset tentang pengembangan UMKM wilayah perbatasan 

4. Riset tentang pengebangan kewirausahaan wilayah perbtasan 

5. Riset tentang peningkatan kualitas tenaga kerja dan angkatan kerja di wilayah 

perbatasan 
 
Contoh judul terkait topik unggulan 2.5.2 sebagai berikut: 

1. Strategi Pengembangan Kepribadian Sumber Daya Manusia dan Kualitas 

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk di Provinsi Perbatasan (2016) 

2. Model Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Masyarakat Perbatasan Melalui 

Rekayasa Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Secara Lestari: Budidaya Gaharu Dan 

Madu Hutan Organik (2016). 

3. Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Produktivitas dan Pemasaran Hasil Produk 

Unggulan Lokal di Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar dengan Sarawak 

Malaysia (2016). 

4. Pengembangan IPTEK Penanaman Jabon (Anthocephalus spp) pada Tanah 

Masam Guna Percepatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Barat 

(2016). 

5. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Mendukung 

Ketersediaan Kayu Bulat dan Percepatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan 

(2016) 

6. Analisis Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dalam Peningkatan Growth 

Domestic Product Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat dengan Analisis Model 

Data Panel (2016) 

7. Daya Dukung Lahan Pertanian dan Kecukupan Pangan di Kawasan Perbatasan 

Kabupa ten Sambas (2016) 

8. Strategi Pemetaan dan Model Pengembangan Kewirausahaan UMKM Wilayah 

Perbatasan Pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kalimantan Barat 

(2017) 

9. Analisis Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dalam Peningkatan Growth 

Domestic Product Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat dengan Analisis Model 

Data Panel (2017). 

 
2.5.3. Kajian Pengembangan Kawasan Perbatasan 
Beberapa topik yang terkait pada topik unggulan 2.5.3 adalah: 

1. Riset tentang model pengembangan kawasan perbatasan 

2. Riset tentang insfrastruktur wilayah perbatasan 

3. Riset tentang sarana dan prasana dalam mendukung pengembangan wilayah 

perbatasan 

4. Riset tentang pemanfaatan lahan di wilayah perbatasan 
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Contoh judul terkait topik unggulan 2.5.3 sebagai berikut: 

1. Tipologi Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dalam 

Mengurangi Disparitas Wilayah (Studi Kasus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas) 

(2016) 

2. Studi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Dengan Konsep 

Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas. (2016) 

3. Pembangunan Pelabuhan Darat Internasional Entikong Untuk Mendukung Aktivitas 

Ekspor Impor Hasil Tambang dan Hasil Kebun Guna Memperkuat Perekonomian 

Masyarakat (2018) 

4. Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Dampaknya Terhadap Kondisi 

Lingkungan Bioti k Abiotik Kultur Masyarakat Perbatasan Indonesia – Malaysia 

(2018) 
 
2.5.4. Kajian Sosial, Budaya, Pertahanan Dan Keamanan Wilayah Perbatasan 
Beberapa topik yang terkait pada topik unggulan 2.5.4 adalah: 

1. Riset tentang penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di wilayah 

perbatasan 

2. Riset tentang hak adat/ulayat masyarakat wilayah perbatasan yang bisa diakomodir 

kedalam regulasi dan peraturan yang berlaku 

3. Riset tentang garis batas antar negara. 

4. Riset tentang arus keluar-masuk manusia dan barang dari wilayah negara tetangga 

Contoh judul terkait topik unggulan 2.5.4 sebagai berikut: 

1. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Modal Sosial Pada Masyarakat 

Perbatasan Sajingan Besar Kabupaten Sambas (2016) 

2. Model Good Governance Melalui Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati 

Sanggau Nomor: 37 Tahun 2009 Dalam Rangka Penanggulangan Perdagangan 

Orang Di Wilayah Perbatasan Entikong (2016). 
 
2.5.5. Kajian Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan. 
Beberapa topik yang terkait pada topik unggulan 2.5.5. adalah: 

1. Riset tentang model peningkatan kualitas pendidikan wilayah perbatasan 

2. Riset tentang model pembelajaran di wilayah perbatasan 

3. Riset tentang peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme di wilayah 

perbatasan 

Contoh judul terkait topik unggulan 2.5.5 sebagai berikut: 

1. Model Perilaku Kepemimpinan yang Melayani dari Kepala Sekolah dan Perilaku 

Extra Role Guru Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat dalam 

Menghadapi Era Globalisasi dan MEA (2016) 

2. Pengembangan Pembelajaran Cinta Produk Indonesia pada Siswa SMP di Wilayah 

Perbatasan Kalimantan Barat (2017). 

3. Penguatan Rasa Nasionalisme Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran Outbound 

Berbasis. 

4. Kearifan Lokal Di Perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang (Berbatasan 

Indonesia – Malaysia) (2018). 


