
1 
 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  

Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

Penyusun: 
Rd Funny Mustikasari Elita 
R. Nabila Putri Nurhasanov 

 
Reviewer: 

Rd Funny Mustikasari Elita 
Dina Sartika 

Anne Nurbaity 
 

 

 

SATUAN PENJAMINAN MUTU 
Bandung  16 Juli 2022 



2 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Review OBE Triwulan ke dua 

Tahun 2022 pada prodi-prodi Vokasi ” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai 

laporan hasil Review  oleh Reviewer Internal. Berdasarkan hasil Review terhadap 13 indikator  

terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya merupakan hasil konfirmasi dengan Kaprodi. 

Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan 

kualitas dan kinerja.    

Apresiasi kami sampaikan kepada TIM yang telah kooperatif  dalam pelaksanaan kegiatan ini. 

Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya 

kegiatan.  

 

 

 

Bandung ,   16 Juli        2022  

Kepala Satuan Penjaminan Mutu 

Dr Rd Funny Mustikasari Elita 

 

 

 

 

 



3 
 

Target Review Pada 14 Program Studi Vokasi  

1.  D4 Agroteknoppreneur  

2.  D4 Administrasi Pemerintahan  

3.  D4 Administrasi Keuangan Publik  

4.  D4 Akuntansi Perpajakan 

5.  D4 Akuntansi  Sektor Publik  

6.  D4 Bisnis Internasional 

7.  D4 Bisnis Logistik 

8.  D4 Bahasa Dan Budaya Tiongkok 

9. D4 Kearsipan Digital  

10. D4 Kebidanan  

11. D4 Manajemen Produksi Media  

12. D4 Pariwisata Bahari  

13.D4 Pemasaran Digital  

14. D4 Teknologi Industri Kimia 
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1. Prodi D4 Agroteknopreneur 

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian dari 

lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada permintaan dari Dunia Usaha 

dan Dunia industri atas  keahlian dari 

lulusan prodidan sudah dilaksanakan atas 

dasar kerjasama 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah 

sertifikasi kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan asosiasi 

profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah 

sertifikasi profesi 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media 

pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan 

repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tersedia 1-3  sarana pembelajaran yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri yang dapat diakses oleh 

mahasiswa prodi 

 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia usaha dan 

Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana praktek 

yang mutunya baik, disediakan Dunia 

Usaha dan Dunia Industri yang dapat 

diakses oleh mahasiswa prodi 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia Industri Tersedia  sarana  dan prasarana magang 

mahasiswa yang mutunya baik, 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri yang dapat diakses oleh 

mahasiswa prodi 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal dari DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang berasal 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri 

Belum tersedianya sistem pencatatan 

biaya yang dilakukan bersama Dunia 

Usaha dan Dunia industri 
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8 Kegiatan analisis pembiayaan pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya bersama industri 

Hanya melakukan analisis biaya 

operasional pendidikan tinggi tidak 

melibatkan Dunia Usaha dan Dunia 

industri 

 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi sudah  melaksanakan konsep Multy 

entry, Recognisi Pembelajaran lampau 

melalui mekanisme transfer kredit Serta 

Pengalihan Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang inline dengan kebijakan merdeka 

belajar "Kampus Merdeka" sudah 

dilaksanakan sebagian dari rancangan 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan sudah difasilitasi 

magang wajib minimal 1 semester di 

lembaga lain melalui mekanisme 

kerjasama 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah 

sertifikasi kompetensi 

13 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah 

sertifikasi kompetensi 
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2. Prodi D4 Administrasi Pemerintahan 

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian dari 

lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada penjajakan tentang  permintaan 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri atas  

keahlian dari lulusan prodi 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Belum ada tawaran dari Asosiasi Profesi /LSP 

untuk  kegiatan ke arah sertifikasi profesi 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media 

pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan 

repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan 

komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tersedia  sarana utama pembelajaran yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia usaha 

dan Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana praktek 

yang mutunya baik, disediakan Dunia Usaha 

dan Dunia Industri yang dapat diakses oleh 

mahasiswa prodi 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana magang 

mahasiswa yang mutunya baik, disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dapat 

diakses oleh mahasiswa prodi 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal dari 

DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang 

berasal dari Dunia Usaha dan Dunia industri 

Belum tersedianya sistem pencatatan biaya 

yang dilakukan bersama Dunia Usaha dan 

Dunia industri 
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8 Kegiatan analisis pembiayaan pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya bersama industri 

Hanya melakukan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi tidak melibatkan Dunia 

Usaha dan Dunia industri 

 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi belum merumuskan konsep Multy 

entry, Recognisi Pembelajaran lampau 

melalui mekanisme transfer kredit Serta 

Pengalihan Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang inline dengan kebijakan merdeka 

belajar "Kampus Merdeka" sudah 

dilaksanakan sebagian dari rancangan 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan sudah difasilitasi 

magang wajib minimal 1 semester di 

lembaga lain melalui mekanisme kerjasama 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

13 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 
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3. Prodi D4 Administrasi Keuangan Publik 

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian 

dari lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada penjajakan tentang  permintaan 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri atas  

keahlian dari lulusan prodi 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang 

ditawarkan asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

profesi 

4 Tersedianya sarana pembelajaran 

(Tempat Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. 

media pendidikan; d. buku, buku 

elektronik, dan repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan 

komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tersedia  sarana utama pembelajaran yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia 

usaha dan Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana praktek yang 

mutunya baik, disediakan Dunia Usaha dan 

Dunia Industri yang dapat diakses oleh 

mahasiswa prodi 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan 

Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana magang 

mahasiswa yang mutunya baik, disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dapat 

diakses oleh mahasiswa prodi 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal 

dari DUDI 

Belum tersedianya sistem pencatatan biaya 

yang dilakukan bersama Dunia Usaha dan 

Dunia industri 
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b. pelaksanaan pencatatan biaya yang 

berasal dari Dunia Usaha dan Dunia 

industri 

8 Kegiatan analisis pembiayaan 

pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat 

ketercapaian standar satuan biaya 

bersama industri 

Belum ada kegiatan untuk analisis pembiayaan 

pembelajaran  

 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan 

Credit Earnings 

Prodi sudah  merumuskan konsep Multy 

entry, Recognisi Pembelajaran lampau melalui 

mekanisme transfer kredit Serta Pengalihan 

Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

inline dengan kebijakan merdeka belajar 

"Kampus Merdeka" sudah dilaksanakan 

sebagian dari rancangan 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan sudah difasilitasi 

magang wajib minimal 1 semester di lembaga 

lain melalui mekanisme kerjasama 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi  dan melaksanakan bersama 

industri dan lembaga setifkasi kompetensi 

13 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi  dan melaksanakan bersama 

industri dan lembaga setifkasi profesi yang 

kredibel 
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4. Prodi D4 Akuntansi Perpajakan 

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian 

dari lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada permintaan dari Dunia Usaha dan 

Dunia industri atas  keahlian dari lulusan 

prodi 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah mulai melaksanakan kegiatan 

memberikan sertifikasi profesi  dari Asosiasi 

Profesi/LSP dan sudah dievaluasi 

pelaksanaannya 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. 

media pendidikan; d. buku, buku 

elektronik, dan repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan 

komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tersedianya sarana pembelajaran yang 

lengkap, terawat dengan baik, dan 

utilitasnya tinggi yang disediakan oleh Dunia 

Usaha dan Dunia Industri 

 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia 

usaha dan Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana praktek yang 

mutunya baik, disediakan Dunia Usaha dan 

Dunia Industri yang dapat diakses oleh 

mahasiswa prodi 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana magang 

mahasiswa yang mutunya baik, disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dapat 

diakses oleh mahasiswa prodi 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal 

dari DUDI 

Tersedianya sistem pencatatan biaya dan 

pelaksanaan pencatatan biaya yang 

dilakukan bersama Dunia Usaha dan Dunia 

industri 



11 
 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang 

berasal dari Dunia Usaha dan Dunia 

industri 

8 Kegiatan analisis pembiayaan 

pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat 

ketercapaian standar satuan biaya bersama 

industri 

Ada kegiatan  meliputi analisis biaya 

operasional dan evaluasi ketercapaian 

standar satuan biaya bersama Dunia Usaha 

dan Dunia industri 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi sudah  melaksanakan konsep Multy 

entry, Recognisi Pembelajaran lampau 

melalui mekanisme transfer kredit Serta 

Pengalihan Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang inline dengan kebijakan merdeka 

belajar "Kampus Merdeka" sudah 

dilaksanakan sesuai rancangan kuriklum 

bersama mitra Dunia usaha dan Dunia 

Industri 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan sudah difasilitasi 

magang wajib minimal 1 semester di 

lembaga lain melalui mekanisme kerjasama 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi  dan melaksanakan bersama 

industri dan lembaga setifkasi kompetensi 

13 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi  dan melaksanakan bersama 

industri dan lembaga setifkasi profesi yang 

kredibel 
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5. Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik 

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian dari 

lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada penjajakan tentang  permintaan 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri atas  

keahlian dari lulusan prodi 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah 

sertifikasi kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah 

sertifikasi profesi 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media 

pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan 

repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan 

komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tersedia  sarana utama pembelajaran yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia usaha 

dan Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana praktek 

yang mutunya minimal disediakan Dunia 

Usaha dan Dunia Industri yang dapat 

diakses oleh mahasiswa prodi 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana magang 

mahasiswa yang mutunya baik, disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dapat 

diakses oleh mahasiswa prodi 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal dari 

DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang 

berasal dari Dunia Usaha dan Dunia industri 

Tersedianya sistem pencatatan biaya dan 

pelaksanaan pencatatan biaya yang 

dilakukan bersama Dunia Usaha dan Dunia 

industri 
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8 Kegiatan analisis pembiayaan pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya bersama industri 

Hanya melakukan analisis biaya 

operasional pendidikan tinggi tidak 

melibatkan Dunia Usaha dan Dunia industri 

 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi belum merumuskan konsep Multy 

entry, Recognisi Pembelajaran lampau 

melalui mekanisme transfer kredit Serta 

Pengalihan Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang inline dengan kebijakan merdeka 

belajar "Kampus Merdeka" sudah 

dilaksanakan sebagian dari rancangan 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan akan tetapi belum 

difasilitasi magang wajib minimal 1 

semester 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah 

sertifikasi kompetensi 

13 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Belum merancang kegiatan ke arah 

sertifikasi profesi 
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6. Prodi D4 Bisnis Internasional 

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian dari 

lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Belum ada permintaan dari Dunia Usaha dan 

Dunia industri atas  keahlian dari lulusan 

prodi 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

profesi 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media 

pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan 

repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan 

komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tidak ada sarpras pembelajaran yang 

digunakan prodi di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia usaha 

dan Dunia Industri 

Tidak ada sarpras  untuk praktek 

pembelajaran yang digunakan prodi di Dunia 

Usaha dan Dunia Industri 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana magang 

mahasiswa yang mutunya minimal 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

yang dapat diakses oleh mahasiswa prodi 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal dari 

DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang 

berasal dari Dunia Usaha dan Dunia industri 

Belum tersedianya sistem pencatatan biaya 

yang dilakukan bersama Dunia Usaha dan 

Dunia industri 
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8 Kegiatan analisis pembiayaan pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya bersama industri 

Belum ada kegiatan untuk analisis 

pembiayaan pembelajaran  

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi belum merumuskan konsep Multy 

entry, Recognisi Pembelajaran lampau 

melalui mekanisme transfer kredit Serta 

Pengalihan Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang inline dengan kebijakan merdeka 

belajar "Kampus Merdeka" sudah 

dilaksanakan sebagian dari rancangan  

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan sudah difasilitasi 

magang wajib minimal 1 semester di 

lembaga lain melalui mekanisme kerjasama 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi  dan melaksanakan bersama 

industri 

13 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi  dan melaksanakan bersama 

industri dan lembaga setifkasi profesi yang 

kredibel 
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7. Prodi D4 Bisnis Logistik  

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian dari 

lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada permintaan dari Dunia Usaha 

dan Dunia industri atas  keahlian dari 

lulusan prodi 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSP untuk  kegiatan ke arah 

sertifikasi kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan asosiasi 

profesi atau LSP 

Belum ada tawaran dari Asosiasi Profesi 

/LSP untuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

profesi 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media 

pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan 

repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tersedia 1-3  sarana pembelajaran yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

yang dapat diakses oleh mahasiswa prodi 

 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia usaha 

dan Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana praktek 

yang mutunya minimal disediakan Dunia 

Usaha dan Dunia Industri yang dapat 

diakses oleh mahasiswa prodi 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana magang 

mahasiswa yang mutunya baik, disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dapat 

diakses oleh mahasiswa prodi 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal dari 

DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang berasal 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri 

Tersedianya sistem pencatatan biaya yang 

dilakukan bersama Dunia Usaha dan Dunia 

industri 
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8 Kegiatan analisis pembiayaan pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya bersama industri 

Hanya melakukan analisis biaya 

operasional pendidikan tinggi tidak 

melibatkan Dunia Usaha dan Dunia industri 

 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi sudah  merumuskan konsep Multy 

entry, Recognisi Pembelajaran lampau 

melalui mekanisme transfer kredit Serta 

Pengalihan Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang inline dengan kebijakan merdeka 

belajar "Kampus Merdeka" sudah 

dilaksanakan sebagian dari rancangan 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan sudah difasilitasi 

magang wajib minimal 1 semester di 

lembaga lain 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah 

sertifikasi kompetensi 

 

13 prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi Profesi 

dari lembaga Sertifikasi yag kredibel  

 

Sudah merancang kegiatan ke arah 

sertifikasi kompetensi 
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8. Prodi D4 Bahasa dan Budaya Tiongkok 

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian dari 

lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Belum ada permintaan dari Dunia Usaha dan 

Dunia industri atas  keahlian dari lulusan prodi 

 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Belum ada tawaran dari Asosiasi Profesi /LSP 

untuk  kegiatan ke arah sertifikasi profesi 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media 

pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan 

repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tersedia 1-3  sarana pembelajaran yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

yang dapat diakses oleh mahasiswa prodi 

 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia usaha 

dan Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana praktek yang 

mutunya minimal disediakan Dunia Usaha dan 

Dunia Industri yang dapat diakses oleh 

mahasiswa prodi 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana magang 

mahasiswa yang mutunya minimal disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dapat 

diakses oleh mahasiswa prodi 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal dari 

DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang berasal 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri 

Belum tersedianya sistem pencatatan biaya 

yang dilakukan bersama Dunia Usaha dan 

Dunia industri 

 

8 Kegiatan analisis pembiayaan pembelajaran Belum ada kegiatan untuk analisis 

pembiayaan pembelajaran  
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a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya bersama industri 

 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi sudah  merumuskan konsep Multy 

entry, Recognisi Pembelajaran lampau melalui 

mekanisme transfer kredit Serta Pengalihan 

Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

inline dengan kebijakan merdeka belajar 

"Kampus Merdeka" sudah dilaksanakan 

sebagian dari rancangan 

 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan akan tetapi belum 

difasilitasi magang wajib minimal 1 semester 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

 

13 prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Profesi dari lembaga Sertifikasi yag kredibel  

 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 
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9.Prodi D4 Kearsipan Digital 

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian dari 

lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada penjajakan tentang  permintaan 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri atas  

keahlian dari lulusan prodi 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  mulai melaksanakan  kegiatan 

memberikan sertifikasi kompetensi  dari 

Asosiasi Profesi/LSP 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan asosiasi 

profesi atau LSP 

Sudah  mulai melaksanakan  kegiatan 

memberikan sertifikasi profesi  dari Asosiasi 

Profesi/LSP 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media 

pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan 

repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tidak ada sarpras pembelajaran yang 

digunakan prodi di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia usaha 

dan Dunia Industri 

Tidak ada sarpras  untuk praktek 

pembelajaran yang digunakan prodi di Dunia 

Usaha dan Dunia Industri 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tidak ada sarpras  untuk magang mahasiswa 

yang digunakan prodi di Dunia Usaha dan 

Dunia Industri 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal dari 

DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang berasal 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri 

Belum tersedianya sistem pencatatan biaya 

yang dilakukan bersama Dunia Usaha dan 

Dunia industri 

8 Kegiatan analisis pembiayaan pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

Belum ada kegiatan untuk analisis pembiayaan 

pembelajaran  
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b. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya bersama industri 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi sudah  merumuskan konsep Multy 

entry, Recognisi Pembelajaran lampau melalui 

mekanisme transfer kredit Serta Pengalihan 

Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

inline dengan kebijakan merdeka belajar 

"Kampus Merdeka" sudah dilaksanakan 

sebagian dari rancangan 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan akan tetapi belum 

difasilitasi magang wajib minimal 1 semester 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

13 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 
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10. Prodi D4 Kebidanan  

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian dari 

lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada permintaan dari Dunia Usaha dan 

Dunia industri atas  keahlian dari lulusan prodi 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Belum ada tawaran dari Asosiasi Profesi /LSP 

untuk  kegiatan ke arah sertifikasi kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan asosiasi 

profesi atau LSP 

Belum ada tawaran dari Asosiasi Profesi /LSP 

untuk  kegiatan ke arah sertifikasi profesi 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media 

pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan 

repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tersedia 1-3  sarana pembelajaran yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang 

dapat diakses oleh mahasiswa prodi 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia usaha 

dan Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana praktek yang 

mutunya sangat baik (Tersertifkasi), disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dapat 

diakses oleh mahasiswa prodi 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tidak ada sarpras  untuk magang mahasiswa 

yang digunakan prodi di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal dari 

DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang berasal 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri 

Belum tersedianya sistem pencatatan biaya 

yang dilakukan bersama Dunia Usaha dan Dunia 

industri 

8 Kegiatan analisis pembiayaan pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya bersama industri 

Ada kegiatan  meliputi analisis biaya 

operasional dan evaluasi ketercapaian standar 

satuan biaya bersama Dunia Usaha dan Dunia 

industri 
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9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi belum merumuskan konsep Multy entry, 

Recognisi Pembelajaran lampau melalui 

mekanisme transfer kredit Serta Pengalihan 

Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

inline dengan kebijakan merdeka belajar 

"Kampus Merdeka" akan tetapi belum 

dilaksanakan 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan sudah difasilitasi 

magang wajib minimal 1 semester di lembaga 

lain melalui mekanisme kerjasama 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

Belum merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

13 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

Belum merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

profesi 
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11. Prodi D4 Manajemen Produksi Media 

Prodi sdh dimonev akan tetapi belum 

menyerahkan daftar isian 

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian dari 

lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan asosiasi 

profesi atau LSP 

 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media 

pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan 

repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia usaha 

dan Dunia Industri 

 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal dari 

DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang berasal 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri 

 

8 Kegiatan analisis pembiayaan pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 
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b. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya bersama industri 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

Inline dengan kampus merdeka 

 

11 Magang wajib minimal 1 semester  

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

 

13 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 
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12. Prodi D4 Pariwisata Bahari  

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian dari 

lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada penjajakan tentang  permintaan 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri atas  

keahlian dari lulusan prodi 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi Profesi/LSP 

untuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi Profesi/LSP 

untuk  kegiatan ke arah sertifikasi profesi 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media 

pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan 

repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tidak ada sarpras pembelajaran yang 

digunakan prodi di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia usaha 

dan Dunia Industri 

Tidak ada sarpras  untuk praktek 

pembelajaran yang digunakan prodi di Dunia 

Usaha dan Dunia Industri 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tidak ada sarpras  untuk magang mahasiswa 

yang digunakan prodi di Dunia Usaha dan 

Dunia Industri 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal dari 

DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang berasal 

dari Dunia Usaha dan Dunia industri 

Belum tersedianya sistem pencatatan biaya 

yang dilakukan bersama Dunia Usaha dan 

Dunia industri 

 

8 Kegiatan analisis pembiayaan pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

Belum ada kegiatan untuk analisis 

pembiayaan pembelajaran  
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b. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya bersama industri 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi sudah  melaksanakan konsep Multy 

entry, Recognisi Pembelajaran lampau 

melalui mekanisme transfer kredit Serta 

Pengalihan Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang inline dengan kebijakan merdeka 

belajar "Kampus Merdeka" sudah 

dilaksanakan sebagian dari rancangan 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan sudah difasilitasi 

magang wajib minimal 1 semester di 

lembaga lain 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

 

13 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri dan 

lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 
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13.Prodi D4 Pemasaran Digital  

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian 

dari lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada permintaan dari Dunia Usaha dan 

Dunia industri atas  keahlian dari lulusan prodi 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi 

Profesi/LSPuntuk  kegiatan ke arah sertifikasi 

profesi 

4 Tersedianya sarana pembelajaran (Tempat 

Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. 

media pendidikan; d. buku, buku 

elektronik, dan repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan 

komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Tidak ada sarpras pembelajaran yang digunakan 

prodi di Dunia Usaha dan Dunia Industri 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia 

usaha dan Dunia Industri 

Tidak ada sarpras  untuk praktek pembelajaran 

yang digunakan prodi di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana magang 

mahasiswa yang mutunya baik, disediakan Dunia 

Usaha dan Dunia Industri yang dapat diakses oleh 

mahasiswa prodi 

7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal 

dari DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang 

berasal dari Dunia Usaha dan Dunia 

industri 

Belum tersedianya sistem pencatatan biaya yang 

dilakukan bersama Dunia Usaha dan Dunia 

industri 
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8 Kegiatan analisis pembiayaan 

pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat 

ketercapaian standar satuan biaya bersama 

industri 

Belum ada kegiatan untuk analisis pembiayaan 

pembelajaran 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan Credit 

Earnings 

Prodi belum merumuskan konsep Multy entry, 

Recognisi Pembelajaran lampau melalui 

mekanisme transfer kredit Serta Pengalihan 

Kredit 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang 

inline dengan kebijakan merdeka belajar 

"Kampus Merdeka" sudah dilaksanakan sebagian 

dari rancangan 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan sudah difasilitasi magang 

wajib minimal 1 semester di lembaga lain 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan Industri 

dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

13 prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Profesi dari lembaga Sertifikasi yag kredibel  

 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 
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14.Prodi D4 Teknologi Industri Kimia  

No Kategori Hasil 

1 Adanya kebutuhan/permintaan keahlian 

dari lulusan oleh DUDI atau masyarakat 

Sudah ada penjajakan tentang  permintaan dari 

Dunia Usaha dan Dunia industri atas  keahlian dari 

lulusan prodi 

 

2 Ada sertifikasi kompetensi yang 

ditawarkan asosiasi profesi atau LSP 

Sudah  ada tawaran dari  Asosiasi Profesi/LSPuntuk  

kegiatan ke arah sertifikasi kompetensi 

 

3 Ada sertifikasi profesi yang ditawarkan 

asosiasi profesi atau LSP 

Belum ada tawaran dari Asosiasi Profesi /LSP untuk  

kegiatan ke arah sertifikasi profesi 

 

4 Tersedianya sarana pembelajaran 

(Tempat Belajar ) yang terdiri  

a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. 

media pendidikan; d. buku, buku 

elektronik, dan repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan 

komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri 

Tersedia  sarana utama pembelajaran yang 

disediakan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

 

5 Tempat paktek yang disediakan Dunia 

usaha dan Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana praktek yang 

mutunya sangat baik (Tersertifkasi), disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dapat diakses 

oleh mahasiswa prodi 

 

6 Tempat Magang di Dunia Usaha dan 

Dunia Industri 

Tersedia  sarana  dan prasarana magang mahasiswa 

yang mutunya sangat baik (Tersertifkasi), disediakan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dapat diakses 

oleh mahasiswa prodi 
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7 Tersedianya: 

a. sistem pencatatan biaya yang berasal 

dari DUDI 

b. pelaksanaan pencatatan biaya yang 

berasal dari Dunia Usaha dan Dunia 

industri 

Belum tersedianya sistem pencatatan biaya yang 

dilakukan bersama Dunia Usaha dan Dunia industri 

 

8 Kegiatan analisis pembiayaan 

pembelajaran 

a. Pelaksanaan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi bersama industri 

b. Pelaksanaan evaluasi tingkat 

ketercapaian standar satuan biaya 

bersama industri 

Belum ada kegiatan untuk analisis pembiayaan 

pembelajaran  

 

9 Comply dengan multi entry, RPL, dan 

Credit Earnings 

Prodi belum merumuskan konsep Multy entry, 

Recognisi Pembelajaran lampau melalui mekanisme 

transfer kredit Serta Pengalihan Kredit 

 

10 Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran 

yang Inline dengan kampus merdeka 

Sudah dirumuskan bentuk pembelajaran yang inline 

dengan kebijakan merdeka belajar "Kampus 

Merdeka" sudah dilaksanakan sebagian dari 

rancangan 

 

11 Magang wajib minimal 1 semester Sudah dirumuskan dan akan tetapi belum difasilitasi 

magang wajib minimal 1 semester 

 

12 Prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Kompetensi dilaksanakan dengan 

Industri dan lembaga sertifikasi 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

 

13 prodi menjamin terlaksananya Sertifikasi 

Profesi dari lembaga Sertifikasi yag 

kredibel  

 

Sudah merancang kegiatan ke arah sertifikasi 

kompetensi 

 

 



32 
 

Penutup 

 Universitas Padjadjaran merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk 

meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi 

civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi UNPAD yaitu menjadi 

universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan kelas dunia. Menyikapi kondisi ini, sudah 

seyogyanya Universitas Padjadjaran mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan 

pengendalian internal dengan melaksanakan Review Program MBKM untuk peningkatan  mutu 

akademik. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan menjadi lebih baik dari tahun 

sebelumnya. 

 Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang 

pendidikan dan kemahasiswaan UNPAD pada program kerja peningkatan mutu input, proses 

dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran 

dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu. 

 


