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Bu Cedaryana

• PT yang dinyatalak tidak bermasalah LLDIKTI bisa mulai merekrut dan 
melaksanakan asesmen RPL

• Jika tidak lolos verifikasi maka akan dinyatakan gugur.

• PT Melaksanakan perekrutan dan pelaksanaan asesmen RPL.



Dr. Rifandi (Ketua tim Banpem)
PT penyelenggara diharapkan
menyiapkan hal hal terkait.

Memohon kesiapan PT untuk
menyiapkan formular (akan
dishare ke PIC PT). Teknis link 
khusus atau diedarkan dalam
Gform adalah teknis yang bisa
diatur.





Usahakan semua
dilakukan online
- Perlu membuat

informasi terkait ini.
- Template ini tidak

perlu ditiru akan
tetapi PT bisa
mengembangkan
sendiri

- Formulir aplikasi akan
disiapkan contohnya. 
Tapi harus disiapkan
oleh PT.

- Mingu ini diharapkan
siap.



Disesuaikan dengan
kriteria masing-
masing prodi



















QnA

1. Masa studi: RPL bukan program studi baru. RPL menjadi spesifik
sesuai lama seseorang melakukan pembelajaran masa lampaunya.
Jika statis, tanpa ada promosi, bisa ditebak SKSnya akan beda
dengan yang promosi/reward. SKS antara 1 pelamar yang satu
dengan yang lain akan berbeda. Karena jumlah SKS dan MK yang 
memenuhi CP sedikit, maka jumlah masa studi akan berbeda

2. PDDIKTI. Sudah jelas starting pointnya ada di mana, dan masuk di 
PDDIKTI sesuai posisi Mknya (kalua regular). Jika di kelas khusus
akan lebih nyaman.

3. RPL tidak mungkin seluruh MK bisa dilamar. CPL di 4 domain, CPL 
nya ada 7 (untuk beberapa MK). Dari 60 MK tidak semua MK nya
dibuka untuk calon RPL. Pengalaman, MK yang adanya di hilir
(ujung) yang perlu adanya arahan dari dospem tidak di RPL kan.



QnA

• Bisa saja dalam 60 MK itu sekitar 30% tidak diRPLkan. Kriterianya
ditentukan oleh masing-masing. MK nya ciri prodi tidak di RPLkan. 
Kembali kepada dosen PA RPL. MK jaminan mutu sebuah prodi tidak
di RPLkan.

• Belum temukan aturan hitam putihnya, apakah memungkinkan
seluruh MK dapat diakui/diganti oleh pengalaman kerja/hasil belajar
informal/non formal. Yang perlu dipikirkan adalah nama baik. Jika 
seseorang diakui dan mendapat ijazah tidak etis. Untuk S2, mk tesis
itu harus ditempuh. Perlu dibuat aturan minimal 25% SKS yang 
ditempuh.



• Esensinya: seoran peserta RPL sangat mungkin SKS yang diambilnya di 
sembarang semester. Jika berada di ganjil semua bisa menyelesaikan
1 semester karena tidak disubject untuk pre-requisite. Jika kurangnya
semester ganjil genap monimum 2 semester. Tergantung pengakuan
SKS

• SKS tidak full reward, semua Pendidikan dan pengalaman, tidak bisa.
Dengan RPL ini partial reward. Tidak bisa 100% walaupun buktinya iya
tetap MK tertentu yang paling minimum.

• Untuk masa sekarang adalah dengan daringnya. Di luar daring dan
luring tidak ada MK yang tidak bisa di RPLkan, sesuai kurikulum yang 
bisa di RPL kan. Harus sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan.



• Jika SKS nya kurang dari 36, bisa selesai maksimum 2 semester/dipadatkan.
Tantangannya adalah apakah MK tersebut bisa daring? Sehingga perlu lihat
mana yang bisa di RPL kan. Semua MK yang tidak memenuhi asesmen
harus diambil.

• Basis pengakuan adalah CP. Yang paling sulit adalah kemampuan seseorang
cocok untuk kurikulum. 

• Karena kondisi, terpaksa mengakui SKS yang bisa secara daring.

• SIstem RPL di Indonesia tidak mengakui full recognition di sebuah prodi. 
Indonesia mengakui partial recognition. Sebenarnya dalam RPL adalah
pengakuan CPL.  Jika seorang pelamar belum memenuhi butir CPL tertentu, 
maka mata kuliah yang menjawab butir CPL tsb, wajib ditempuh oleh 
pelamar tersbut.



• Batas waktu asesmen di panduan sd Sept, tapi pada bulan juli ini ada
ancer-ancer, tergantung kalender akademik. Tim memerlukan
kepastian dan progress yang cepat. Calon sudah mendaftarkan
aplikasi di akhir juli 2021. Sehingga melihat semua PT ini dapat
mengimplementasikan.

• Kuota di prodi A boleh dipindahkan ke prodi B. tapi perlu ada revisi
kontrak.

• RPL tidak ada izin, sebetulnya. Tapi dari pengalaman tidak ada 1 prodi
pun yang berani melaksanakan RPL tanpa izin. 

• Tambahan jumlah peserta menjadi tanggung jawab masing-masing 
calon. Dikomunikasikan saja, melihat progress.



• CP yang harus dipenuhi, tidak harus 100%. Cukup 75% dari CP 
dipenuhi bisa menyamakan Cpnya.

• Tidak ada pembatasan usia

• Harus membuat manual mutu untuk RPL. Ada 6 Langkah menuju RPL
yang bermutu. Bisa di lihat di PPT.

• Jika sudah diterima di suatu PT punya hak mengikuti MBKM. Akan 
tetapi karena RPL tidak sebanyak mahasiswa umum.

• Batas usia, walaupun sudah senior tapi melamar maka tidak ada alas 
an melarang.



• Standar SNDIKTI terkait sarjana dan magister, mampu Menyusun kajian
tugas akhir atau … dan disampaikan di laman PT (KU). Yang dari luar belum. 
Itu yang bisa dijadikan landasan tugas akhir perlu dilakukan. Intinya adalah
SNDIKTI.

• RPL belajar sepanjang hayat, tidak ada Batasan usia. 

• MBKM, minimum 4 semester di prodinya. Kalau RPL tinggal 4 semester 
tidak bisa.

• MBKM adalah bentuk pembelajaran tidak selalu nasional, bukan kurikulum.

• Kendala PIN adalah keterlambatan pelaporan ke PDDIKTI

• Di jadwal ada monitoring akan tetapi sepertinya daring, disesuaikan
dengan kondisi.



• Aplikasi, adalah formular melamar RPL. Formulir yang harus disiapkan
adalaj
• Pembukaan program RPL

• Aplikasi dan persyaratan

• Skema masing-masing RPL berbeda

• Formulir evaluasi diri, tergantung jenis RPL/MK yang diperbolehkan (bisa
Gform atau lainnya)

• Informasi untuk mahasiswa: biaya dll



• Transkrip lulusan sudah terlalu lama, transkrip terlalu lama, lakukan
saja pembelajaran non formal/informal. Kumpulkan bukti-bukti.

• jika baru 3 bulan pengalaman, maka baru mengaktualisasikan
kompetensi dari pendidikan formal sebelumnya.  Sehingga dapat
dikatakan belum ada peningkatan kompetensi

• Untuk S1 Akuntansi tetapi mengajar bidang Ekonomi, maka yang di 
RPL-kan adalah ilmu ekonominya.  JIka ada bbrp mata kuliah di 
Akuntansi yang relevan dengan S1 Ekonomi yang dituju, maka
dilakukan proses Alih Kredit sks dahulu

• Jika ada konflik peraturan, yang dipegang adalah aturan lebih tinggi.



• mata kuliah yang di asesmen adalah mata kuliah yang dilamar oleh calon
peserta RPL.  Pelamar ini membuktikan hasil pembelajaran lampaunya bisa
match dengan butir CPL atau mata kuliah yang dilamar tadi

• Biasa: proses asesmen (cetak dokumen, honor tim): 1 juta / mahasiswa
yang diasses. Biaya kuliah 1 semester saja 2,4 juta. Sangat minim untuk bisa
memenuhi UKT di masing-masing PT. Untuk itu disilahkan kepada masing-
masing PT untuk menentukan dan menarik/menambah biaya. Tidak ada
Batasan.

• Alih jenjang, mengharapkan dalam program ini masing-masing PT belajar
melakukan asesmen pembelajaran informal/non-formal ke Pendidikan 
formal.



• Maksimum menerima mahasiswa RPL, Coba dicek di akreditasi, 
maksimum 25% RPL.

•



Tindak lanjut

1. Target, sesuai kontrak, apakah sudah sesuai. Mohon diuraikan calon
yang sudah pasti, yang potensialnya seperti apa.

2. Untuk menjaring, bisa gunakan form/flyer bisa dipakai. Sementara
daftar saja dulu. Setidaknya ada data calon potensial minggu-
minggu ini.

3. Form-form bisa disosialisasikan ke PIC


