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Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan

sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat,
kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar lebih mampu beradaptasi
dengan kebutuhan zaman;

b. bahwa Universitas STEKOM sebagai Perguruan Tinggi dituntut untuk
dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yanginovatif
agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek
sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;

c. bahwa Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan wujud
pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga
tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai
dengan kebutuhan mahasiswa

d. bahwa pembelajaran dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan
kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta
mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan
pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti
persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi,
manajemen diri, tuntutan kinerja, target danpencapaiannya.

e. bahwa sehubungan dengan konsiderans huruf a – d, perlu ditetapkan
kebijakan yang berkaitan dengan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
di Universitas STEKOM dalam bentuk Peraturan Rektor.

Mengingat :
a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

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

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
f. Peraturan Yayasan Prima Agus teknik tentang Statuta Universitas STEKOM.

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Membangun Desa Program
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas
STEKOM.



BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai
keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan
bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor,
dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau
kemasyarakatan tertentu.

4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta
peningkatan mutu kehidupan manusia.

5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban
Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan
dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan
teknologi.

7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar.

9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
12. Universitas STEKOM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan

Pendidikan Tinggi.
13. Fakultas adalah unit kerja perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu

yang terdiri atas beberapa Program Studi.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar
nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian
kepada masyarakat.



16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah penjenjangan capaian
pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal,
informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai
dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

17. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak
jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

18. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

19. Satuan Kredit Semester atau sks adalah jam kegiatan yaitu belajar di kelas, praktik
kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi
independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.

20. Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi adalah proses interaksi dalam
pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan
dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

21. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan
mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

22. Penilaian/evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan
kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program magang industri.

23. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

24. Pertukaran mahasiswa adalah program di mana mahasiswa dari Universitas
STEKOM belajar di luar negeri di salah satu perguruan tinggi mitra kerjasama
dan/atau sebaliknya.

25. Magang adalah adalah bagian dari pelatihan kerja, yang dapat dilakukan oleh
mahasiswa semester akhir sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan
proses pendidikan.

26. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan adalah kegiatan mengajar yang
dilakukan oleh mahasiswa di Sekolah Dasar/Menengah selama beberapa bulan.

27. Mitra adalah pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan Universitas STEKOM
baik di bidang akademik maupun non akademik dari dalam maupun luar negeri.

28. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan
sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku,
jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.

29. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu
yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi
orang lain dan bernilai tambah.

30. Studi/Proyek Independen adalah karya inovatif yang diciptakan dan dilaksanakan
oleh mahasiswa.

31. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk pendidikan
dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di
tengah masyarakat di luar kampus, yang

32. secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan
menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi
desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Pasal 2
Tujuan

Tujuan Membangun Desa Program Merdeka Belajar  Kampus Merdeka di Universitas
STEKOM adalah:

1. Dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku
kepentingan di lapangan.



2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan
Kementerian terkait melalui kegiatan MBKM yang dilaksanakan mahasiswa bersama
dosen.

3. Agar dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan
passion dan bakatnya melalui program-program experiential learning dengan jalur
yang fleksibel.

4. Memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas,
kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam
mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan
seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi,
manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Pasal 3
Manfaat

1. Penyelengggraan Membangun Desa/Nagari akan memberikan manfaat baik bagi
mahasiswa, dosen, Universitas STEKOM dan pemerintahan desa.

2. Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
a. membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan

mencari solusi untuk meningkatkan potensi danmenjadi desa mandiri;
b. membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Jangka Menengah Nagari
(RPJMNag), Rencana__Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) atau Rencana
Kegiatan Pembangunan Nagari (RKPNag), dan program strategis lainnya di
desa/nagari bersama dosen pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya
Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau
Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN), pendamping local desa/nagari, dan
unsur masyarakat;

c. membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara
kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa/Nagari dan unsur masyarakat untuk
membangun desa

d. mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya; dan

e. pembinaan karakter mahasiswa dengan internalisasi berbagai kebajikan (virtues)
yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir,
bersikap, dan bertindak untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi, sebagai
anggota masyrakat, dan warga negara yang religious, nasionalis, produktif dan
kreatif.

3. Manfaat bagi dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
a. mendharmabaktikan ipteks kepada masyarakat;
b. mengaplikasikan hasil riset dalam mengembangkan _potensi desa/nagari; dan
c. menggali potensi, masalah dan solusi dalam pembangunan desa/nagari.

4. Manfaat bagi institusi Unand sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
a. umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat;
b. menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra

strategis dalam membantu pembangunan desa;
c. menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi; dan
d. menjadi sarana sktuslisssi dosen dalam pepgembangan imu pengetahuan.



5. Manfaat bagi pemerintahan desa/nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
a. memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun

RPJMDes/RPJMNag dan RKPDes/RKPNag;
b. membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa/nagari;
c. memperkuat pemberdayaan masyarakat desa/nagari;

d. memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan
masyarakat desa/nagari;

e. membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa/nagari;
dan

f. percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

BAB II

Pelaksanaan Aktivitas Membangun Desa Program Merdeka Belajar –
Kampus Merdeka di Universitas STEKOM

Bagian kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

1. Ruang lingkup program membangun desa/nagari mencakup:

a. Peningkatan partisipasi masyarakat; dan
b. Optimalisasi pemanfaatan dana desa/nagari.

2. Optimalisasi pemanfaatan dana desa/nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
dapat dipilin mahasiswa bentuk kegiatan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pembangunan desa/nagari dengan pola padat karya tunai;
2. Pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
3. Pengembangan anak usia dini holistik integratif (Paud Hl);
4. Pelaksanaan keamanan pangan di desa/nagari;
5. Pelayanan pendidikan bagi anak;
6. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
7. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika
8. Pembelajaran dan pelatihan kerja
9. Pengembangan desa/nagari inklusi;
10. Pengembangan produk unggulan desa/nagari;
11. Pembentukan dan pengembangan BUMDes/BUMNag
12. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa/nagari
13. Pembangunan embung desa/nagari terpadu
14. Pengembangan desa/nagari wisata, pertanian, peternakan, dan lainnya
15. Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
16. Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi
17. Pencegahan dan penanganan bencana alam
18. Kegiatan tanggap darurat bencana alam
19. Sistem informasi desa/nagari;
20. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa/nagari; atau
21. Pemberdayaan hukum di desa/nagari.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5
1. Program membangun desa/nagari diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak

Kementerian Desa PDTT, Kemdikbud, Pemerintahan ProWinsi, Pemerintahan
Kabupaten/Kota, mitra dan masyarakat rantau.



2. Bentuk pembelajaran membangun desa/nagari dilaksanakan terutama di daerah
tertinggal, terdepan dan terluar, namun dapat dilaksanakan di daerah lainnya apabila
kegiatannya mendukung program desa/ nagari membangun.

Pasal 6
1. Pembelajaran membangun desa/nagari dapat dilaksanakan secara berkelompok sesuai

kebutuhan desa/nagari, dan bersifat multidisiplin (asal program studi/fakultas/klaster
yang berbeda).

2. Setiap mahasiswa dalam kelompok wajib memiliki satu kegiatan pemecahan masalah
yang saling komplementer dibutuhkan bagi pembangunan desa/nagari.

3. Setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) dibimbing oleh seorang dosen dari program
studi yang sama.

4. Mahasiswa harus berdomisili di lokasi yang telah ditentukan.
5. Kegiatan membangun desa/nagari setara dengan 45 jam kegiatan pembelajaran per minggu.
6. Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan kehidupan bermasyarakat.
7. Dosen pembimbing wajib mengikuti persiapan pelaksanaan kegiatan membangun desa.

Pasal 7
Mahasiswa yang mengikuti bentuk pembelajaran membangun desa/nagari diakui telah
mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
UPT KKN.

Pasal 8
Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan membangun desa/nagari dapat melaksanakan
penelitian  tugas akhir apabila:
a. subkegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
b. dibimbing oleh dosen yang sama dengan pembimbing kegiatan membangun desa/nagari; dan
c. memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 9
1. Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti bentuk pembelajaran membangun

desa/nagari yaitu sebagai berikut:
a. mahasiswa aktif pada semester VI atau VII;
b. telah lulus semua mata kuliah wajib inti keilmuan program studi;
c. memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol);
d. bersedia melaksanakan program selama 6 bulan
e. disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
f. lolos seleksi oleh universitas.

2. Persyaratan bagi dosen pembimbing pembelajaran membangun desa/nagari yaitu
sebagai berikut:
a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
b. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan

doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister
c. Memiliki pengalaman kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat

yang relevan dengan kegiatan membangun desa/nagari; dan
d. Telah mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis

(UPT) MBKM



Bagian Keempat
Masa dan beban belajar

Pasal 10
1. Masa belajar kegiatan membangun desa/nagari maksimal 6 (enam) bulan dan setara

dengan beban belajar 20 sks.
2. Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk

campuran antara bentuk terstruktur (structured form) yaitu beberapa mata kuliah yang
diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas
(free form) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk
pembelajaran membangun desa/nagari.

3. Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua
Program Studi.

Pasal 11
1. Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagian masa

dan beban belajar  dari pembelajaran membangun depe (nagari)
2. Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran membangun desa/nagari

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 12
Ketentuan mengenai penyelenggaraan membangun desa/nagari tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13
1. UPT MBKM Unand melaksanakan memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan

membangun desa/ nagari
2. Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran membangun

desa/nagari.

Pasal 14
Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan membangun desa/nagari sesuai dengan standar yang
ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat pengabdian kepada masyarakat dalam membangun
desa/nagari.

Bagian Keenam
Penutup

Pasal 15.

1. Hal-hal lain yang bersifat teknis dan berfungsi sebagai petunjuk pelaksana dan/atau
petunjuk teknis dari Peraturan Rektor ini akan ditetapkan secara tersendiri dalam
Peraturan Rektor lainnya.

2. Hal-hal lain yang merupakan substansi utama dari Peraturan Rektor ini dan bukan
merupakan ketentuan yang bersifat petunjuk pelaksana dan/atau petunjuk teknis
akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas
Peraturan Rektor ini.

3. Peraturan Rektor ini berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan,
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Peraturan
Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana
mestinya



Ditetapkan di : Semarang,
Pada tanggal : 20 Desember 2020
Rektor
Universitas Sains dan Teknologi Komputer,

Dr.Joseph Teguh Santoso,S.Kom,M.Kom.

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth:
1. Ketua Pembina YPAT
2. Ketua Pengawas YPAT
3. Ketua Pengurus YPAT
4. Para Wakil Rektor
5. Para Dekan
6. Kepala Lembaga UP
7. Para Kepala Biro
8. Kepala LPM
9. Para Ketua Program Studi
10. Pertinggal


