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A. Judul Kegiatan

Konsinyering Konversi dan Ekivalensi Kegiatan MBKM FMIPA Universitas Jember

B. Latar Belakang

Hak belajar di luar kampus selama 3 semester atau setara 60 sks bagi mahasiswa program sarjana perlu

disiapkan dan difasilitasi dengan diberlakukannya program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

(MBKM) sejak tahun 2020. Selain perlu dilakukan peninjauan terhadap kurikulum dan proses

pembelajaran yang saat ini masih berlaku, ada beberapa hal yang perlu segera disiapkan oleh

penyelenggara program studi diantaranya adalah sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa, prinsip dan

teknis konversi/ekivalensi bentuk kegiatan pembelajara (BKP) MBKM, disamping terus mengembangkan

jalinan kerjasama dengan mitra yang siap membantu dalam implementasi BKP MBKM yang diminati

oleh mahasiswa.. Program MBKM pada dasarnya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk

menambah kompetensi melalui skema belajar di luar prodinya melalui delapan BKP yang sesuai dengan

minat mahasiswa. Sementara itu hampir semua prodi ketika merekonstruksi kurikulum agar bisa

mengadopsi BKP MBKM belum menyiapkan prinsip dan teknis ekivalensi/konversi agar sejak awal

diketahui oleh peminat mahasiswa dan menjadi acuan dosen pembimbing akademik (DPA) dalam

mengarahkan mahasiswa bimbingannya.Oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan teknis konversi dan

ekivalensi untuk beberapa BKP yang kemungkina akan diambil oleh mahasiswa FMIPA.

C. Rasional

Kegiatan rekonstruksi kurikulum program sarjana yang mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus

Merdeka (MBKM) telah dilakukan oleh FMIPA di tahun 2021, yang melibatkan empat prodi S1 yaitu

program studi S1 Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. Kegiatan konversi/ekivalensi ini bertujuan

untuk menghasilkan dokumen pendukung kurikulum agar siap ketika ada BKP tertentu yang diambil oleh

mahasiswa. Kegiatan ini yang diformat sebagai konsinyering diharapkan menghasilkan pemahaman yang

seragam dari keempat prodi terhadap prinsip dan implementasi proses konversi dan ekivalensi BKP

MBKM sebagai strategi pengakuan kegiatan pembelajaran mahasiswa dalam berbagai bentuk.

D. Tujuan



Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan panduan konversi/ekivalensi sebagai dokumen prndukung

kurikulum yang siap untuk pelaksanaan MBKM di semester ganjil 2021/2022 dan seterusnya.

E. Mekanisme dan Desain

Mekanisme dan desain pelaksanaan rekonstruksi kurikulum diawali dengan pembentukan kepanitian,

pelaksanaan konsinyering, dan evaluasi pelaksanaannya. Kepanitian dilaksanakan secara terpusat di

tingkat fakultas, sementara di tingkat prodi diwakili oleh kaprodi dan dua orang dosen prodi yang

bersangkutan. Dua kegiatan utama adalah mengikuti penjelasan dan arahan dari Prof. Drs. Slamin, M.Sc.,

Ph.D. Wakil Rektor I Universitas Jember dan dari undangan satu mitra yakni dari Taman Nasional Alas

Purwo (TNAP), yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Konsinyering, Konversi, dan Ekivalensi

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka masing-masing program studi serta menyusun dan

mengembangkan instrument pembelajaran dan modul sesuai dengan OBE.

Workshop diselenggarakan selama 2 hari. Waktu workshop Senin, 21 Juni 2021 Pukul 08.00 - 22.00 WIB,

dan Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 08.00 - 13.00. Acara meliputi Pembahasan Konversi dan Ekivalensi BKP

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tiap Prodi, dan Presentasi hasil diskusi berupa Revisi peta

kurikulum setiap Prodi. Dalam kegiatan tersebut juga diselenggarakan diskusi mengenai MBKM secara

daring dengan mengundang pemateri dari Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) yang diwakili oleh Probo

Wresbi Adji menyampaikan profil tentang TNAP dan penyampaian perkembangan MBKM dan peran

Univeristas Jember oleh Wakil Rektor I Universitas Jember Prof. Drs. Slamin, M.Sc., Ph.D. . Tempat

pelaksanaan workshop di Kalibaru Cottages Banyuwangi.

F. Hasil Kegiatan

Kegiatan Workshop dihadiri oleh 20 peserta perwakilan dari 4 program studi S1, 2 program studi S2,

pimpinan FMIPA Universitas Jember, 2 pemateri dari Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) dan Wakil Rektor 1

Universitas Jember, 1 wakil koordinator pokja Akademik, kemahasiswaan dan alumni FMIPA UNEJ, 1

operator zoom dan dokumentasi kegiatan juga. Daftar peserta kegiatan workshop disampaikan pada Lampiran

2. Kegiatan workshop dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah dan Tim Satgas Covid-19 Universitas Jember.



Workshop hari pertama

Workshop hari pertama dilaksanakan pada Senin, 21 Juni 2021 Pukul 08.00 - 22.00 WIB. Pembukaan

kegiatan workshop diawali dengan sambutan dan arahan dari Dekan FMIPA Universitas Jember Drs.

Achmad Sjaifullah, M.Sc., Ph.D. kepada peserta kegiatan (Gambar 1).

Gambar 1. Sambutan dan arahan Dekan FMIPA Universitas Jember

Dilanjutkan oleh Wakil Dekan I FMIPA UNEJ, Drs. Siswoyo, M.Sc., Ph.D. yang juga selaku PIC workshop

memberikan penjelasan susunan kegiatan yang akan dilaksanakan. Juga menjelaskan target yang akan dicapai

pada akhir kegiatan dengan merujuk pada kurikulum MBKM yang pernah dibahas pada pertemuan

sebelumnya (Gambar 2).

Adapun target yang akan dicapai adalah revisi peta kurikulum berdasarkan hasil konversi dan ekivalesi BKP

program MBKM.



Gambar 2. Wadek 1 FMIPA UNEJ sekaligus PIC Workshop menjelaskan agenda kegiatan

Setelah acara pembukaan, dilanjutkan penyampaian materi oleh Probo Wresbi Adji dari Taman Nasional Alas

Purwo (TNAP) yang menyampaikan profil tentang TNAP. Probo memaparkan penelitian yang ada TNAP 93

persen dilakukan oleh perguruan tinggi, dan kolaborasi bisa selesaikan limitasi, tantangan dan wujudkan tujuan

juga peluang. Wadek I FMIPA UNEJ dan Ketua Jurusan Biologi berharap segera adanya pertemuan lebih lanjut

untuk membicarakan kerjasama khususnya pelaksanaan MBKM. Dr. Retno Wimbaningrum, M.Si Kajur Biologi

FMIPA berharap jika ada PKS maka akan mempermudah dalam pelaksanaan MBKM seperti magang yang bisa 1

semester. Probo dari TNAP juga berharap ada beberapa potensi yang membutuhkan sentuhan mahasiswa atau

dosen dari perguruan tinggi. Kita memiliki air buah istana yang memiliki kandungan mineral tinggi hingga disebut

menjadi air sakti, dibutuhkan penelitian yang mendalam untuk mengetahui detil kandungannya dan hal tersebut

bisa terwujud dalam kegiatan BKP MBKM.

Sesi sore Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D. Wakil Rektor I Universitas Jember menyampaikan perkembangan

MBKM dan peran universitas dalam pelaksanaanya secara daring. Prof Slamin memaparkan bahwa SISTER UNEJ

akan dibuat fitur untuk pengisian perjanjian kerja sama (PKS) secara terinci yang telah dilakukan prodi atau

fakultas. Hal tersebut untuk mempermudah dalam tracing kegiatan MBKM dalam suatu PKS, sehingga proses

konversi matakuliah akan lebih cepat. BKD tahun 2021 juga sudah bersinergi dengan MBKM, rincian kegiatan

dosen kini mengacu pada kegiatan Tridharma PT dan kegiatan MBKM. Tanya jawab dengan Warek I UNEJ

dilaksanakan pada sesi selanjutnya. Hari pertama dilanjutkan pembahasan konversi dan ekivalensi BKP dan

diakhiri dengan presentasi dan penyerahan hasil bahasan kelompok tiap program studi.



Gambar 3. Probo Wresbi Adji dari Taman Nasional Alas Purwo (TNAP)

Gambar 4.Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D. Wakil Rektor I Universitas Jember



Workshop hari kedua

Workshop hari kedua dilaksanakan pada Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 08.00 - 13.00. Tiap menyampaikan

presentasi revisi peta kurikulum yang telah dibahas sebelumnya. Diakhiri dengan penyerahan hasil revisi peta

kurikulm program studi kepada Wakil Dekan I FMIPA Universitas Jember.

Gambar 5. Diskusi pembahasan revisi peta kurikulum Prodi Matematika

Gambar 6. Presentasi revisi peta kurikulum Prodi Matematika



Gambar 7. Diskusi pembahasan revisi peta kurikulum Prodi Fisika

Gambar 8. Presentasi revisi peta kurikulum Prodi Fisika



Gambar 9. Diskusi pembahasan revisi peta kurikulum Prodi Kimia

Gambar 10. Presentasi revisi peta kurikulum Prodi Kimia



Gambar 11. Diskusi pembahasan revisi peta kurikulum Prodi Biologi

Gambar 12. Presentasi pembahasan revisi peta kurikulum Prodi Biologi



G. Indikator Keberhasilan

Kegiatan konsinyering telah dilaksanakan selama 2 hari di Kalibari Cottages Banyuwangi. Beberapa hasil

yang diperoleh sebagai indikator keberhasilan program adalah sebagai berikut:

1. Peta kurikulum program studi hasil pembahasan konversi dan ekivalensi kurikulum (dokumen

terlampir)

2. Persiapan kerjasama dengan institusi Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) sebagai penerapan

BKP programMBKM

3. Mendapatkan informasi perkembangan MBKM dan BKD yang telah bersinergi yang tertuang

dalam SISTER UNEJ.

H. PIC Kegiatan

Susunan kepanitian workshop adalah sebagai berikut:

Ketua PIC : Drs. Siswoyo, M.Sc., Ph.D.

Sekretaris : Purwatiningsih, S.Si., M.Si., Ph.D.

Anggota : Yoyok Yulianto


