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1. Ruang Lingkup 

Pertukaran mahasiswa antar program studi (Program Studi) dan dalam Program Studi 

yang sama di Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) pemberian kesempatan kepada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mendapatkan pembelajaran dengan full 

credit transfer dari Program Studi asal ke Program Studi lain di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Aceh. Kegiatan diselenggarakan sebagai ajang pemberian kesempatan untuk 

membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaksud di dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan 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. 

 

2. Tujuan 

a. Belajar lintas Program Studi (dalam PT), bertujuan untuk memiliki wawasan mahasiswa 

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

suku akan mengembangkan wawasan dan fondasi yang lebih kuat untuk target capaian 

pembelajaran; 

b. Membangun persahabatan mahasiswa antar lintas Program Studi, sehingga meningkatkan 

semangat persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik 

lintas Program Studi dalam Universitas Muhammadiyah Aceh. 

 

3. Indikator Keberhasilan Proses yang Dilengkapi dengan Waktu 

a. Terlaksananya kegiatan pertukaran mahasiswa lintas program studi dalam semester yang 

sama atau berbeda atau setara 20 SKS yang dilaksanakan sesuai dengan kalender 

akademik UNMUHA; 

b. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh penasihat akademik yang ditetapkan melalui Surat 

Tugas Dekan; 

c. Tersedianya laporan hasil kegiatan pertukaran mahasiswa lintas program studi yang 

dipresentasikan mahasiswa tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. 
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4. Pihak yang Terlibat 

a. Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali); 

b. Dosen Pembimbing Lapangan; 

c. Fakultas/Program Studi; 

d. Biro Akademik; 

e. LP3 

 

5. Acuan Kegiatan 

a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.74 Tahun 2021 tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajarn Program Kampus Merdeka; 

e. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 074/UM.M/KEP/F/2021 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;  

f. Statuta UNMUHA tahun 2019; 

g. Peraturan Rektor tentang Pendaftaran Lintas Program Studi Tahun 2021; 

h. Peraturan Akademik UNMUHA; 

i. Pedoman Akademik UNMUHA; 

j. Standar Mutu Akademik UNMUHA; 

k. SOP konversi nilai. 

 

6. Penanggungjawab Kegiatan 

a. Rektor UNMUHA; 

b. Wakil Rektor I UNMUHA; 

c. LP3 

d. Biro Akademik UNMUHA; 

e. Dekan/KaProgram Studi terkait di Lingkungan UNMUHA; 

f. Dosen Pembimbing Lapangan. 



 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH 

Kode Dok: 12/SOP/UNMUHA/01 

Tanggal Terbit : 28 April 2021 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA 

LINTAS PROGRAM STUDI DI UNMUHA 

 

Revisi ke: 00 

 

 

Page 4 of 7 

 

 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan 

a. Status keaktifan mahasiswa pada PDDIKTI; 

b. Adanya ketentuan dalam kurikulum Program Studi dan standar penilaian pertukaran 

mahasiswa lintas program studi yang dijadikan acuan asesmen kegiatan pertukaran 

mahasiswa; 

c. Bentuk pembelajaran yang diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan yang tertuang dalam dokumen kurikulum Program Studi; 

d. Rencana pertukaran mahasiswa lintas program studi disetujui oleh Dosen Pembimbing 

Lapangan dan Ketua Program Studi; 

e. Ada pendampingan dari dosen pembimbing pertukaran mahasiswa lintas program studi 

yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi; 

f. Mahasiswa terdaftar pada semester 5 (lima) dengan IPK minimal 3 (tiga) yang 

dibuktikan dengan transkrip nilai sementara; 

8. Dokumen Penunjang Kegiatan 

a. Rencana pertukaran mahasiswa lintas program studi disetujui Dosen Pembimbing dan 

Ketua Program Studi; 

b. Buku kegiatan/logbook sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa; 

c. Dokumentasi kegiatan monitor dan evaluasi; 

d. Laporan hasil kegiatan; 

e. Hasil konversi nilai. 

 

9. Prosedur Kegiatan 

1)  Tingkat Universitas 

a. Ketua LP3  

a) Mengkoordinasi pendaftaran lintas program studi kepada dekan di lingkungan 

UNMUHA; 

b) Menugaskan dosen pengampu mata kuliah pendaftaran lintas program studi 

untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS; 

c) Mengkoordinasi perencanaa, pelaksanaan dan pengendalian setiap bentuk 

pembejalaran di dalam dan di luar program studi; 

d) Memberikan layanan administrasi kegiatan pendaftaran lintas program studi; 
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e) Mengkoordinasi nilai akhir mahasiswa yang mengikuti pendaftaran lintas 

program studi. 

b. Ketua Divisi Pertukaran Mahasiswa dan Pendaftaran Lintas Program Studi 

a) Menyusun agenda pendaftaran lintas program studi dan mengunggahnya pada 

website LP3 UNMUHA; 

b) Menyusun SOP dan formulir layanan pendaftaran lintas program studi; 

c) Mensosialisasikan kegiatan pendaftaran lintas program studi kepada semua 

pihak atau lembaga di lingkungan UNMUHA; 

d) Menginformasikan mata kuliah pendaftaran lintas program studi kepada 

mahasiswa dan dosen. 

 

2)  Tingkat Fakultas 

a. Dekan 

a) Berkoordinasi dengan Wakil Rektor I dan LP3 UNMUHA terkait pelaksanaan 

pendaftaran lintas program studi; 

b) Mensosialisasikan kegiatan pendaftaran lintas program studi di lingkungan 

fakultas; 

c) Mengusulkan mahasiswa yang akan mengikuti pendaftaran lintas program studi 

kepada LP3 melalui website LP3 UNMUHA; 

d) Mengusulkan dosen pengampu mata kuliah pendaftaran lintas program studi ke 

LP3 UNMUHA. 
 

b. Program Studi 

a) Mensosialisasikan kegiatan pendaftaran lintas program studi kepada dosen dan 

mahasiswa; 

b)  Mengusulkan kepada dekan mata kuliah yang akan dilaksanakan pada 

pendaftaran lintas program studi; 

c) Mengajukan permintaan mata kuliah program studi lain untuk dilaksanakan 

pada pendaftaran lintas program studi; 

d) Mengusulkan kepada dekan dosen yang akan mengampu mata kuliah pada  

lintas program studi; 

e) Melaporkan hasil kegiatan pendaftaran lintas program studi ke Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi. 
 

c. Penasehat Akademik (PA) 

a) Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa tentang ketentuan 

hak belajar di luar program studi; 

b) Mempertimbangkan dan menyetujui mahasiswa memilih mata kuliah lintas 

program studi. 
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d. Dosen Pengampu Mata Kuliah 

a) Menyatakan kesedian membuka mata kuliah yang diampu kepada Program 

Studi untuk dilaksanakan pada pendaftaran lintas program studi; 

b) Menentukan jumlah kuota mahasiswa yang mengikuti pendaftaran lintas 

program studi; 

c) Melaksanakan perkuliahan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta 

melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah yang diampu sesuai capaian 

pembelajaran pada RPS; 

d) Melaksanakan asesmen pembelajaran pada mata kuliah yang diampu sesuai 

capaian pembelajaran pada RPS; 

e) Menginput nilai akhir mata kuliah lintas program studi pada Sistem Informasi 

(SIAKAD) UNMUHA. 
 

e. Mahasiswa 

a) Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan Penasehak Akademik (PA) 

untuk memilih pendaftaran lintas program studi; 

b) Mengisi KRS pada SIAKAD dan melakukan pendaftaran lintas program studi 

melalui wesite LP3 UNMUHA; 

c) Mengikuti proses pembelajaran dan penilaian mata kuliah lintas program studi 

sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNMUHA; 
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10. Alur Program Pertukaran Mahasiswa Lintas Program Studi di UNMUHA 

 
LP3 UNMUHA Fakultas / Program Studi Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya 

Membuka pendaftaran untuk 

kegiatan pertukaran mahasiswa 

lintas program studi 

Menyediakan DPL untuk 

pertukaran mahasiswa lintas 

program studi sesuai 

keahliannya 

Diterima 

1. Melakukan monev kegiatan 

pertukaran mahasiswa lintas 

program studi 

2. Mengirimkan hasil konversi nilai 

mahasiswa lintas program studi 

ke Biro Akademik. 

 
 Tidak 

1. Menyelenggarakan 

evaluasi dari kegiatan 

pertukkaran 

mahasiswa lintas 

program studi 

untuk di sertakan 

menjadi mata kuliah 

yang relevan (SKS) 

2. Melakukan 

rekapitulasi dan 

mengirimkan nilai 

pertukaran 

mahasiswa lintas 

program studi ke 

Program Studi. 

Menyelenggarakan 

bimbingan 

pendampingan, serta 

pelatihan dalam proses 

pertukaran mahasiswa 

lintas program studi 

 

Mengikuti 

pembekalan DPL yang 

di selenggarakan 

Fakultas/Prodi 

Merevisi dan Mengajukan 

kembali 

Mengajukan rencana pertukaran 

mahasiswa lintas program studi 

ke Kaprodi 

Menyusun laporan kegiatan 
dan menyampaikan laporan 

dalam bentuk persentasi 

Menghasilkan nilai akhir yang 

dinyatakan lulus dari MK yang 

diambil oleh mahasiswa pada 

lintas program studi di UNMUHA 

 

 

Mengikuti mata kuliah sesuai 

KRS dan mendapatkan 

persetujuan Dosen 

Penasehat Akademik 

 

Membuat rencana pertukaran 

mahasiswa lintas program studi 

Melakukan diseminasi 

kegiatan pertukaran 

mahasiswa lintas 

program studi 

Melakukan monev (LP3) 

kegiatan pertukaran 

mahasiswa lintas 

program studi 

  

Memverifikasi 

pelaporan konversi 

nilai pertukaran 

mahasiswa lintas 

program studi  

 

Kaprodi menilai kelayakan 

rencana pertukaran mahasiswa 

lintas program studi yang di 

ajukan dan mengumumkan 

hasilnya 

Memfasilitasi  terbentuknya 

sebuah tim pertukaran 

mahasiswa lintas program studi 

 

Ya 

Menginput nilai mahasiswa ke 

SIAKAD dan Feeder 
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1. Ruang Lingkup 

Pertukaran mahasiswa antar program studi (Program Studi) dan dalam Program Studi 

yang sama di luar Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) pemberian kesempatan kepada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mendapatkan pembelajaran dengan full 

credit transfer dari Program Studi asal ke Program Studi lain di luar Universitas 

Muhammadiyah Aceh. Kegiatan diselenggarakan sebagai ajang pemberian kesempatan untuk 

membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaksud di dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan 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. 

 

2. Tujuan 

a. Belajar lintas Program Studi (luar Unmuha), bertujuan untuk memiliki wawasan 

mahasiswa tentang ke-Bhineka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas 

budaya dan suku akan mengembangkan wawasan dan fondasi yang lebih kuat untuk 

target capaian pembelajaran; 

b. Membangun persahabatan mahasiswa antar lintas Program Studi luar Unmuha, sehingga 

meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan pada lintas Program Studi di lingkungan 

Unmuha. 

 

3. Indikator Keberhasilan Proses yang Dilengkapi dengan Waktu 

a. Terlaksananya kegiatan pertukaran mahasiswa lintas program studi di luar Unmuha 

dalam semester yang sama atau berbeda setara 20 sks yang dilaksanakan sesuai dengan 

kalender akademik Unmuha; 

b. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh penasihat akademik yang ditetapkan melalui Surat 

Tugas Dekan; 

c. Tersedianya laporan hasil kegiatan pertukaran mahasiswa lintas program studi yang 

dipresentasikan mahasiswa tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

 

 

4. Pihak yang Terlibat 
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a. Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali); 

b. Dosen Pembimbing Lapangan; 

c. Fakultas/Program Studi; 

d. Biro Akademik; 

e. LP3 
 

5. Acuan Kegiatan 

a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.74 Tahun 2021 tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajarn Program Kampus Merdeka; 

e. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 074/UM.M/KEP/F/2021 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;  

f. Statuta Unmuha tahun 2019; 

g. Peraturan Rektor tentang Pendaftaran Lintas Program Studi Tahun 2021; 

h. Peraturan Akademik Unmuha; 

i. Pedoman Akademik Unmuha; 

j. Standar Mutu Akademik Unmuha; 

k. SOP konversi nilai. 
 

6. Penanggungjawab Kegiatan 

a. Rektor Unmuha; 

b. Wakil Rektor I Unmuha; 

c. LP3 

d. Biro Akademik Unmuha; 

e. Dekan/KaProgram Studi terkait di Lingkungan Unmuha; 

f. Dosen Pembimbing Lapangan. 

 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan 
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a. Status keaktifan mahasiswa pada PDDIKTI; 

b. Adanya ketentuan dalam kurikulum Program Studi dan standar penilaian pertukaran 

mahasiswa lintas program studi yang dijadikan acuan asesmen kegiatan pertukaran 

mahasiswa; 

c. Bentuk pembelajaran yang diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan yang tertuang dalam dokumen kurikulum Program Studi; 

d. Rencana pertukaran mahasiswa lintas program studi disetujui oleh Dosen Pembimbing 

Lapangan dan Ketua Program Studi; 

e. Ada pendampingan dari dosen pembimbing pertukaran mahasiswa lintas program studi 

yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi; 

f. Mahasiswa terdaftar pada semester 5 (lima) dengan IPK minimal 3 (tiga) yang 

dibuktikan dengan transkrip nilai sementara. 

8. Dokumen Penunjang Kegiatan 

a. Rencana pertukaran mahasiswa lintas program studi disetujui Dosen Pembimbing dan 

Ketua Program Studi; 

b. Buku kegiatan/logbook sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa; 

c. Dokumentasi kegiatan monitor dan evaluasi; 

d. Laporan hasil kegiatan; 

e. Hasil konversi nilai. 

 

9. Prosedur Kegiatan 

1)  Tingkat Universitas 

a. Ketua LP3  

a) Mengkoordinasi perencanaa, pelaksanaan dan pengendalian setiap bentuk 

pembejalaran lintas program studi di luar Unmuha; 

b) Memberikan layanan administrasi kegiatan pendaftaran lintas program studi di 

luar Unmuha; 

c) Mengkoordinasi nilai akhir mahasiswa yang mengikuti pendaftaran lintas 

program studi di luar Unmuha; 

d) Mengkoordinasi pendaftaran lintas program studi di luar Unmuha kepada dekan; 

e) Menugaskan dosen pengampu mata kuliah pendaftaran lintas program studi di 

luar Unmuha untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS. 
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b. Ketua Divisi Pertukaran Mahasiswa dan Pendaftaran Lintas Program Studi di luar 

Unmuha 

a) Menyusun agenda pendaftaran lintas program studi di luar Unmuha dan 

mengunggahnya pada website LP3 Unmuha; 

b) Menyusun SOP dan formulir layanan pendaftaran lintas program studi di luar 

Unmuha; 

c) Mensosialisasikan kegiatan pendaftaran lintas program studi di luar Unmuha 

kepada semua pihak atau lembaga di lingkungan Unmuha; 

d) Menginformasikan mata kuliah pendaftaran lintas program studi di luar Unmuha 

kepada mahasiswa dan dosen. 

 

2)    Tingkat Fakultas 

a. Dekan 

a) Berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 dan LP3 Unmuha terkait pelaksanaan 

pendaftaran lintas program studi luar Unmuha; 

b) Mensosialisasikan kegiatan pendaftaran lintas program studi di luar Unmuha; 

c) Mengusulkan mahasiswa yang akan mengikuti pendaftaran lintas program studi 

kepada LP3 melalui website LP3 Unmuha; 

d) Mengusulkan dosen pengampu mata kuliah pendaftaran lintas program studi di 

luar Unmuha ke LP3 Unmuha. 
 

b. Program Studi 

a) Mensosialisasikan kegiatan pendaftaran lintas program studi di luar Unmuha 

kepada dosen dan mahasiswa; 

b)  Mengusulkan mata kuliah kepada dekan pada pendaftaran lintas program studi 

di luar Unmuha; 

c) Mengajukan permintaan mata kuliah kepada program studi lain di luar Unmuha 

untuk dilaksanakan pada pendaftaran lintas program studi di luar Unmuha; 

d) Mengusulkan mata kuliah kepada dekan bagi dosen yang akan mengampu mata 

kuliah pada  lintas program studi di luar Unmuha; 

e) Melaporkan hasil kegiatan pendaftaran lintas program studi di luar Unmuha ke 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi. 

 
 

 

 

 

c. Penasehat Akademik (PA) 

a) Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa tentang ketentuan 

hak belajar lintas program studi di luar Unmuha; 
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b) Mempertimbangkan dan menyetujui mahasiswa memilih mata kuliah lintas 

program studi di luar Unmuha. 
 

d. Dosen Pengampu Mata Kuliah 

a) Menyatakan kesedian membuka mata kuliah yang diampu kepada Program 

Studi untuk dilaksanakan pada pendaftaran lintas program studi di luar Unmuha; 

b) Menentukan jumlah kuota mahasiswa yang mengikuti pendaftaran lintas 

program studi di luar Unmuha; 

c) Melaksanakan perkuliahan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta 

melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah yang diampu sesuai capaian 

pembelajaran pada RPS; 

d) Melaksanakan asesmen pembelajaran pada mata kuliah yang diampu sesuai 

capaian pembelajaran pada RPS; 

e) Menginput nilai akhir mata kuliah lintas program studi pada Sistem Informasi 

Akademik (SIAKAD) Unmuha. 
 

e. Mahasiswa 

a) Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan Penasehak Akademik (PA) 

untuk memilih pendaftaran lintas program studi di luar Unmuha; 

b) Mengisi KRS pada SIAKAD dan melakukan pendaftaran lintas program studi 

melalui wesite LP3 Unmuha; 

c) Mengikuti proses pembelajaran dan penilaian mata kuliah lintas program studi 

di luar Unmuha sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 
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10. Alur Program Pertukaran Mahasiswa Lintas Program Studi di Luar Unmuha 

 
LP3 UNMUHA Fakultas / Program Studi Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya 

Membuka pendaftaran untuk 

kegiatan pertukaran mahasiswa 

lintas program studi luar PT 

Menyediakan DPL untuk 

pertukaran mahasiswa lintas 

program studi sesuai 

keahliannya 

Diteri

ma 

1. Melakukan monev kegiatan 

pertukaran mahasiswa lintas 

program studi luar PT 

2. Mengirimkan hasil konversi nilai 

mahasiswa lintas program studi  

luar PT ke Biro Akademik. 

 
 Tidak 

1. Menyelenggarakan 

evaluasi dari kegiatan 

pertukkaran mahasiswa 

lintas program studi  

luar PT untuk di 

sertakan menjadi mata 

kuliah yang relevan 

(SKS) 

2. Melakukan rekapitulasi 

dan mengirimkan nilai 

pertukaran mahasiswa 

lintas program studi ke 

Program Studi luar PT 

Menyelenggarakan 

bimbingan 

pendampingan, serta 

pelatihan dalam proses 

pertukaran mahasiswa 

lintas program studi luar 

PT 

 

 

Mengikuti 

pembekalan DPL yang 

di selenggarakan 

Fakultas/Prodi 

Merevisi dan Mengajukan 

kembali 

Mengajukan rencana pertukaran 

mahasiswa lintas program studi 

luar PT ke Kaprodi 

Menyusun laporan kegiatan 
dan menyampaikan laporan 

dalam bentuk persentasi 

Menghasilkan nilai akhir yang 

dinyatakan lulus dari MK yang 

diambil oleh mahasiswa pada 

lintas program studi luar PT 

 

 

 

Mengikuti mata kuliah sesuai 

KRS dan mendapatkan 

persetujuan Dosen 

Penasehat Akademik 

 

Membuat rencana pertukaran 

mahasiswa lintas program studi 

luar PT 

Melakukan diseminasi 

kegiatan pertukaran 

mahasiswa lintas 

program studi luar PT 

Melakukan monev (LP3) 

kegiatan pertukaran 

mahasiswa lintas 

program studi luar PT 

 

Memverifikasi 

pelaporan konversi 

nilai pertukaran 

mahasiswa lintas 

program studi  luar PT 

Kaprodi menilai kelayakan 

rencana pertukaran mahasiswa 

lintas program studi luar PTyang 

di ajukan dan mengumumkan 

hasilnya 

Memfasilitasi  terbentuknya 

sebuah tim pertukaran 

mahasiswa lintas program studi 

luar PT 

Ya 

Menginput nilai mahasiswa ke 

SIAKAD dan Feeder 
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1. Ruang Lingkup 

Program magang/praktik kerja adalah program belajar di luar kampus pada entitas 

penyedia lapangan kerja dengan durasi minimal satu semester dan maksimal dua semester. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, 

yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah, maupun perusahaan rintisan 

(startup). 

2. Tujuan 

a. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung 

di tempat kerja. Mahasiswa ditargetkan untuk mendapatkan hardskills (keterampilan, 

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

komunikasi, kerjasama, dsb); 

b. Sebagai tambahan, entitas penyedia kerja atau industri yang dijadikan mitra 

magang diharapkan membuka kesempatan perekrutan bagi peserta magang; 

c. Kegiatan ini juga menjadi wadah yang membuka kesempatan untuk dijadikan wacana 

dalam permasalahan rill dunia industri yang bisa dijadikan bahan ajar yang  update dalam 

perkuliahan.  

 

3. Indikator Keberhasilan Proses yang Dilengkapi dengan Waktu 

a. Terlaksananya kegiatan magang/praktik kerja dalam rentang 1-2 semester atau setara 20-

40 SKS yang dilaksanakan sesuai kalender akademik; 

b. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh dosen pembimbing yang ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Rektor UNMUHA; 

c. Tersedianya laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja yang dipresentasikan oleh 

mahasiswa tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. 

4. Pihak yang Terlibat 

a. Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali); 

b. Dosen Pembimbing Lapangan; 

c. Fakultas/Program Studi; 

d. Biro Akademik. 
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5. Acuan Kegiatan 

a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.74 Tahun 2021 tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajarn Program Kampus Merdeka; 

e. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 074/UM.M/KEP/F/2021 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;  

f. Statuta UNMUHA tahun 2019; 

g. Peraturan Akademik UNMUHA; 

h. Pedoman Akademik UNMUHA; 

i. Standar Mutu Akademik UNMUHA; 

j. SOP Konversi Nilai. 

6. Penanggungjawab Kegiatan 

a. Rektor UNMUHA; 

b. Wakil Rektor I UNMUHA; 

c. Direktur Direktorat Akademik UNMUHA; 

d. Dekan/Kaprodi terkait di Lingkungan UNMUHA; 

e. Dosen Pembimbing Lapangan. 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan 

a. Status mahasiswa terdaftar aktif pada PDDIKTI; 

b. Adanya ketentuan dalam kurikulum prodi dan standar penilaian tentang magang/praktik 

kerja yang dijadikan acuan asesmen kegiatan magang/ praktik kerja; 

c. Proposal magang/praktik kerja yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan 

Kaprodi; 

d. Ada pendampingan dari dosen pembimbing magang/praktik kerja yang ditunjuk oleh 

Kaprodi; 
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a. Mahasiswa terdaftar pada semester 5 (lima) dengan IPK minimal 3 (tiga) yang dibuktikan 

dengan transkrip nilai sementara; 

 

8. Dokumen Penunjang Kegiatan 

a. Proposal magang/praktik kerja yang disetujui Dosen Pembimbing dan Kaprodi; 

b. Buku kegiatan/logbook sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa; 

c. Dokumentasi kegiatan monitor dan evaluasi; 

d. Laporan hasil kegiatan; 

e. Hasil konversi nilai. 

 

9. Prosedur Kegiatan 

1)    LP3  

a. Melakukan diseminasi kegiatan magang/praktik kerja; 

b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan magang/praktik kerja bersama 

Fakultas/Prodi; 

c. Memverifikasi pelaporan konversi nilai magang/praktik kerja. 

 

2)   Fakultas / Program Studi 

a. Membuka pendaftaran untuk kegiatan magang/ praktik kerja; 

b. Menyediakan tim dosen pembimbing lapangan (DPL) untuk magang/praktik kerja 

sesuai keahlian dari topik magang/praktik kerja yang diajukan; 

c. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim magang/praktik kerja yang terdiri 

mahasiswa lintas disiplin; 

d. Kaprodi menilai kelayakan proposal magang/praktik kerja yang diajukan dan 

mengumumkan hasilnya: 

a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja; 

b) Jika ditolak, mahasiswa merevisi dan mengajukan kembali. 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan magang/praktik kerja; 

f. Mengirimkan hasil konversi nilai magang/praktik kerja ke Biro 

Akademik; 

g. Menginput hasil konversi nilai ke SIAKAD dan Feeder. 
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3)  Dosen Pembimbing Lapangan 

a. Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan Fakultas/Prodi; 

b. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan serta pelatihan dalam proses 

magang/praktik kerja yang dijalankan oleh tim mahasiswa; 

c. Menyelenggarakan evaluasi dari magang/ praktik kerja mahasiswa untuk 

disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS); 

d. Berkoordinasi secara intensif dengan Dekan dan Kaprodi selama magang/praktik 

kerja berlangsung; 

e. Melakukan rekapitulasi dan mengirimkan nilai magang/ praktik kerja ke 

prodi. 

4)  Mahasiswa 

a. Memprogram mata kuliah sesuai KRS dan mendapatkan persetujuan Dosen 

Pembimbing Akademik (Dosen Wali); 

b. Membuat proposal kegiatan magang/praktik kerja; 

c. Mengajukan proposal ke Kaprodi; 

a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja; 

b) Jika ditolak, mahasiswa merevisi dan mengajukan kembali 

d. Menguasai hardskills dan soft skills sebagai luaran kegiatan magang/praktik kerja 

melalui pengakuan sertifikat industri; 

e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk 

presentasi. 

10. Pengakuan Satuan Kredit Semester (sks) 

1) Mahasiswa yang mengikuti Program Magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 

(MBKM) di luar Universitas, mendapat pengakuan satuan kredit semester (sks); 

2) Program Studi dapat mengkonversi nilai Program Magang ke dalam mata kuliah, 

termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila telah lulus program Magang dibuktikan 

dengan sertifikat atau sejenisnya dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) 

jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam 

kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;  
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b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat 

puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 

1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan 

sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam 

kumulatif ; 

c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam 

kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam 

ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat 

puluh) sks; 

d. Apabila pembelajaran tidak memenuhi kriteria pada point a, b dan c di atas, maka 

diberikan pengakuan sks untuk setiap 1 (satu) sks sama dengan 1,5 (satu setengah) 

minggu atau 46 (empat puluh enam) jam pembelajaran.   
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11. Alur Program Magang/Praktik Kerja 

 
LP3 UNMUHA Fakultas / Program Studi Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya 

Membuka pendaftaran untuk 

kegiatan magang/praktik kerja 

 

Menyediakan DPL untuk 

magang/praktik kerja sesuai 

keahliannya 

 

Diterima 

1. Melakukan monev kegiatan 

magang/praktik kerja 

2. Mengirimkan hasil konversi nilai 

magang/praktik kerja ke Biro 

Akademik. 

 
 Tidak 

1. Menyelenggarakan 

evaluasi dari kegiatan 

magang/praktik kerja 

untuk di sertakan 

menjadi mata kuliah 

yang relevan (SKS) 

2. Melakukan rekapitulasi 

dan mengirimkan nilai 

magang/praktik kerja 

Menyelenggarakan 

bimbingan 

pendampingan, serta 

pelatihan dalam proses 

magang/praktik kerja 

 

Mengikuti 

pembekalan DPL yang 

di selenggarakan 

Fakultas/Prodi 

Merevisi dan Mengajukan 

kembali 

Mengajukan magang / praktik kerja 

Menyusun laporan kegiatan 
dan menyampaikan laporan 
dalam bentuk persentasi 

Menghasilkan nilai akhir yang 

dinyatakan lulus dari MK yang 

diambil oleh mahasiswa pada 

magang/praktik kerja 

 

 

 

Mengikuti mata kuliah sesuai 

KRS dan mendapatkan 

persetujuan Dosen 

Penasehat Akademik 

 

Membuat rencana 

magang/praktik kerja 

Melakukan diseminasi 

kegiatan magang/ 

praktik kerja 

 

Melakukan monev (LP3) 

kegiatan 

magang/praktik kerja 

  

Memverifikasi 

pelaporan konversi 

nilai magang/praktik 

kerja 

 

Kaprodi menilai kelayakan 

rencana magang/praktik kerja 

yang di ajukan dan 

mengumumkan hasilnya 

Memfasilitasi  terbentuknya 

sebuah tim magang/praktik 

kerja 

Ya 

Menginput nilai mahasiswa ke 

SIAKAD dan Feeder 
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1. Ruang Lingkup 

Program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah program belajar dengan menjadi 

asisten mengajar di satuan pendidikan dasar atau menengah baik lembaga formal, non formal, 

maupun informal. Kegiatan ini berdurasi satu semester atau dua semester sesuai dengan desain 

kurikulum yang ada di prodi. Kegiatan asistensi dilakukan melalui kerja sama dengan mitra 

antara lain sekolah dasar, menengah, maupun atas di lokasi kota maupun di daerah terpencil. 

 

2. Tujuan 

a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan 

untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di 

satuan pendidikan; 

b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan 

dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 

 

3. Indikator Keberhasilan Proses yang dilengkapi dengan Waktu 

a. Terlaksananya kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam rentang 1-2 

semester atau setara 20-40 SKS yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik 

UNMUHA; 

b. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh dosen pembimbing yang ditetapkan melalui Surat 

Tugas Dekan; 

c. Tersedianya laporan hasil kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang 

dipresentasikan oleh mahasiswa tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

4. Pihak yang Terlibat 

a. Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali); 

b. Dosen Pembimbing Lapangan; 

c. Fakultas/Program Studi; 

d. Biro Akademik; 

e. LP3 

 

5. Acuan Kegiatan 

a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.74 Tahun 2021 tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajarn Program Kampus Merdeka; 

e. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 074/UM.M/KEP/F/2021 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.  

f. Statuta UNMUHA tahun 2019; 

g. Peraturan Akademik UNMUHA; 

h. Pedoman Akademik UNMUHA; 

i. Standar Mutu Akademik UNMUHA; 

j. SOP Konversi Nilai. 

6.  Penanggungjawab Kegiatan 

a. Rektor UNMUHA; 

b. Wakil Rektor I UNMUHA; 

c. LP3 

d. Biro Akademik UNMUHA; 

e. Dekan/KaProgram Studi terkait di Lingkungan UNMUHA; 

f. Dosen Pembimbing Lapangan. 

7.  Syarat Mengikuti Kegiatan: 

a. Status keaktifan mahasiswa pada PDDIKTI; 

b. Adanya ketentuan dalam kurikulum prodi dan standar penilaian tentang asistensi 

mengajar yang dijadikan acuan asesmen kegiatan asistensi mengajar; 

c. Mahasiswa mengajukan proposal untuk mengikuti program asistensi mengajar disetujui 

oleh dosen pembimbing lapangan dan kaprodi; 

d. Program studi menunjuk dosen pembimbing lapangan yang bertugas memberikan 

pendampingan kepada mahasiswa terkait dengan program asistensi mengajar; 

e. Mahasiswa terdaftar pada semester 5 (lima) dengan IPK minimal 3 (tiga) yang dibuktikan 

dengan transkrip nilai sementara; 

f. Bagi mahasiswa Progam Studi Pendidikan telah lulus mata kuliah Micro Teaching. 
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8. Dokumen Penunjang Kegiatan 

a. Proposal asistensi mengajar yang disetujui Dosen Pembimbing dan Kaprodi; 

b. Buku kegiatan/logbook sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa; 

c. Dokumentasi kegiatan monitor dan evaluasi; 

d. Laporan hasil kegiatan; 

e. Hasil konversi nilai. 

 

9. Prosedur Kegiatan 

1)    LP3  

a. Melakukan diseminasi kegiatan; 

b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan asistensi mengajar bersama 

Fakultas/Prodi; 

c. Memverifikasi pelaporan konversi nilai asistensi mengajar. 

 

2)   Fakultas / Program Studi 

a. Membuka pendaftaran untuk kegiatan asistensi mengajar; 

b. Menyediakan tim dosen pembimbing lapangan (DPL) untuk asistensi mengajar 

sesuai keahlian dari topik asistensi mengajar yang diajukan; 

c. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim asistensi mengajar yang terdiri mahasiswa 

lintas disiplin; 

d. Ketua prodi menilai kelayakan proposal asistensi mengajar yang diajukan dan 

mengumumkan hasilnya: 

1) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar; 

2) Jika ditolak, mahasiswa merevisi dan mengajukan kembali. 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan asistensi mengajar; 

f. Mengirimkan hasil konversi nilai asistensi mengajar ke Biro Akademik; 

g. Menginput konversi nilai mata kuliah ke SIAKAD dan Feeder. 

 

 

 

3) Dosen Pembimbing Lapangan 

a. Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan Fakultas/Prodi; 
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b. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan serta pelatihan dalam proses 

asistensi mengajar yang dijalankan oleh tim mahasiswa; 

c. Menyelenggarakan evaluasi dari asistensi mengajar mahasiswa untuk disetarakan 

menjadi mata kuliah yang relevan (SKS); 

d. Berkoordinasi secara intensif dengan Dekan dan Kaprodi selama sasistensi 

mengajar berlangsung; 

e. Melakukan rekapitulasi dan mengirimkan nilai asistensi mengajar ke prodi. 

 

4) Mahasiswa 

a. Mengikuti mata kuliah sesuai KRS dan mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat 

Akademik (Dosen Wali); 

b. Membuat proposal kegiatan asistensi mengajar lintas disiplin; 

c. Mengajukan proposal ke Kaprodi; 

1) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar; 

2) Jika ditolak, mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler; 

d. Menghasilkan produk berupa perangkat dan instrumen pembelajaran selama 6 

bulan/ 1 semester yang dibukukan, terdaftar di ISBN dan terdaftar di Hak Kekayaan 

Intelektual (HaKI); 

e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. 

 

10. Pengakuan Satuan Kredit Semester (sks) 

1) Mahasiswa yang mengikuti Program Asistensi Mengajar Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka (MBKM) di luar Universitas, mendapat pengakuan satuan kredit semester 

(sks); 

2) Program Studi dapat mengkonversi nilai Program Asisten Mengajar ke dalam mata 

kuliah, termasuk mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) apabila telah lulus Program Asistensi Mengajar yang dibuktikan dengan 

sertifikat atau sejenisnya dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) 

jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam 

kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;  
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b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat 

puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 

1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan 

sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam 

kumulatif ; 

c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam 

kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam 

ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat 

puluh) sks; 

d. Apabila pembelajaran tidak memenuhi kriteria pada point a, b dan c di atas, maka 

diberikan pengakuan sks untuk setiap 1 (satu) sks sama dengan 1,5 (satu setengah) 

minggu atau 46 (empat puluh enam) jam pembelajaran.   
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11. Alur Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

LP3 UNMUHA Fakultas / Program Studi Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya 

Membuka pendaftaran untuk 

kegiatan asistensi mengajar 

 

Menyediakan DPL untuk 

asistensi mengajar sesuai 

keahliannya 

 

Diterima 

1. Melakukan monev kegiatan 

asisten mengajar 

2. Mengirimkan hasil konversi nilai 

asistensi mengajar ke Biro 

Akademik. 

 
 Tidak 

1. Menyelenggarakan 

evaluasi dari kegiatan 

asistensi mengajar 

untuk di sertakan 

menjadi mata kuliah 

yang relevan (SKS) 

2. Melakukan rekapitulasi 

dan mengirimkan nilai 

asistensi mengajar 

Menyelenggarakan 

bimbingan 

pendampingan, serta 

pelatihan dalam proses 

asisten mengajar 

 

 

Mengikuti 

pembekalan DPL yang 

di selenggarakan 

Fakultas/Prodi 

Merevisi dan Mengajukan 

kembali 

Mengajukan rencana asisten 

mengajar 

Menyusun laporan kegiatan 
dan menyampaikan laporan 

dalam bentuk persentasi 

Menghasilkan nilai akhir yang 

dinyatakan lulus dari MK yang 

diambil oleh mahasiswa pada 

asistensi mengajar 

 

 

 

Mengikuti mata kuliah sesuai 

KRS dan mendapatkan 

persetujuan Dosen 

Penasehat Akademik 

 

Membuat rencana asistensi 

mengajar 

Melakukan diseminasi 

kegiatan asisten 

simengajar 

 

Melakukan monev (LP3) 

kegiatan asisten 

simengajar 

  

Memverifikasi 

pelaporan konversi 

nilai asistensi 

mengajar 

 

Kaprodi menilai kelayakan 

rencana asistensi mengajar 

yang di ajukan dan 

mengumumkan hasilnya 

Memfasilitasi  terbentuknya 

sebuah tim asistensi mengajar 

 

Ya 

Menginput nilai mahasiswa ke 

SIAKAD dan Feeder 
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1. Ruang Lingkup 

Kegiatan studi/proyek independen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menciptakan suatu karya besar yang dapat  dilombakan di tingkat nasional dan 

internasional. Program studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari 

kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Universitas atau Fakultas menjadikan 

studi/proyek independen tersebut sebagai pelengkap materi yang tidak termasuk dalam 

jadwal perkuliahan. Program studi/proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja 

kelompok lintas disiplin keilmuan. Studil proyek independen dapat digunakan sebagai 

pelengkap atau pengganti mata kuliah yang diambil. Peyetaraan kegiatan studi/proyek 

independen dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang 

dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing lapangan. 
 

2. Tujuan 

a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang 

menjadi idenya; 

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

c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional; 

d. Memberikan ruang lebih luas bagi Prodi untuk mengembangkan kurikulum dengan basis 

riset dan pengembangan. 

 

3. Indikator  Keberbasilan Proses  yang Dilengkapi  dengan Waktu 

a. Studi/proyek independen dilaksanakan minimal  satu semester dan maksimal  dua 

semester dengan waktu pelaksanaan sesuai kalender akadernik UNMUHA; 

b. Adanya ekuivalensi kegiatan studi/ proyek independen ke dalam mata kuliah sesuai 

dengan kontribusi dan peran mahasiswa; 

c. Tersedianya laporan hasil kegiatan studi/proyek independen yang dipresentasikan oleh 

mahasiswa tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 

4. Pihak  yang Terlibat 

a. Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali); 

b. Dosen Pembimbing Lapangan; 

c. Fakultas/Program Studi; 

d. Biro Akademik. 
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5. Acuan  Kegiatan 

a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.74 Tahun 2021 tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajarn Program Kampus Merdeka; 

e. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 074/UM.M/KEP/F/2021 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka; 

f. Statuta UNMUHA tahun 2019; 

g. Peraturan Akademik UNMUHA; 

h. Pedoman Akademik UNMUHA; 

i. Standar Mutu Akademik UNMUHA; 

j. SOP Konversi Nilai. 
 

6. Penanggungjawab Kegiatan 

a. Rektor UNMUHA; 

b. Wakil Rektor I UNMUHA; 

c. Kepala Biro Akademik UNMUHA; 

d. Dekan/Kaprodi terkait di lingkungan UNMUHA; 

e. Dosen Pembimbing Lapangan. 

 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan 

a. Status keaktifan mahasiswa pada PDDIKTI; 

b. Adanya ketentuan dalam kurikulum prodi dan standar penilaian tentang 

studi/proyek independen yang dijadikan acuan asesmen kegiatan studi/proyek 

independen; 

c. Proposal  Studi/ Proyek  lndependen  yang  disetujui  oleh  Dosen  Pembimbing 

Lapangan dan Kaprodi; 

d. Ada pendampingan dari dosen pembimbing studi studi/proyek independen yang 

ditentukan oleh Kaprodi; 
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e. Mahasiswa terdaftar pada semester 5 (lima) dengan IPK minimal 3 (tiga) yang 

dibuktikan dengan transkrip nilai sementara. 

 

8. Dokumen Penunjang  Kegiatan 

a. Proposal studi/ proyek independen yang disetujui Dosen Pembimbing dan Kaprodi; 

b. Buku kegiatan/logbook  sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa; 

c. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi; 

d. Laporan hasil kegiatan; 

e. Hasil konversi nilai. 

 

9. Prosedur Kegiatan 

1)    LP3  

a. Melakukan diseminasi kegiatan studi/proyek independen; 

b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan studi proyek independen bersama 

Fakultas/Prodi; 

c. Memverifikasi   pelaporan   konversi   nilai   studi/proyek   independen. 

2)   Fakultas/Program Studi 

a. Membuka pendaftaran untuk kegiatan studi/proyek independen; 

b. Menyediakan  tim  Dosen  Pembimbing  Lapangan  (DPL)  untuk  studi/proyek 

independen sesuai keahlian dari topik studi/ proyek independen yang diajukan; 

c. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim studi/proyek independen yang terdiri 

mahasiswa lintas disiplin; 

d. Kaprodi menilai kelayakan proposal studi/proyek independen yang diajukan dan 

mengumumkan hasilnya: 

a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/ proyek independen; 

b) Jika ditolak,  mahasiswa  merevisi dan mengajukan kembali. 

e. Melakukan  monitoring dan evaluasi  kegiatan  studi/ proyek  independen; 

f. Mengirimkan    hasil   konversi    nilai   studi/proyek    independen    ke   Biro 

Akademik; 

g. Menginput nilai konversi mata kuliah ke SIAKAD dan Feeder. 

3)   Dosen Pembimbing Lapangan 

a. Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan Fakultas/Prodi; 
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b. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan serta pelatihan dalam program 

studi/proyek independen  yang dijalankan  oleh tim mahasiswa; 

c. Menyelenggarakan    evaluasi  dari program studi/proyek  independen   

mahasiswa   untuk disetarakan  menjadi  mata kuliah yang relevan  (SKS); 

d. Berkoordinasi   secara  intensif  dengan  Dekan  dan Kaprodi  selama  

studi/proyek independen  berlangsung; 

e. Melakukan rekapitulasi dan mengirimkan nilai program studi/proyek independen   

ke prodi. 

 4)  Mahasiswa 

a. Mengikuti mata kuliah sesuai KRS dan  mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat 

Akademik  (Dosen  Wali); 

b. Membuat  proposal  kegiatan  studi/proyek  independen  lintas disiplin; 

c. Mengajukan  proposal  ke Kaprodi; 

1) Jika disetujui,  mahasiswa  melaksanakan  kegiatan  studi/proyek independen 

2) Jika ditolak, mahasiswa merevisi dan mengajukan kembali; 

d. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional 

sebagai luaran kegiatan studi/proyek independen; 

e. Menyusun  laporan   kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. 

 

10. Pengakuan Satuan Kredit Semester (sks) 

1) Mahasiswa yang mengikuti Program Asistensi Mengajar Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka (MBKM) di luar Universitas, mendapat pengakuan satuan kredit semester 

(sks); 

2) Program Studi dapat mengkonversi nilai Program Studi/Proyek Independen ke dalam 

mata kuliah, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila telah lulus Program 

Studi/Proyek Independen yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya dengan 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) 

jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam 

kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;  

b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus 

empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu 
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atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan 

sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) 

jam kumulatif ; 

c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam 

kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu 

enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 

(empat puluh) sks; 

d. Apabila pembelajaran tidak memenuhi kriteria pada point a, b dan c di atas, maka 

diberikan pengakuan sks untuk setiap 1 (satu) sks sama dengan 1,5 (satu setengah) 

minggu atau 46 (empat puluh enam) jam pembelajaran.   
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11. Alur Program Studi/Proyek Independen 

 
LP3 UNMUHA Fakultas / Program Studi Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya 

Membuka pendaftaran untuk 

kegiatan studi /proyek 

independen 

Menyediakan DPL untuk 

studi /proyek independen 

sesuai keahliannya 

 

Diterima 

1. Melakukan monev kegiatan 

studi independen 

2. Mengirimkan hasil konversi nilai 

studi independen ke Biro 

Akademik. 

 
 Tidak 

1. Menyelenggarakan 

evaluasi dari kegiatan 

studi independen 

untuk di sertakan 

menjadi mata kuliah 

yang relevan (SKS) 

2. Melakukan rekapitulasi 

dan mengirimkan nilai 

studi independen 

Menyelenggarakan 

bimbingan 

pendampingan, serta 

pelatihan dalam proses 

studi /proyek 

independen 

 

 

Mengikuti 

pembekalan DPL yang 

di selenggarakan 

Fakultas/Prodi 

Merevisi dan Mengajukan 

kembali 

Mengajukan rencana studi 

independen 

Menyusun laporan kegiatan 
dan menyampaikan laporan 

dalam bentuk persentasi 

Menghasilkan nilai akhir yang 

dinyatakan lulus dari MK yang 

diambil oleh mahasiswa pada 

studi /proyek independen 

 

 

 

Mengikuti mata kuliah sesuai 

KRS dan mendapatkan 

persetujuan Dosen 

Penasehat Akademik 

 

Membuat rencana studi 

/proyek independen 

Melakukan diseminasi 

kegiatan studi /proyek 

independen 

 

Melakukan monev (LP3) 

kegiatan studi /proyek 

independen 

  

Memverifikasi 

pelaporan konversi 

nilai studi /proyek 

independen 

 

Kaprodi menilai kelayakan 

rencana studi /proyek 

independen yang di ajukan 

dan mengumumkan hasilnya 

Memfasilitasi  terbentuknya 

sebuah tim studi /proyek 

independen 

Ya 

Menginput nilai mahasiswa ke 

SIAKAD dan Feeder 
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1. Ruang Lingkup 

Program penelitian/ riset adalah program belajar yang disediakan bagi mahasiswa yang 

memiliki minat tinggi terhadap bidang penelitian/riset diwujudkan dalam bentuk kegiatan 

penelitian di lembaga riset/pusat studi. Kegiatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk  

membangun cara berpikir kritis pada berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan 

tinggi. Pada implementasinya, mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam 

bidang penelitian, dapat melakukan magang di laboratorium atau unit riset yang ada di luar 

kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) sebagai asisten peneliti. Kegiatan ini 

berjangka 1 semester - 1 tahun. 

2. Tujuan 

a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang 

penelitian/riset dengan cara menjadi asisten/anggota peneliti; 

b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian/riset melalui pembimbingan langsung 

oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi; 

c. Meningkatkan kualitas penelitian/riset di laboratorium dan lembaga penelitian/riset 

Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) dengan didampingi oleh peneliti-peneliti 

senior dibidangnya. 
 

3. Indikator Keberhasilan Proses yang Dilengkapi dengan Waktu  

a. Terlaksananya kegiatan penelitian/riset mahasiswa dalam rentang 1-2 semester atau 

setara 20-24 SKS yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik; 

b. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh dosen pembimbing yang ditetapkan melalui Surat 

Tugas Dekan; 

c. Tersedianya laporan hasil penelitian/riset yang dipresentasikan oleh mahasiswa tentang 

kegiatan yang dilaksanakan. 

4. Pihak yang Terlibat  

a. Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali); 

b. Dosen Pembimbing Lapangan; 

c. Fakultas/Program Studi; 

d. Biro Akademik; 

e. LP3 

f. LP4M 
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5. Acuan Kegiatan 

a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.74 Tahun 2021 tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajarn Program Kampus Merdeka; 

e. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 074/UM.M/KEP/F/2021 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;  

f. Statuta UNMUHA tahun 2019; 

g. Peraturan Akademik UNMUHA; 

h. Pedoman Akademik UNMUHA; 

i. Standar Mutu Akademik UNMUHA; 

j. SOP Konversi Nilai. 

 

6. Penanggungjawab Kegiatan 

a. Rektor UNMUHA; 

b. Wakil Rektor 1 UNMUHA; 

c. Biro Akademik UNMUHA; 

d. LP4M UNMUHA; 

e. Dekan/Kaprodi terkait di Lingkungan UNMUHA; 

f. Lembaga riset mitra UNMUHA. 
 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan 

a. Status keaktifan mahasiswa pada PDDIKTI; 

b. Adanya ketentuan dalam kurikulum prodi dan standar penilaian tentang penelitian/ riset 

yang dijadikan acuan asesmen kegiatan penelitian/riset; 

c. Proposal penelitian/riset yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Kaprodi; 

d. Ada pendampingan dari dosen pembimbing penelitian/riset yang ditunjuk oleh Kaprodi; 

e. Mahasiswa terdaftar pada semester 5 (lima) dengan IPK minimal 3 (tiga) yang dibuktikan 

dengan transkrip nilai sementara; 
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f. Telah lulus mata kuliah metode penelitian. 

8. Dokumen Penunjang Kegiatan 

a. Proposal penelitian/riset yang disetujui Dosen Pembimbing dan Kaprodi; 

b. Buku kegiatan/logbook sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa; 

c. Dokumentasi kegiatan monitor dan evaluasi; 

d. Laporan hasil kegiatan; 

e. Hasil konversi nilai. 

9. Prosedur Kegiatan 

1)  LP3 dan LP4M 

a. Melakukan diseminasi kegiatan penelitian/riset mahasiswa; 

b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian/riset mahasiswa bersama 

Fakultas/Prodi; 

c. Memverifikasi pelaporan konversi nilai penelitian/riset mahasiswa. 

2)  Fakultas / Program Studi 

a. Membuka pendaftaran untuk kegiatan penelitian/riset mahasiswa; 

b. Menyediakan tim dosen pembimbing lapangan (DPL) untuk penelitian/ riset 

mahasiswa sesuai keahlian dari penelitian/riset yang diajukan; 

c. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim penelitian/riset yang terdiri mahasiswa lintas 

disiplin; 

d. Kaprodi menilai kelayakan proposal penelitian/riset mahasiswa yang diajukan dan 

mengumumkan hasilnya: 

a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian/riset mahasiswa; 

b) Jika ditolak, mahasiswa merevisi dan mengajukan kembali. 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian/riset mahasiswa; 

f. Mengirimkan hasil konversi nilai penelitian/ riset ke Biro Akademik; 

g. Menginput konversi nilai mata kuliah ke Siakad dan Feeder. 

3)  Dosen Pembimbing Lapangan 

a. Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan Fakultas/Prodi; 

b. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan serta pelatihan dalam proses 

penelitian/ riset yang dijalankan oleh tim mahasiswa; 
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c. Menyelenggarakan evaluasi dari penelitian/ riset mahasiswa untuk disetarakan 

menjadi mata kuliah yang relevan (SKS); 

d. Berkoordinasi secara intensif dengan Dekan dan Kaprodi selama penelitian/riset 

berlangsung; 

e. Melakukan rekapitulasi dan mengirimkan nilai penelitian/riset ke Program Studi. 
 

4)   Mahasiswa 

a. Mengikuti mata kuliah sesuai KRS dan mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat 

Akademik (Dosen Wali); 

b. Membuat proposal kegiatan penelitian/riset lintas disiplin; 

c. Mengajukan proposal ke Kaprodi; 

a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian/riset; 

b) Jika ditolak, mahasiswa merevisi dan mengajukan kembali.  

d. Menghasilkan publikasi hasil penelitian/riset melalui jumal terindeks, Hak 

Kekayaan Intelektual, Kualitas produk inovasi, dan penghargaan dari 

penyelenggaraan perlombaan sebagai luaran kegiatan penelitian/riset mahasiswa; 

e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. 

10. Pengakuan Satuan Kredit Semester (sks) 

1) Mahasiswa yang mengikuti Program Penelitian/Riset Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka (MBKM) di luar Universitas, mendapat pengakuan satuan kredit semester 

(sks); 

2) Program Studi dapat mengkonversi nilai Program Penelitian/Riset ke dalam mata 

kuliah, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila telah lulus program 

Penelitian/Riset yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya dengan memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Penelitian/riset lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) 

jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam 

kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;  

b. Penelitian/riset lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus 

empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu 

atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan 
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sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam 

kumulatif ; 

c. Penelitian/riset antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam 

kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam 

ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat 

puluh) sks; 

d. Apabila masa penelitian/riset tidak memenuhi kriteria pada point a, b dan c di atas, 

maka diberikan pengakuan sks untuk setiap 1 (satu) sks sama dengan 1,5 (satu 

setengah) minggu atau 46 (empat puluh enam) jam pembelajaran.   
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11. Alur Program Penelitian/Riset Mahasiswa 

 
LP3 UNMUHA Fakultas / Program Studi Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya 

Membuka pendaftaran untuk 

kegiatan penelitian/riset 

 

Menyediakan DPL untuk 

penelitian/riset sesuai 

keahliannya 

 

Diterima 

1. Melakukan monev kegiatan 

penelitian/riset 

2. Mengirimkan hasil konversi nilai 

penelitian/riset ke Biro 

Akademik. 

 
 Tidak 

1. Menyelenggarakan 

evaluasi dari kegiatan 

penelitian/riset untuk 

di sertakan menjadi 

mata kuliah yang 

relevan (SKS) 

2. Melakukan rekapitulasi 

dan mengirimkan nilai 

penelitian/riset 

Menyelenggarakan 

bimbingan 

pendampingan, serta 

pelatihan dalam proses 

penelitian/riset 

 

 

Mengikuti 

pembekalan DPL yang 

di selenggarakan 

Fakultas/Prodi 

Merevisi dan Mengajukan 

kembali 

Mengajukan rencana 

penelitian/riset 

 

Menyusun laporan kegiatan 
dan menyampaikan laporan 

dalam bentuk persentasi 

Menghasilkan nilai akhir yang 

dinyatakan lulus dari MK yang 

diambil oleh mahasiswa pada 

penelitian/riset 

 

 

 

Mengikuti mata kuliah sesuai 

KRS dan mendapatkan 

persetujuan Dosen 

Penasehat Akademik 

 

Membuat rencana 

penelitian/riset 

Melakukan diseminasi 

kegiatan 

penelitian/riset 

 

Melakukan monev (LP3) 

kegiatan penelitian/riset 

  

Memverifikasi 

pelaporan konversi 

nilai penelitian/riset 

 

Kaprodi menilai kelayakan 

rencana penelitian/riset 

yang di ajukan dan 

mengumumkan hasilnya 

Memfasilitasi  terbentuknya 

sebuah tim penelitian/riset 

 

Ya 

Menginput nilai mahasiswa ke 

SIAKAD dan Feeder 
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1. Ruang Lingkup 

Program proyek kemanusiaan adalah program pelibatan mahasiswa dalam kegiatan 

proyek kemanusiaan yang bersifat voluntary dalam jangka waktu satu atau dua semester. 

Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga kemanusiaan nasional maupun internasional 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 praktisi dalam 

proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya di Indonesia. 

2. Tujuan 

a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang proyek 

kemanusiaan dengan cara suka relawan atau pelaksana proyek kemanusiaan; 

b. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai proyek kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

c. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami 

permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan 

keahliannya masing-masing. 

3. Indikator Keberhasilan Proses yang Dilengkapi dengan Waktu 

a. Terlaksananya proyek kemanusiaan dalam rentang waktu 1-2 semester setara 20-40 SKS 

yang dilaksanakan sesuai kalender akademik UNMUHA; 

b. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan yang ditetapkan 

melalui Surat Tugas Dekan; 

c. Tersedianya laporan hasil kegiatan yang dipresentasikan oleh mahasiswa tentang proyek 

kemanusiaan yang dilaksanakan. 

4. Pihak yang Terlibat 

a. Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali); 

b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL); 

c. Lembaga/organisasi yang sudah menjalin kemitraan dengan  prodi; 

d. Fakultas/ Program Studi; 

e. Biro Akademik. 
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5. Acuan Kegiatan 

a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.74 Tahun 2021 tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajarn Program Kampus Merdeka; 

e. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 074/UM.M/KEP/F/2021 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka  

f. Statuta UNMUHA tahun 2019; 

g. Peraturan Akademik UNMUHA; 

h. Pedoman Akademik UNMUHA; 

i. Standar Mutu Akademik UNMUHA; 

j. SOP Konversi Nilai. 

6. Penanggungjawab Kegiatan 

a. Rektor UNMUHA; 

b. Wakil Rektor I UNMUHA; 

c. Kepala Biro Akademik UNMUHA; 

d. LP4M UNMUHA; 

e. Dekan/Kaprodi terkait di Lingkungan UNMUHA; 

f. Dosen Pembimbing Lapangan. 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan 

a. Status keaktifan mahasiswa pada PDDIKTI; 

b. Adanya ketentuan dalam kurikulum prodi dan standar penilaian tentang proyek 

kemanusiaan yang dijadikan acuan asesmen kegiatan proyek kemanusiaan; 

c. Proposal proyek kemanusiaan yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan 

Kaprodi; 
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d. Ada pendampingan dari dosen pembimbing proyek kemanusiaan yang ditunjuk oleh 

Kaprodi; 

e. Mahasiswa terdaftar pada semester 5 (lima) dengan IPK minimal 3 (tiga) yang 

dibuktikan dengan transkrip nilai sementara. 
 

8. Dokumen Penunjang Kegiatan 

a. Proposal proyek kemanusian yang disetujui Dosen Pembimbing dan Kaprodi; 

b. Buku kegiatan/logbook sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa; 

c. Dokumentasi kegiatan monitor dan evaluasi; 

d. Laporan hasil kegiatan; 

e. Hasil konversi nilai. 

9. Prosedur Kegiatan 

a. LP3  

1) Melakukan diseminasi kegiatan proyek kemanusiaan; 

2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan proyek kemanusiaan bersama 

Fakultas/Prodi; 

3) Memverifikasi pelaporan konversi nilai proyek kemanusiaan. 

b.   Fakultas / Program Studi 

1) Membuka pendaftaran untuk kegiatan proyek kemanusiaan; 

2) Menyediakan tim Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk proyek kemanusiaan 

sesuai keahlian dari topik proyek kemanusiaan yang diajukan; 

3) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek kemanusiaan yang terdiri mahasiswa 

lintas disiplin; 

4) Kaprodi menilai kelayakan proposal proyek kemanusiaan yang diajukan dan 

mengumumkan hasilnya: 

a. Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan; 

b. Jika ditolak, mahasiswa merevisi dan mengajukan kembali. 

5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan proyek kemanusiaan; 

6) Mengirimkan hasil konversi nilai proyek kemanusiaan ke Biro Akademik; 

7) Menginput konversi nilai ke Siakad dan Feeder. 

c.  Dosen Pembimbing Lapangan 

1) Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan Fakultas/Prodi; 
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2) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan serta pelatihan dalam proses 

penelitian/riset yang dijalankan oleh tim mahasiswa; 

3) Menyelenggarakan evaluasi proyek kemanusiaan mahasiswa untuk disetarakan 

menjadi mata kuliah yang relevan (SKS); 

4) Berkoordinasi secara intensif dengan Dekan dan Kaprodi selama penelitian/ riset 

berlangsung; 

5) Melakukan rekapitulasi dan mengirimkan nilai penelitian/riset ke Program Studi. 

d.  Mahasiswa 

1) Mengikuti mata kuliah sesuai KRS dan mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat 

Akademik (Dosen Wali); 

2) Membuat proposal kegiatan penelitian/riset lintas disiplin; 

3) Mengajukan proposal ke Kaprodi; 

a. Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian/riset; 

b. Jika ditolak, mahasiswa merevisi dan mengajukan kembali. 

4) Memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian dalam permasalahan sosial 

merupakan luaran dari kegiatan  proyek kemanusiaan; 

5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. 

10. Pengakuan Satuan Kredit Semester (sks) 

1) Mahasiswa yang mengikuti Program Proyek Kemanusiaan Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka (MBKM) di luar Universitas, mendapat pengakuan satuan kredit semester 

(sks); 

2) Program Studi dapat mengkonversi nilai Program Proyek Kemanusiaan ke dalam mata 

kuliah, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila telah lulus Program Proyek 

Kemanusiaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya dengan memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) 

jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam 

kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;  

b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat 

puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 

1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan 
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sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam 

kumulatif ; 

c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam 

kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam 

ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat 

puluh) sks; 

d. Apabila pembelajaran tidak memenuhi kriteria pada point a, b dan c di atas, maka 

diberikan pengakuan sks untuk setiap 1 (satu) sks sama dengan 1,5 (satu setengah) 

minggu atau 46 (empat puluh enam) jam pembelajaran.   
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11. Alur Program Proyek Kemanusiaan 

 
LP3 UNMUHA Fakultas / Program Studi Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya 

Membuka pendaftaran untuk 

kegiatan proyek kemanusiaan 

 

Menyediakan DPL untuk 

proyek kemanusiaan sesuai 

keahliannya 

 

Diterima 

1. Melakukan monev kegiatan 

proyek kemanuasiaan 

2. Mengirimkan hasil konversi nilai 

proyek kemanusiaan ke Biro 

Akademik. 

 
 Tidak 

1. Menyelenggarakan 

evaluasi dari kegiatan 

proyek kemanusiaan 

untuk di sertakan 

menjadi mata kuliah 

yang relevan (SKS) 

2. Melakukan rekapitulasi 

dan mengirimkan nilai 

proyek kemanusiaan 

Menyelenggarakan 

bimbingan 

pendampingan, serta 

pelatihan dalam proses 

proyek kemanusiaan 

 

 

Mengikuti 

pembekalan DPL yang 

di selenggarakan 

Fakultas/Prodi 

Merevisi dan Mengajukan 

kembali 

Mengajukan rencana proyek 

kemanusiaan 

Menyusun laporan kegiatan 
dan menyampaikan laporan 

dalam bentuk persentasi 

Menghasilkan nilai akhir yang 

dinyatakan lulus dari MK yang 

diambil oleh mahasiswa pada 

proyek kemanusiaan 

 

 

 

Mengikuti mata kuliah sesuai 

KRS dan mendapatkan 

persetujuan Dosen 

Penasehat Akademik 

 

Membuat rencana proyek 

kemanusiaan 

Melakukan diseminasi 

kegiatan proyek 

kemanusiaan 

 

Melakukan monev (LP3) 

kegiatan proyek 

kemanusiaan 

 

Memverifikasi 

pelaporan konversi 

nilai proyek 

kemanusiaan 

 

Kaprodi menilai kelayakan 

rencana proyek 

kemanusiaan yang diajukan 

dan mengumumkan hasilnya 

Memfasilitasi  terbentuknya 

sebuah tim proyek 

kemanusiaan 

Ya 

Menginput nilai mahasiswa ke 

SIAKAD dan Feeder 
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1. Ruang Lingkup 

Kegiatan wirausaha memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mendapatkan kegiatan 

pembelajaran terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik melalui kegiatan 

berwirausaha. Kegiatan wirausaha yang dilakukan mahasiswa dapat difasilitasi dalam bentuk 

kegiatan mandiri, berkelompok atau mengikuti basis kegiatan yang dilakukan oleh inkubasi-

inkubasi bisnis, baik yang dimiliki UNMUHA maupun luar UNMUHA. Kegiatan yang 

dilakukan bersifat terstruktur dengan melibatkan adanya sistem penilaian yang terstandar 

yang disesuaikan dengan kurikulum prodi. 

2. Tujuan 

a. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk 

mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing; 

b. Menangani permasalahan pengangguran intelektual di kalangan sarjana; 

c. Memberikan ruang lebih luas bagi prodi untuk mengembangkan kurikulum 

dengan basis kewirausahaan. 

3. Indikator Keberhasilan Proses yang dilengkapi dengan Waktu 

a. Terlaksananya kegiatan wirausaha mahasiswa dalam rentang 1-2 semester setara 20-40 

SKS yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik UNMUHA; 

b. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh dosen pembimbing yang ditetapkan 

melalui Surat Tugas Dekan; 

c. Tersedianya laporan hasil kegiatan yang dipresentasikan oleh mahasiswa tentang 

kegiatan wirausaha yang telah dilaksanakan. 

4. Pihak yang Terlibat 

a. Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali); 

b. Dosen Pembimbing Lapangan; 

c. Inkubasi Bisnis/Mitra Kewirausahaan; 

d. Fakultas/Program Studi; 

e. Biro Akademik. 

5. Acuan Kegiatan 

a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.74 Tahun 2021 tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajarn Program Kampus Merdeka; 

e. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 074/UM.M/KEP/F/2021 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka  

f. Statuta UNMUHA tahun 2019; 

g. Peraturan Akademik UNMUHA; 

h. Pedoman Akademik UNMUHA; 

i. Standar Mutu Akademik UNMUHA; 

j. SOP Konversi Nilai. 

 

6. Penanggungjawab Kegiatan 

a. Rektor UNMUHA; 

b. Wakil Rektor I UNMUHA; 

c. Biro Akademik UNMUHA; 

d. Dekan/Kaprodi di lingkungan UNMUHA; 

e. Dosen Pembimbing Lapangan; 

f. Inkubasi bisnis UNMUHA atau Mitra. 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan 

a. Status keaktifan mahasiswa pada PD DIKTI; 

b. Adanya ketentuan dalam kurikulum prodi dan standar penilaian tentang 

kewirausahaan yang dijadikan acuan asesmen kegiatan kewirausahaan; 

c. Adanya dokumen kesepakatan antara prodi asal dengan lembaga inkubasi bisnis dalam 

bentuk nota kesepahaman/ nota kesepakatan/ surat perjanjian kerja sama (jika inkubasi 

bisnis di luar UNMUHA); 

d. Proposal bisnis yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Kaprodi; 

e. Ada pendampingan dari Dosen Pembimbing Lapangan Kewirausahaan yang 

ditunjuk oleh Kaprodi; 
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f. Adanya persetujuan dari Lembaga Inkubasi Bisnis/ Mitra untuk menerima 

mahasiswa yang mengajukan proposal kewirausahaan; 

g. Mahasiswa terdaftar pada semester 5 (lima) dengan IPK minimal 3 (tiga) yang 

dibuktikan dengan transkrip nilai sementara. 
 

8. Dokumen Penunjang Kegiatan 

a. Dokumen perjanjian antara prodi dengan lembaga mitra; 

b. Proposal yang disetujui Dosen Pembimbing Lapangan dan Kaprodi; 

c. Buku kegiatan/logbook sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa yang disepakati 

dengan mitra; 

d. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi; 

e. Laporan hasil kegiatan kewirausahaan. 

9. Prosedur Kegiatan 

1)  LP3  

a. Melakukan diseminasi kegiatan kewirausahaan; 

b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kewirausahaan bersama 

Fakultas/Prodi; 

c. Memverifikasi pelaporan konversi nilai kewirausahaan. 

2)  Fakultas/Prodi 

a. Membuka pendaftaran untuk kegiatan kewirausahaan; 

b. Mengusulkan kerjasama dengan institusi mitra dalam penyediaan sistem 

pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung; 

c. Menyusun RPS kegiatan kewirausahaan MBKM yang dapat memenuhi 20 

SKS/semester atau 40 SKS/tahun; 

d. Menyediakan tim Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mentor dari Mitra 

untuk kegiatan kewirausahaan. Kaprodi menilai kelayakan proposal kewirausahaan 

yang diajukan mahasiswa baik secara mandiri/kelompok dan mengumumkan 

hasilnya: 

a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha; 

b) Jika ditolak, mahasiswa merevisi dan mengajukan kembali. 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan wirausaha; 
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f. Mengirimkan hasil konversi nilai kewirausahaan ke Biro Akademik; 

g. Menginput konversi nilai ke Siakad dan Feeder. 

 3)  Dosen Pembimbing Lapangan 

a. Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan Fakultas/Prodi. 

b. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan serta pelatihan dalam proses 

kegiatan kewirausahaan yang dijalankan oleh tim mahasiswa. 

c. Menyelenggarakan evaluasi dari kegiatan mahasiswa untuk disetarakan 

menjadi mata kuliah yang relevan (SKS). 

d. Berkoordinasi secara intensif dengan Dekan dan Kaprodi selama kegiatan 

wirausaha berlangsung. 

e. Melakukan rekapitulasi dan mengirimkan nilai kegiatan kewirausahaan ke prodi. 

 4)  Mahasiswa 

a. Mengikuti mata kuliah sesuai KRS dan mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat 

Akademik (Dosen Wali). 

b. Membuat proposal kegiatan wirausaha baik secara mandiri/kelompok. 

c. Mengajukan proposal ke Kaprodi, 

a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan kewirausahaan; 

b) Jika ditolak, mahasiswa merevisi kembali proposal. 

d. Mahasiswa menjalankan usaha yang dilakukan dalam waktu 1-2 semester (setara 

20-40 SKS); 

e. Menyusun laporan kegiatan kewirausahaan menyampaikan laporan dalam bentuk 

presentasi. 

 

10. Pengakuan Satuan Kredit Semester (sks) 

1) Mahasiswa yang mengikuti Program Kegiatan Wirausaha Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka (MBKM) di luar Universitas, mendapat pengakuan satuan kredit semester 

(sks); 

2) Program Studi dapat mengkonversi nilai Program Kegiatan Wirausaha ke dalam mata 

kuliah, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila telah lulus Program Kegiatan 

Wirausaha yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya dengan memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 
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a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) 

jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam 

kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;  

b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus 

empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu 

atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan 

sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) 

jam kumulatif ; 

c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam 

kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu 

enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 

(empat puluh) sks; 

d. Apabila pembelajaran tidak memenuhi kriteria pada point a, b dan c di atas, maka 

diberikan pengakuan sks untuk setiap 1 (satu) sks sama dengan 1,5 (satu setengah) 

minggu atau 46 (empat puluh enam) jam pembelajaran.   
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11. Alur Program Kegiatan Wirausaha 

 
LP3 UNMUHA Fakultas / Program Studi Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya 

Membuka pendaftaran untuk 

kegiatan wirausaha 

 

Menyediakan DPL untuk 

wirausaha sesuai 

keahliannya 

 

Diterima 

1. Melakukan monev kegiatan 

wirausaha 

2. Mengirimkan hasil konversi nilai 

wirausaha ke Biro Akademik. 

 
 Tidak 

1. Menyelenggarakan 

evaluasi dari kegiatan 

wirausaha untuk di 

sertakan menjadi mata 

kuliah yang relevan 

(SKS) 

2. Melakukan rekapitulasi 

dan mengirimkan nilai 

wirausaha 

Menyelenggarakan 

bimbingan 

pendampingan, serta 

pelatihan dalam proses 

wirausaha 

 

 

 

Mengikuti 

pembekalan DPL yang 

di selenggarakan 

Fakultas/Prodi 

Merevisi dan Mengajukan 

kembali 

Mengajukan rencana wirausaha 

 

Menyusun laporan kegiatan 
dan menyampaikan laporan 
dalam bentuk persentasi 

Menghasilkan nilai akhir yang 

dinyatakan lulus dari MK yang 

diambil oleh mahasiswa pada 

wirausaha 

 

 

 

Mengikuti mata kuliah sesuai 

KRS dan mendapatkan 

persetujuan Dosen 

Penasehat Akademik 

 

Membuat rencana wirausaha 

. 

Melakukan diseminasi 

kegiatan wirausaha 

 

Melakukan monev (LP3) 

kegiatan wirausaha 

 

  

Memverifikasi 

pelaporan konversi 

nilai wirausaha 

 

Kaprodi menilai kelayakan 

rencana wirausaha yang 

diajukan dan mengumumkan 

hasilnya 

Memfasilitasi  terbentuknya 

sebuah tim wirausaha 

 

Ya 

Menginput nilai mahasiswa ke 

SIAKAD dan Feeder 
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1. Ruang Lingkup 

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

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

kampus. Hal ini berguna untuk bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan 

menangani masalah. Sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan 

memberi solusi untuk masalah yang ada di desa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan 

dapat mengasah softskill kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan dan 

kepemimpinan mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 6-12 bulan atau setara 20-40 SKS. Teknis pelaksanaannya 

kegiatan ini terdapat beberapa model, selain itu mahasiswa diharapkan dapat membuat tulisan 

hasil kegiatan dalam bentuk tugas akhir. 

 

2. Tujuan 

a. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang 

dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan; 

b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, serta pihak lainnya. 

 

3. Indikator Keberhasilan Proses yang Dilengkapi dengan Waktu 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk 

meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri; 

2) Mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka 

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

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

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat; 

3) Mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan pemerintah 

desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa; 

4) Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang 

dimilikinya di lapangan yang disukainya. 
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b. Bagi Perguruan Tinggi 

1) Adanya umpan balik yang diberikan UNMUHA ke masyarakat terkait ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat; 

2) Menjadi sarana bagi UNMUHA dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam 

membantu pembangunan desa; 

3) Menjadi sarana pengembangan tri dharma di UNMUHA; 

4) Menjadi sarana aktulisasi dosen UNMUHA dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

c.   Bagi Desa 

1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyususn 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencan Kegiatan 

Pembangunan Desa (RKPDes); 

2) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa; 

3) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat 

desa; 

4) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa; 

5) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. 

 

4. Pihak yang Terlibat 

a. Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali); 

b. Dosen Pembimbing Lapangan; 

c. Fakultas/Program Studi; 

d. Biro Akademik; 

e. Badan Pelaksana (BAPEL) KKN; 

f. Desa Mitra. 
 

5. Acuan Kegiatan 

a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.74 Tahun 2021 tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajarn Program Kampus Merdeka; 

e. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 074/UM.M/KEP/F/2021 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka  

f. Statuta UNMUHA tahun 2019; 

g. Peraturan Akademik UNMUHA; 

h. Pedoman Akademik UNMUHA; 

i. Standar Mutu Akademik UNMUHA; 

j. SOP Konversi Nilai. 
 

6. Penanggungjawab Kegiatan 

a. Rektor UNMUHA; 

b. Wakil Rektor I UNMUHA; 

c. Biro Akademik UNMUHA; 

d. Dekan/Kaprodi terkait di Lingkungan UNMUHA; 

e. Dosen Pembimbing Lapangan. 
 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan 

a. Status keaktifan mahasiswa pada PDDIKTI; 

b. Adanya ketentuan dalam kurikulum prodi dan standar penilaian tentang KKNT yang 

dijadikan acuan asesmen kegiatan KKNT; 

c. Rencana KKNT yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Kaprodi; 

d. Ada pendampingan dari dosen pembimbing KKNT yang ditunjuk oleh Kaprodi. 

e. Mahasiswa terdaftar pada semester 5 (lima) dengan IPK minimal 3 (tiga) yang 

dibuktikan dengan transkrip nilai sementara; 
 

8. Dokumen Penunjang Kegiatan 

a. Rencana KKNT yang disetujui Dosen Pembimbing dan Kaprodi; 

b. Buku kegiatan/ logbook sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa; 

c. Dokumentasi kegiatan monitor dan evaluasi; 

d. Laporan hasil kegiatan; 

e. Hasil konversi nilai. 
 

9. Prosedur Kegiatan 

1). LP3  
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a. Melakukan diseminasi kegiatan KKNT; 

b. Membuka pendaftaran untuk kegiatan KKNT; 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan KKNT bersama Fakultas/Prodi; 

2). Fakultas/Program Studi 

a. Menyediakan tim Dosen Pembimbing Lapangan untuk KKNT sesuai keahlian dari 

topik KKNT yang diajukan; 

b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim KKNT yang terdiri mahasiswa lintas 

disiplin; 

c. Kaprodi menilai kelayakan rencana KKNT yang diajukan dan mengumumkan 

hasilnya: 

a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan KKNT; 

b) Jika ditolak, mahasiswa merevisi usulan dan mengajukan kembali. 

d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan KKNT; 

e. Mengirimkan hasil konversi nilai KKNT ke Biro Akademik; 

f. Menginput konversi nilai ke Siakad dan Feeder. 

3). Dosen Pembimbing Lapangan 

a. Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan Fakultas/Prodi. 

Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan serta pelatihan dalam proses KKNT 

yang dijalankan oleh tim mahasiswa; 

b. Menyelenggarakan evaluasi dari KKNT mahasiswa untuk disetarakan menjadi 

mata kuliah yang relevan (SKS); 

c. Berkoordinasi secara intensif dengan Dekan dan Kaprodi selama KKNT 

berlangsung; 

d. Melakukan rekapitulasi dan mengirimkan nilai KKNT ke Program Studi. 

 

4).  Mahasiswa 

a. Memprogram mata kuliah sesuai KRS dan mendapatkan persetujuan Dosen 

Penasehat Akademik (Dosen Wali); 

b. Membuat proposal kegiatan KKNT lintas disiplin keilmuan; 

c. Mengajukan proposal ke Kaprodi; 

a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN Tematik; 

b) Jika ditolak, mahasiswa merevisi usulan dan mengajukan kembali. 
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d. Menghasilkan produk berupa proyek di desa yang diakui instansi terkait sebagai 

luaran kegiatan KKNT; 

e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi; 

 

10. Pengakuan Satuan Kredit Semester (sks) 

1) Mahasiswa yang mengikuti Program Membangun Desa-KKN Tematik Merdeka 

Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di luar Universitas, mendapat pengakuan satuan 

kredit semester (sks); 

2) Program Studi dapat mengkonversi nilai Program Membangun Desa-KKN Tematik ke 

dalam mata kuliah, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila telah lulus Program 

Membangun Desa-KKN Tematik yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya 

dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) 

jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam 

kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;  

b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus 

empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu 

atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan 

sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) 

jam kumulatif ; 

c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam 

kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu 

enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 

(empat puluh) sks; 

d. Apabila pembelajaran tidak memenuhi kriteria pada point a, b dan c di atas, maka 

diberikan pengakuan sks untuk setiap 1 (satu) sks sama dengan 1,5 (satu setengah) 

minggu atau 46 (empat puluh enam) jam pembelajaran.   
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11. Alur Program Membangun Desa/KKN 
 

LP3 UNMUHA Fakultas / Program Studi Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya 

Membuka pendaftaran untuk 

kegiatan membangun 
desa/KKN 

 

 

 

Menyediakan DPL untuk 
membangun desa/KKN  

sesuai keahliannya 

 

Diterima 

1. Melakukan monev kegiatan 
membangun desa/KKN 

2. Mengirimkan hasil konversi nilai 

membangun desa/KKN ke 

Biro Akademik. 

 
 Tidak 

1. Menyelenggarakan 
evaluasi dari kegiatan 

membangun 
desa/KKN untuk di 
sertakan menjadi mata 
kuliah yang relevan 
(SKS) 

2. Melakukan rekapitulasi 
dan mengirimkan nilai 

membangun 
desa/KKN 

Menyelenggarakan 
bimbingan 
pendampingan, serta 
pelatihan dalam proses 
membangun desa/KKN 

 

 

 

Mengikuti 
pembekalan DPL yang 
di selenggarakan 
Fakultas/Prodi 

Merevisi dan Mengajukan 
kembali 

 

Mengajukan rencana 

membangun desa/KKN 

 

 

 

Menyusun laporan kegiatan 
dan menyampaikan laporan 
dalam bentuk persentasi 

Menghasilkan nilai akhir yang 
dinyatakan lulus dari MK yang 
diambil oleh mahasiswa pada 
membangun desa/KKN 

 

 

 

 

 

Mengikuti mata kuliah sesuai 
KRS dan mendapatkan 
persetujuan Dosen 
Penasehat Akademik 

 

Membuat rencana 
membangun desa/KKN 

 

. 

Melakukan diseminasi 
kegiatan membangun 
desa/KKN 

 

Melakukan monev (LP3) 
kegiatan membangun 
desa/KKN 

 

  

Memverifikasi 
pelaporan konversi 
nilai membangun 
desa/KKN 

 

 

 

Kaprodi menilai kelayakan 
rencana membangun 
desa/KKN  yang diajukan dan 
mengumumkan hasilnya 

Memfasilitasi  terbentuknya 
sebuah tim membangun 
desa/KKN 

 

 

 

 

Ya 

Menginput nilai mahasiswa ke 
SIAKAD dan Feeder 
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