
Praktisi Mengajar adalah bagian dari Program Kampus 
Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi Indonesia yang menghubungkan 
mahasiswa Indonesia dengan praktisi yang kompeten 
melalui mata kuliah kolaborasi bersama akademisi 
agar lulusan dapat memperoleh ilmu dan kecakapan 
yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan 
di dunia kerja.

Dalam Program Praktisi Mengajar, mata kuliah 
dirancang dan dikelola bersama oleh dosen dan 
praktisi sehingga mahasiswa akan mendapat 
pembelajaran holistik yang menghubungkan teori 
dengan praktik lapangan untuk bisa siap kerja dan 
menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai 
pilihan karir sesuai dengan minat dan potensinya.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Willis 
Towers Watson, delapan dari sepuluh perusahaan 
di Indonesia sulit mendapatkan lulusan perguruan 
tinggi dalam negeri yang siap pakai. Lebih lanjut 
dari sumber yang sama, setiap perusahaan memiliki 
standar perekrutan karyawan namun tidak semua 
lulusan bisa memenuhi persyaratan untuk posisi 
yang dibuka.1

1. Survey dilakukan pada tahun 2014 hingga 2016
2. https://www.gatra.com/news-459217-milenial-lulusan
-sekolah-dikeluhkan-nadiem-6c-belum-jadi-fokus.html

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
Indonesia, Nadiem Makarim, yang menilai lulusan 
perguruan tinggi seringkali dikeluhkan oleh dunia 
kerja karena dianggap kurang memiliki kemampuan 
komunikasi, kurang mampu kolaborasi, kurang 
disiplin, tidak tepat waktu, dan tidak mampu 
membuat keputusan secara mandiri.2

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan 
tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi Indonesia mengajak semua 
pihak dalam sistem pendidikan Indonesia untuk 
terlibat dalam memerdekakan pembelajaran. Salah 
satu upaya yang dilakukan adalah mengajak para 
praktisi dunia kerja untuk aktif menghadirkan solusi 
atas permasalahan tersebut melalui Program 
Praktisi Mengajar.

Bagaimana Program Ini Bekerja?

Tujuan Program Praktisi Mengajar

Sasaran: 
Program D1, D2, D3, D4 dan S1

Kolaborasi Pendek:
Bersama dosen di perguruan tinggi untuk 
mempersiapkan dan menyampaikan materi 
dan pengaplikasiannya di dunia kerja, serta 
melakukan evaluasi pelaksanaan pengajaran. 
Komitmen waktu minimal 4 jam per semester.

Kolaborasi Intensif:
Bersama dosen di perguruan tinggi untuk 
merancang kurikulum, mempersiapkan dan 
menyampaikan materi dan pengaplikasiannya 
di dunia kerja, melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pengajaran, 
serta membuat rencana perbaikan dan 
pengembangan. Komoitmen waktu minimal 15 
jam per semester.

Curriculum BY Higher Education:
Program studi di Perguruan Tinggi membuat 
kurikulum yang akan melibatkan praktisi.

Curriculum THROUGH Higher Education:
Praktisi mempunyai templat modul yang 
dapat diserap oleh program studi di 
Perguruan Tinggi.  

Mengapa Perlu Praktisi Mengajar?

Ruang kolaborasi praktisi dan akademisi untuk 
bersama menghasilkan para pemimpin masa depan.

Dua Tipe Kurikulum

Menutup gap 
kompetensi lulusan 
baru dengan 
kebutuhan dunia 
kerja

Mendorong 
kolaborasi 
perguruan tinggi 
dan industri

Mempersiapkan 
SDM unggul bagi 
Indonesia

Dua Tipe Kolaborasi

Ruang kolaborasi praktisi dan akademisi untuk 
bersama menghasilkan para pemimpin masa depan.
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Mengapa Perusahaan Perlu Terlibat 
Dalam Program Praktisi Mengajar?

Mendidik dan menjaring SDM unggul lebih awal 
untuk membentuk pangkalan bakat (talent pool)

1.

Menjadi bagian dari penggerak kemajuan 
pendidikan Indonesia

2.

Meningkatkan sense of purpose praktisi di 
institusi Anda
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Bagaimana Perusahaan Anda Berperan?

Mengapa Praktisi di Perusahaan Anda 
Perlu Berkontribusi?

Bagaimana Cara Praktisi Turut Serta 
dalam Program Ini?

Apa Syarat Praktisi untuk Dapat 
Terlibat dalam Program ini

Timeline Program Praktisi Mengajar

Memberikan kesempatan pada praktisi di 
perusahaan Anda untuk membaktikan ilmu dan 
pengalamannya dalam Program Praktisi Mengajar

Urun rembug dalam merangkum kebutuhan 
kualifikasi SDM unggul dan mengembangkan 
kurikulum bersama untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut

Membangun citra personal dan berbagi ilmu 
kepada masyarakat.

Membuat modul/kurikulum perusahaan menjadi 
lebih inklusif

Mengembangkan jaringan lintas industri

Melengkapi formulir dan persyaratan dokumen 
secara daring dengan klik tautan ini,
praktisimengajar.id/pendaftaranpraktisi

Profil Anda akan dipublikasikan sehingga dapat 
dilihat dan diakses oleh mitra akademisi.

3. Anda akan dihubungi oleh Mitra Akademisi melalui 
surel jika profil Anda cocok dengan mata kuliah 
yang akan dibuka.

Mengembangkan diri dan mendapat pengalaman 
baru

Memiliki motivasi kuat untuk berkontribusi di 
bidang pendidikan

Saat ini masih bekerja/usaha masih beroperasi 

Tidak berstatus sebagai dosen dengan NIDN

Sudah bekerja dan/atau membuka usaha 
minimal 3 tahun pengalaman kumulatif sejak 
lulus D3, D4, dan/atau S1

Memiliki keahlian yang dapat diajarkan

06 1 Agustus -  
18 November 

2022

Pelaksanaan Program 
Praktisi Mengajar

054 -22 Juli
2022

Bimbingan Teknis

04 1 Juli 
2022

Pengumuman
Hasil Seleksi

0316 Mei - 17 Juni
2022

Seleksi Mata Kuliah

02Pendaftaran 
Mata Kuliah

2 Mei - 10 Juni
2022

0111 April - 9 Juni
2022

Sosialisasi Program dan
Pendaftaran Praktisi

Mari berkolaborasi untuk membangun
SDM unggul Indonesia

https://praktisimengajar.id/pendaftaranpraktisi



