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semester di luar  
program studi 
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Permendikbud No. 3 Tahun 2020  
tentang Standar Nasional  
Pendidikan Tinggi 

Permendikbud No. 5 Tahun 2020  
tentang Akreditasi Program Studi  
dan Perguruan Tinggi 

 Permendikbud No. 4 Tahun 2020  
tentang Perubahan Perguruan  
Tinggi Negeri menjadi Perguruan  
Tinggi Negeri Badan Hukum 

 Permendikbud Nomor 6 Tahun  
2020 tentang Penerimaan  
Mahasiswa Baru Program Sarjana  
pada Perguruan Tinggi Negeri 

 Permendikbud No. 7 Tahun 2020  
tentang Pendirian, Perubahan,  
Pembubaran Perguruan Tinggi  
Negeri, dan Pendirian, Perubahan,  
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi  
Swasta 

 Permendikbud No. 5 Tahun 2020  
tentang Akreditasi Program Studi  
dan Perguruan Tinggi 
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Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal 

Kegiatan Penjelasan Catatan 

1 Magang / praktik kerja 
Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi  
multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan 
(startup) 

Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar 

2 Proyek di desa 
Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah  
terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya 

Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala  
desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya 

3 Mengajar di sekolah 
Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama  
beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud 

4 
 

Pertukaran pelajar 

Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun  
dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan  
Pemerintah 

Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan  
oleh PT masing-masing 

5 Penelitian / riset 
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang  
dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN 
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Kegiatan wirausaha 

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri –  
dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan 
bukti  transaksi konsumen atau slip gaji pegawai 

 
Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar 

7 Studi / proyek independen 
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik  
sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain 

 

Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar 

8 Proyek kemanusiaan 
Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang  
disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri 

Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor:  
Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain 

Catatan: 

 Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar 

 Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks 



1. PROGRAM HOLISTIK PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN 

DESA (PHP2D)  

 

 PHP2D adalah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa 

melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa. 



Tujuan PHP2D: 

01 

Membantu mengatasi permasalahan di desa dengan berbagai aspek melaui upaya peningkatan 

kesadaran/ sikap, wawasan/pengetahuan dan keterampilan 

02 

Menerapkan konsep pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi yang 

dilaksanakan dalam tim kerja yang bersifat mulidisipliner dan kolaboratif 

03 
Membangun kemitraan dengan stakeholder terkait dalam mewujudkan program 

04 
Menjadikan lokasi PHP2D sebagai desa binaan kampus berkelanjutan  

05 
Menjadi sarana rekomendasi kepada PT untuk kegiatan PHP2D dikonversi sebagai mata kuliah.  



Ruang Lingkup PHP2D: 

01 

Pengetasan Kemiskinan  Kesehatan  Pendidikan  

Ketahanan dan Keamanan 
Pangan 

Energi baru dan 
terbarukan  

Lingkungan dan 
Keanekaragaman 
Hayati 

Mitigasi Bencana Budaya dan Seni Industri Kreatif 

Pariwisata Manufaktur 



Pelaksanaan  

PHP2D: 

Pelaksanaan secara  
penuh di lapangan  

Kombinasi antara  
kegiatan di lapangan  
(Offline) dan Online 

Pelaksanaan secara 
 penuh Online 



Rekomendasi SKS: 

Pelaksanaan secara penuh di lapangan dapat di 
konversikan menjadi 10 SKS mata kuliah 

Pelaksanaan kombinasi (Offline dan Online) dapat 
di konversikan menjadi 8 SKS mata kuliah 

Pelaksanaan secara penuh Online dapat di 
konversikan menjadi 8 SKS mata kuliah 



Kunjungi: 
http://php2d.kemdikbud.go.id/ 

Pendaftaran dan Upload Proposal  
1-30 Juni 2020 

http://php2d.kemdikbud.go.id/
http://php2d.kemdikbud.go.id/


“Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, 

hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, 

bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi 

manusia di dunia umumnya” 

Ki Hajar Dewantara 



2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
BERBASIS KREATIVITAS DAN INOVASI MAHASISWA  



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN T INGGI  

LATAR BELAKANG 

 

Tri Dharma 
Perguruan 

Tinggi 

Pengabdian 
Kepada 

Masyarakat 

Pendidikan Penelitian 

KKN 

Dilaksanakan selama 2 bulan 

Dipandang belum maksimal 
dalam pemberdayaan 

masyarakat desa 

Perlu perpanjangan waktu 
agar lebih baik/maksimal 

Mendukung 
implementasi 

kebijakan 
Merdeka 
Belajar: 
Kampus 
Merdeka 



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN T INGGI  

TUJUAN 

 1.mendorong dan 
menguatkan pemberdayaan 
masyarakat oleh mahasiswa 

berbasis potensi dan 
masalah yang ditemukan di 

desa 

1.mengembangkan potensi 
kreativitas dan inovasi yang 

dimiliki mahasiswa 

1.meningkatkan kompetensi 
mahasiswa dalam 

pemberdayaan masyarakat 

1.meningkatkan peran 
mahasiswa dalam 

pemberdayaan masyarakat 
desa 



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN T INGGI  

PERSYARATAN PENGUSUL 

 1.Pengusul adalah kelompok mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
dari perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

1.Kelompok mahasiswa paling sedikit terdiri dari 5 (lima) mahasiswa dan paling 
banyak 15 (lima belas) mahasiswa. 

1.Mahasiswa anggota kelompok minimal dari 2 (dua) program studi 

1.Mahasiswa anggota kelompok berasal dari program sarjana 

1.Proposal yang diusulkan memperoleh persetujuan pimpinan perguruan tinggi 
bidang kemahasiswaan 



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN T INGGI  

BIDANG 

 
1.Pengentasan 

Kemiskinan 
1.Kesehatan 1.Pendidikan 

1.Ketahanan dan 
Keamanan 

Pangan  

1.Energi Baru 
dan Terbarukan 

1.Lingkungan dan 
Keanekaragaman 

Hayati 

1.Mitigasi 
Bencana 

1.Budaya dan 
Seni 

1.Industri Kreatif 1.Pariwisata 1.Manufaktur 



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN T INGGI  

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

 

Waktu: 3 Bulan 

a.Kegiatan di desa secara 
penuh 

Mahasiswa melakukan 
pemberdayaan 

masyarakat desa selama 3 
(tiga) bulan penuh di desa 

a.Kegiatan di desa tidak 
penuh 

Mahasiswa melakukan 
pemberdayaan 

masyarakat desa dengan 
kombinasi waktu 

1 (satu) bulan 
dilaksanakan secara 

daring dan 

2 (dua) bulan 
dilaksanakan secara 

langsung di desa. 



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN T INGGI  

REKOMENDASI PENGAKUAN SKS 

 

a.Kegiatan di desa 
secara penuh 

•Dapat dikonversikan 
kedalam sks mata kuliah 
paling banyak 9 sks. 

a.Kegiatan di desa 
tidak penuh 

•Dapat dikonversikan 
kedalam sks mata kuliah 
paling banyak 7 sks. 



Terima Kasih 

“Ilmu untuk Amal 

Kebijakan untuk Kebajikan” 


