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CL PjBLLatar Belakang



Latar Belakang

• Adanya SN Dikti (Permendikbud No. 3/th 2020): hak 3 semester belajar di luar program studi
• Ditetapkannya IKU Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kemendikbud
• Dicanangkannya program nasional di dalam pendidikan: Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
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1. Menunjukkan aspek

keunggulan inovatif dalam

pembelajaran/ rancangan

instruksional/pemanfaatan

teknologi/student 

engagement yang 

diselenggarakan secara

daring dalam suatu program 

perolehan kredit (credit 

earning) menggunakan

metode pembelajaran

berbasis kasus (case 

method) atau berbasis

proyek tim (team-based 

project); 

2. Dapat dan mudah diakses secara daring 

oleh mahasiswa dari program studi lain di 

dalam PT pengusul dan/atau mahasiswa

dari PT lain menggunakan pendekatan

micro credentials melalui program 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; 

PERTUKARAN MAHASISWA



4Sumber: Paparan Indikator Kinerja Utama PTN, Kemdikbud, Juli 2020
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Kriteria IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

Pemecahan Kasus (Case Method)

• mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang 

berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; 

• mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus

untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu

dengan diskusi kelompok untuk menguji dan

mengembangkan rancangan solusi; dan

• kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas

dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. 

Dosen hanya memfasilitasi dengan cara

mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, 

dan observasi.

Sumber: Buku Panduan IKU PTN, DitJen Dikti, Kemdikbud, 2020
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Kriteria IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

Team-based project

• kelas dibagi menjadi kelompok (>1 mahasiswa) 

untuk mengerjakan tugas bersama selama

jangka waktu yang lama;

• kelompok diberikan masalah asli atau

pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk 

buat rencana kerja dan model kolaborasi; dan

• setiap kelompok mempersiapkan

presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke

dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat

memberikan umpan balik yang konstruktif; 

Sumber: Buku Panduan IKU PTN, DitJen Dikti, Kemdikbud, 2020
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Fasilitasi
Memfasilitasi keterlibatan

mahasiswa dalam

pembelajaran online

Desain Pembelajaran
Pengembangan dan 

penyampaian kasus.

Bagaimana Implementasi Pembelajaran Secara Online ?

Tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam

pengembangan pembelajaran berbasis kasus pada 

lingkungan pembelajaran online

01
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Teknologi
Dukungan teknologi

untuk kegiatan

pembelajaran berbasis

kasus yang efektif
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