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Fokus Capaian Program

9,1 Juta dari 140,15 Juta

Angkatan Kerja di Indonesia
masih menganggur

IKU 4 Praktisi Mengajar dalam Kampus
IKU 7 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

Berita Resmi Statistik November 2021 oleh
Badan Pusat Statistik

8 dari 10 perusahaan di

Indonesia sulit mendapatkan
lulusan perguruan tinggi
dalam negeri yang siap pakai.
Survey Willis Towers Watson 2014-2016

Solusi Kolaborasi Perguruan Tinggi
dan Dunia Kerja
● Curriculum BY Higher Education: Program
studi membuat kurikulum yang akan
melibatkan praktisi.
● Curriculum THROUGH Higher Education:
Praktisi mempunyai template modul yang
dapat diserap program studi

Kampus Merdeka
Kampus Merdeka adalah salah satu program strategis pemerintah dalam bidang
Pendidikan dengan Visi membentuk para calon Pemimpin Masa Depan dalam
membangun ekosistem “Dunia” Indonesia yang baru guna menghadapi
tantangan di masa yang akan datang dan memenangkan kompetisi secara
global.
Misi dari Kampus Merdeka adalah mengembangkan sistem pendidikan yang
inovatif dan transformatif untuk memperlengkapi para mahasiswa dengan
“Talenta Digital” dan keahlian (skill) guna meningkatkan daya saing lulusan S1.
Hal ini dilakukan dengan meredefinisikan standar Pendidikan S1 dengan
mendorong keterlibatan mahasiswa ke dalam industri secara langsung dalam
proses pembelajarannya dan sekaligus menarik industri untuk juga masuk ke
dalam proses pembelajaran tersebut.
Untuk mencapai tujuannya, Kampus Merdeka membuat program-program
Intervention yang mempercepat interaksi antara mahasiswa dengan industri.
Praktisi Mengajar adalah salah satu program flagship dari Kampus Merdeka untuk
mencapai tujuan tersebut.

Tentang Praktisi Mengajar
Program Praktisi Mengajar adalah bagian dari Program Kampus Merdeka
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia untuk
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.

#praktisimengajar #dosenberkolaborasi #mahasiswa #siapkerja

Tujuan Program Praktisi Mengajar
1.
2.
3.

Menutup gap kompetensi lulusan baru
dengan kebutuhan dunia kerja
Mendorong kolaborasi perguruan tinggi
dan industri
Mempersiapkan SDM Unggul masa depan
bagi Indonesia

Peran Umum Institusi Praktisi
1.

2.
3.

Memberikan kesempatan pada praktisi di
Perusahaan Anda untuk membaktikan
ilmu
dan
pengalamannya
dalam
Program Praktisi Mengajar.
Membuat modul/kurikulum perusahaan
menjadi lebih inklusif.
Urun
rembug
dalam
merangkum
kebutuhan kualifikasi SDM unggul dan
mengembangkan kurikulum bersama
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Overview Program
Praktisi Mengajar
Terbuka untuk Perguruan Tinggi
Akademik dan Vokasi

Dua Skema Kolaborasi
KOLABORASI PENDEK
Bersama
dosen
di
perguruan
tinggi
untuk
mempersiapkan dan menyampaikan materi dan
pengaplikasiannya di dunia kerja, serta melakukan
evaluasi pelaksanaan pengajaran. Total waktu yang
dibutuhkan adalah minimal 4 jam tatap muka dalam
satu semester. Maksimal 10 jam tatap muka per
semester.

KOLABORASI

Dua Tipe Kurikulum
Curriculum BY Higher
Education:

Curriculum THROUGH
Higher Education:

Program studi di Perguruan
Tinggi membuat kurikulum
yang
akan
melibatkan
praktisi.

Praktisi mempunyai modul
yang dapat diserap oleh
program studi di Perguruan
Tinggi.

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.
Total waktu yang dibutuhkan adalah minimal 15 jam
pengajaran, maksimal 3 jam perencanaan awal dan
maksimal 2 jam evaluasi akhir dalam satu semester.
Maksimal 41 jam kerja per semester.

Skema Kolaborasi Praktisi Mengajar
Metode

Lecturing

Mentoring

Workshop

Kewajiban

Perencanaan
sebelum semester
dimulai

Pelaksanaan
perkuliahan

Bimbingan Laboratorium

Studio

Praktik Lapangan

Dan Lain-Lain

Evaluasi setelah
semester selesai

Kolaborasi Pendek

Kolaborasi Intensif

Tidak ada kewajiban di
awal semester.

Maksimal 3 jam rapat perencanaan
rancangan mata kuliah, 1 bulan
sebelum semester dimulai dan
berkoordinasi
bersama
partner
dosen.

Minimal 4 jam tatap
muka per semester
dan terbagi menjadi
minimal
2
kali
pertemuan.

Minimal 15 jam tatap muka per
semester berdampingan dengan
partner dosen.

Tidak ada
setelah
berakhir.

Maksimal 2 jam rapat feedback dan
evaluasi setelah semester berakhir
bersama partner dosen.

kewajiban
semester

Batasan Keterlibatan Praktisi:
1.
Praktisi dapat bergabung pada maksimal 3 kelas kolaborasi pendek atau maksimal 1
kelas kolaborasi intensif.
2.
Dalam 1 kelas kolaborasi pendek diperbolehkan maksimal 2 praktisi, sedangkan
dalam 1 kelas kolaborasi intensif hanya diperbolehkan 1 praktisi.

Persyaratan Praktisi

Saat ini masih bekerja/
usaha masih beroperasi

Tidak berstatus sebagai
dosen dengan NIDN

Memiliki keahlian yang
dapat diajarkan

Memiliki motivasi kuat
untuk berkontribusi di
bidang pendidikan

Sudah bekerja dan/atau
membuka usaha
minimal 3 tahun
pengalaman kumulatif
sejak lulus D3 /atau
sederajat.

Manfaat Bagi Institusi Praktisi

Keuntungan
Program Praktisi
Mengajar
Manfaat Khusus Individu Praktisi
1.

2.
3.

4.

Membangun personal branding yang positif
didalam masyarakat dengan berbagi ilmu dan
skill (Community Service)
Kesempatan mengembangkan network lintas
industri
Kesempatan mengembangkan diri dan
mendapat pengalaman baru
Memperoleh kompensasi*

*Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami.

1.
2.
3.
4.

Mendidik dan menjaring SDM unggul lebih awal untuk
membentuk pangkalan bakat (talent pool).
Menjadi bagian dari penggerak kemajuan pendidikan
Indonesia.
Membangun corporate branding institusi yg positif
kepada publik.
Meningkatkan sense of purpose praktisi di institusi
Anda.

Peran Institusi Praktisi
1.

2.
3.

Memberikan kesempatan pada praktisi di perusahaan
Anda untuk membaktikan ilmu dan pengalamannya
dalam Program Praktisi Mengajar
Membuat modul/kurikulum perusahaan menjadi lebih
inklusif
Urun rembug dalam merangkum kebutuhan kualifikasi
SDM unggul dan mengembangkan kurikulum bersama
untuk memenuhi kebutuhan tersebut

Journey Praktisi

Menemukan
informasi mengenai
Program Praktisi
Mengajar (1)

Koordinasi
dengan
perguruan
tinggi (3)

Registrasi dan
upload profil
(2)

Evaluasi modul
& aktivitas
pengajaran (7)

Perencanaan &
pelaksanaan
perkuliahan (6)

Proposal diupload oleh
pihak Perguruan Tinggi
setelah diskusi dengan
Praktisi (4)

Proses
Onboarding (5)

Lini Masa Program Praktisi Mengajar
Sosialisasi Program
dan Pendaftaran
Praktisi

Seleksi Mata Kuliah

Bimbingan Teknis
untuk Perguruan
Tinggi

Batas akhir
kolaborasi pendek

Pengumpulan
Laporan Akhir

11 April - 17 Juni 2022

25 Juni - 14 Juli 2022

4 -22 Juli 2022

7 Oktober 2022

7 - 25 November 2022

1

2

3

4

2 Mei - 24 Juni 2022

15 Juli 2022

Pendaftaran Mata
Kuliah

Pengumuman Hasil
Seleksi

5

6

1 Agustus - 18 November 2022

Pelaksanaan Program
Praktisi Mengajar

7

8

9

26 September - 14 Oktober 2022
Pengumpulan laporan
kemajuan & laporan kegiatan
praktisi kolaborasi pendek

Mari
berkolaborasi
untuk
mempersiapkan

SDM unggul

Indonesia.

Daftarkan diri Anda di

https://praktisimengajar.id/

Hubungi Kami di
praktisi@praktisimengajar.id

