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Commented [HD1]: Profesi guru sebetulnya tidak 
dimasukkan, spesialis tidak bisa. 
 
 



 

 

Commented [HD2]: Disarankan ada 4 bagian: 
penilai/asesor bertugas pada asesmen RPL, penasihat RPL 
memberikan arahan dan membimbing calon dan harus 
memahami kurikulum prodi dan sistem RPL, koordinator 
RPL, dan komite RPL yaitu yang akan memutuskan kelulusan 
dan SKS yang diakui/diikuti 

Commented [HD3]: Cp sudah dipublikasikan sesuai 
dengan organisasi profesi sejenis 
 
 



 

 

Commented [HD4]: Diharapkan PT sudah memiliki 
peraturan akademik terkait RPL. 

Commented [HD6]: Nomor 3 dihilangkan, ada program 
khusus 
 
Program profesi bisa diajukan 

Commented [HD5]: Direktur menambahkan, ada 
mahasiswa S1 yang tidak selesai karena berbagai hal 
dipersilakan untuk RPL program sarjana/magisteryang tidak 
tamat juga bisa dilakukan 



 

 

Commented [HD7]: Ada komponen bantuan pendaftaran 
dan pembelajaran selama 1 semester 
 
Akan ada negosiasi terkait jumlah mahasiswa yang akan 
terdaftar pada program RPL dan lulus 



 

 

Commented [HD8]: Jadwal negosiasi akan disampaikan 
panitia untuk masing-masing kelompok. Setiap sesi negosiasi 
diikuti 10 PT. mungkin bisa dilakukan secara paralel secara 
daring. Menentukan berapa jumlah yang eligibel masuk ke 
kontrak. 
 
Akan ada flyer+template pengumuman kepada calon berupa 
persyaratan, waktu seleksi, proses asesmen, dan CP. 
Informasi RPL dipost di website perguruan tinggi sehingga 
bisa diakses secara online. Konsultasi dengaan PS/PT 
dilakukan secara daring. 
 
Panitia akan mengumpulkan informasi RPL di masing-masing 
PT. Harapan, agustus sudah ada pendaftaran camawa. 



 

 

Commented [HD9]: Mengingatkan kepada peserta 
tentang RPL, adalah cara lain yang akuntabel dan transparan 

Commented [HD10]: Hak setiap individu untuk mendapat 
pendidikan. Seringkali pembelajaran efektif dilaksanakan 
secara informal/otodidak, secara mandiri tanpa harus ada di 
kelas. 



 

 

Commented [HD11]: Di beberapa negara ada juga yang 
mengakui pembelajaran formal dalam RPL (disebut transfer 
kredit) 



 

 

Commented [HD12]: Mahasiswa yang tidak tamat bisa 
melanjutkan, masih bisa diakui kembali (transfer kredit) atau 
pindah kuliah beda PS. 
 
Telah diaplikasikan pada tenaga kerja kesehatan pada 2017. 
Tenaga kesehatan harus D3 minimal 

Commented [HD13]: TIPE B: penyetaraan ke jenjang 
KKNI. Misalnya pilot D2, tapi untuk menjadi dosen bisa 
disetarakan ke jenjang KKNI untuk mengajar 
 
Hibah RPL fokus ke Tipe A 



 

 



 

 

Commented [HD14]: Form akan dibantu oleh tim/panitia, 
ada bimtek penyelenggaraan RPL 



 

 

Commented [HD15]: Ekivalensi tidak harus 1-1 bisa 
beberapa MK untuk 1 CP. Diisikan ke matriks. Umumnya 75% 
coveragenya sama bisa dinyatakan ekivalen 



 

 

Commented [HD16]: SKS dapat dijadikan 1. Misal D1/D2 
dari transfer kredit dan pengalaman untuk asesmen RPL. 
Selanjutnya diakui sebagai kredit/CP. 
 
Sarjana dengan pengalaman bisa memungkinkan pindah 
prodi untuk RPL magister 

Commented [HD17]: Filter ada di PDDIKTI, input 
mahasiswa RPL, semua MK harus didaftarakan. MK dari RPL 
diinput, buktinya adalah SK dari direktur mengenai kelulusan 
MK dari RPL.Jadi meskipun 2 tahun maka tetapi mengikuti 
144 SKS. 



 

 



 

 



 

 

Q A 

1. adakah aturannya paling cepat berapa 
tahun studi mahasiswa RPL ini untuk di 
program sarjana? 

lama studi pelamar di prodi yang dituju 
tergantung beban sks atau mata kuliah yang 
diakui. Prinsipnya adalah seseorang yang 
lulus dari prodi tertentu adalah wajib 
memenuhi seluruh rumusan CPL prodi 
(Standar Kompetensi Lulusan). 

2. apakah RPL ini sama dengan alih 
jenjang? mhn pencerahannya 

RPL tipe A ini adalah fasilitas  untuk 
masyarakat dapat menggunakan RPL untuk 
melanjutkan pendidikan formal (tipe A) 
guna mengajukan permohonan pengakuan 
kredit (satuan kredit semester/sks) atas CP 
atau pengalaman kerja yang telah 
dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang 
bersangkutan tidak perlu mengambil semua 
sks di prodi yang ditujunya untuk memenuhi 
seluruh rumusan CPL. 

3. batasan usia  calon peserta RPL dan 
bidang apa saja 

RPL spiritnya adalah pendidikan sepanjang 
hayat, setiap program pendidikan dan 
program studi yang memenuhi persyaratan 
dapat menyelenggarakan RPL dengan 

Commented [HD18]: Ada kesempatan banding/sanggah, 
kesempatan menambah bukti. 
Ciri penjaminan mutu RPL: transparan dan akuntabel 
 
Pelaksanaan rpl di manapun memiliki standar yang sama 



mengutamakan akuntabilitas, transparansi 
dan penjaminan mutu 

4. jika ada calon mahasiswa S1 yg sdh 
bekerja. Tetapi S1 nya tdk linier dgn 
bidang pekerjaan. Camaba 
bersangkutan ingin melinierkan bidang 
pekerjaan pada prodi S1 tertentu sesuai 
bidang pekerjaan. Apakah bisa ikut 
program RPL Tipe A? 

RPL tipe A ini adalah memotret pemenuhan 
CPL dari hasil pembelajaran formal dan/atau 
informal. Selama pemohon/pelamar 
menunjukkan kompetensi dan dari hasil 
asesmen&rekognisi mampu memenuhi 
rumusan CPL maka diakui.  Jadi jika  
kompetensi yang ditunjukkan dan dokumen 
portofolio/bukti pendukung  mampu 
memenuhi satu butir rumusan CPL 
Keterampilan Khusus, maka mata kuliah 
yang menjawab butir CPL tersebut dapat 
diakui sks-nya.   
Sebaliknya, jika belum memenuhi CPL, maka 
semua mata kuliah yang menjawab butir CPL 
menjadi wajib tempuh pada  prodi tersebut 

5. adakah syarat minimal berapa lama 
pengalaman kerja calon mahasiswa 
RPL, misal minimal 5 tahun, atau 
bolehkah kurang dari itu? 

pengalaman pada pelaksanaan RPL 
sebelumnya , lama kerja di dunia kerja 5 
tahun adalah cukup untuk mengumpulkan 
kompetensi 

6. bagaimana dengan mahasiswa S2, yang 
tinggal tesis dan publikasinya saja. 

tampaknya diselesaikan  studi pada prodi S2 
tersebut, tidak perlu ke RPL. 

7. untuk pengakuan kredit, kapan waktu 
terlama kredit yang bisa diakui? apakah 
5 tahun terakhir bisa diakreditasi atau 
paling lama berapa? 

8. apakah kita bisa mengakui kredit dari 
mahasiswa yang DO/mengundurkan 
diri? 

untuk prosedur Credit Transfer merujuk 
pada peraturan akademik PT masing-
masing. 
 
Ada SN-dikti mengenai batas lama studi. 
Mahasiswa DO tinggal skripsi dengan batas 
waktu tertentu sudah habis harus DO, lewat 
batas itu tidak bisa diakui sebagai lulusan. 
Mahasiswa seperti itu bisa RPL pindah prodi, 
nanti diekivalenkan. Mahasiswa DO perlu 
waktu, lebih aman Mahasiswa DO bisa 
pindah kampus sebagai mahasiswa RPL. 
 
untuk mahasiswa yang DO perhatikan batas 
lama studi di prodi tersebut, dan juga 
penyebab DO.  Jika DO karena alasan 
akademik , maka tidak dapat mengambil RPL 
tipe A di prodi dan PT yang sama. 
 

9. apakah mhs RPL boleh mhs br lulus 
(Diploma) non pengalaman kerja? 

Untuk RPL tipe A2 syaratnya adalah *sudah 
memiliki pengalaman kerja di dunia kerja* 

10. Apakah ada kriteria pengalaman kerja 
yang diakui ? 

pengalaman kerja yang terakumulasi dalam 
bentuk kompetensi di periksa terhadap CPL 
prodi yang dituju oleh pemohon. JIka hasil 



pembelajaran lampau di dunia kerja 
tersebut melalui asesmen dan rekognisi, 
dinyatakan memenuhi butir-butir rumusan 
CPL maka dapat diakui sks-nya 

11. Mohon penjelasan untuk RPL prodi non 
kependidikan non vokasi, selama ini 
yang diselenggarakan adalah 
kependidikan. Apakah perlu syarat 
mutlak persetujuan asosiasi?  

Dalam permenristekdikti 26 dan perdirjen 
belmawa tidak disyaratkan izin 
penyelenggaraan RPL asalkan persyaratan 
dipenuhi. Para penyelenggara takut/ragu 
untuk menyelenggarakan. Jika ada 
rekomendasi dari asosiasi prodi lebih baik. 
Silakan jika ada asosiasi prodi dan meminta 
persetujuan. Pada dasarnya tidak perlu yang 
penting CP diakui asosiasi prodi. 

12. kapan penetapan pengakuan sks 
dilakukan? apakah saat seleksi masuk 
atau sesudah diterima baru ditetapkan 
pengakuan sks nya sehingga sks yang 
harus diambil melalui pembelajaran. 
Tks. 

13. Apakah calon mahasiswa sudah 
mengetahui SPP? PTNBH agak mahal 
(Undip) 

14. Untuk masa studi. Dari D3 ke S1 
langsung ke semester 5 dan 
didistribusikan sampai semester 8. 
Secara administrasi maka tidak bisa 
diambil di semester 7. Apa bisa skripsi 
ke semester 7? 

Informasi terkait usulan RPL harusnya sudah 
ada calon mahasiswanya. Lulusan D3 yang 
sudah lama dan ingin melanjutkan studi, 
seharusnya ada pembicaraan dengan 
camawa mengenai biaya. Sehingga saat 
dilaksanakan sudah mengetahui biaya juga. 
Hibah hanya memberikan subsidi biaya SPP 
2,4 juta. Selisihnya ditanggung mahasiswa. 
Bisa diklarifikasi agar lebih clear antara PT 
dengan camawa. 
 
D3 masuk di semester 5 tanpa RPL, asesmen 
RPL untuk pengalamannya. D3 tidak bisa 
otomatis semua diakui. Harus ada transfer 
SKS dan ekivalensi CPMK. Pengalaman kerja 
diproses masing-masing individu sehingga 
bisa dihitung kesesuaian pengalaman 
dengan CPMK, bukan CP Prodi keseluruhan. 
Misal 50 SKS yang diakui itu harus jelas MK 
apa saja, tidak ditembak.  
 
Penempatan kelas rombel khusus atau 
reguler, disesuaikan dengan kebijakan 
PT/PS. 

15. S1 sarjana management, diminati oleh 
entrepreneur memiliki usaha, memang 
ada di salah satu CPL: mampu membuat 
unit bisnis. Adakah dari DIKTI seperti 
sertifikat yang menunjukkan yang 
bersangkutan mengikuti RPL? Atau 
sertifikat tersebut dibuat sendiri? 

Tergantung RPL yang akan dijalani. 
Penyetaraan tidak dapat ijazah, CPL 
dilakukan sehingga bisa disetarakan 8 
jenjang KKNI sesuai kompetensi. 
Penyetaraan dikeluarkan oleh menteri. 
Karena perubahan nomenklatur mandeg, 
untuk vokasi dittd oleh dirjen vokasi an 
menteri. Permen sedang direvisi agar ada 
otonomi PT mengeluarkan sertifikat 
penyetaraan, dengan izin menteri. 



untuk ijazah harus dilakukan assesment RPL. 
Satu persatu pengalamannya direkognisi ke 
dalam MK di Prodi. Jika memang diperlukan 
bisa dilakukan ujian tulis di MK. Jika lulus 
maka bisa diakui SKSnya. SKS yang bisa 
diakui bergantung kepada pengalaman 
mahasiswa dan kebijakan PT. 

16. apakah program RPL ini bisa diikuti oleh 
lulusan S1 yang sudah mengajar 
kemudian mengikuti S1 kedua supaya 
bisa sesuai dengan bidang ajar di 
sekolah nya? 

seseorang yang sudah LULUS dari program 
S1 prodi A, *dapat* mengikuti RPL tipe A2 di 
prodi B. Nanti akan diperiksa oleh tim Asesor 
di prodi B, pemenuhan CPL-nya sejauh 
mana.  Jika ada mata kuliah yang dapat di 
lakukan transfer kredit maka dilakukan dulu 
prosedurnya. Kemudian pengalaman 
mengajar di lakukan asesmen dan rekognisi 
untuk mendapatkan pengakuan sks atau 
pengakuan Mata kuliah.   Sisa mata kuliah 
atau butir CPL yang belum dipenuhi, 
menjadi mata kuliah wajib tempuh di prodi 
B. 
Di beberapa negara, tidak semua 
kompetensi bisa diakui melalui RPL. Di 
perancis, agak liberal. Seseorang yang lulus 
SD diuji panel bisa diberi ijazah S1. Di 
Indonesia, pemahaman RPL masih abu-abu. 
Jika ingin mendapat ijazah, perlu assesment 
RPL. Kreditnya diasses dan dinilai MK nya. 
Di beberapa negara transfer SKS dan RPL 
tidak ditetapkan nilainya. Di Indonesia masih 
terkendala PDDikti, seperti di politeknik 
kesehatan. 

17. apakah ada syarat khusus atau 
sertifikasi khusus untuk menjadi 
asessor yang nantinya akan melakukan 
asessment terhadap calon mahasiswa 
RPL? 

utk RPL tipe A, asesor diangkat oleh PT, 
anggota asesor wajib memiliki penguasaan 
terhadap CPL dan kurikulum pada prodi  
penyelenggara RPL, berarti dosen.  Akan 
lebih baik jika dosen tersebut juga memiliki 
serkom (minimal madya) sehingga ada 
wawasan real aktifitas di dunia kerja. Akan 
menjadi lebih baik jika asesor memiliki 
kondisi seperti di atas. 
Idealnya asesor beranggotakan paling 
sedikit terdiri dari akademisi dan kalangan 
profesional di bidang keahlian yang relevan. 
Asesor RPL dari kalangan profesional dapat 
berasal dari organisasi profesi yang kredibel 
(bila organisasi profesi telah ada) atau 
perwakilan industri atau forum sejenis yang 



kredibel dan relevan. hanya perlu 
disosialisasikan secara tepat dahulu ttg RPL 
tipe A terhadap kalangan profesional 
dibidang keahlian yang relevan. 

18.  RPL tipe A ranahnya melanjutkan 
pendidikan di PT. RPL ini adalah masuk PT 
lewat pintu samping. Mahasiswa yang lulus 
telah memenuhi semua CP. Tidak boleh ada 
standar ganda. Tim asesor harus 
menggunakan tools assesment yang sama, 
agar memenuhi sila ke-5 Pancasila. 
1 MK wajib menjawab rumusan CPL. 1 CPL 
bisa didukung beberapa MK. Seseorang 
yang memiliki kompetensi dari pendidikan 
formal dan informal perlu diuji 
menggunakan CPL yang sama, jika 
dinyatakan mampu maka semua MK di 
belakangnya harus diakui. Sebaliknya, jika 
cluster MK dan menjawab 1 CP maka harus 
diakui juga. Kualitas dan kekuatan kurikulum 
menjadi faktor penting. Akan ada 
pembahasan tools assesmen kemudian. 

19. Dana hibah jika dimenangkan apakah 
untuk PT? Bukan untuk mahasiswa? 

20. Beberapa PT menyelenggarakan 8 
rombel. Akan tetapi mahasiswa belum 
tentu sama dan bisa diikutkan 1 rombel. 

21. Apakah tim assesment dari 1 prodi bisa 
melakukan assesment untuk prodi yang 
lain?  

22. D3 ke S1 masuk semester 5 + punya 
pengalaman kerja. Berdaarkan hasil 
asesmen, MK yang bisa terkait 
kompetensi di pekerjaannya misalnya 
ada 10 MK tapi 6 sudah terakomodasi di 
kurikulum PT dan 4 yang belum ada. 
Apakah MK hasil assesmen tadi bisa 
diakui? 

Diperkenankan tim asesor tersebut diangkat 
oleh pimpinan PT di fakultas/prodi mana, 
selama memiliki relevansi dengan CP dan 
kurikulum yang diasses. Syarat seorang 
asesor memiliki penguasan CP pada prodi 
penyelenggara, dosen atau praktisi. Hal ini 
berkaitan dengan kesesuaian bahasa 
pelamar dengan asesor. 
Sangat dimungkinkan variatif sehingga KRS 
nya akan berbeda tiap mahasiswa.  
Walaupun sedikit pengalaman bisa 
direkognisi. 
Rombel akan sangat bervariasi. Bisa kita 
kelompokkan untuk efisiensi biaya. Misalnya 
rombel minimal 20-40 orang. Nanti dibuat 
jadwal perkuliahan tersendiri dari yang 
paling banyak sampai paling sedikit. Jika 
mahasiswa mau bisa ikut reguler. Jadwal 
reguler biasanya sulit untuk mahasiswa 
karyawan, kecuali mahasiswa diizinkan ikut 
kuliah di jam reguler.] 
Dana hibah diperuntukkan bagi PT. 
 
 
Deta Prayogo-Polban 



23. Bagaimana kelanjutan program RPL? 
Belum bisa memahami secara utuh 
karena RPL belum dilakukan agar aman 
bagi penyelenggara dan mahasiswa. 

24. Seberapa besar SKS yang bisa diberikan 
untuk mahasiswa dengan pengalaman 
kerja? 

25. Pengalaman kerja seperti apa yang bisa 
diakui RPL? 

ini Kesempatan baik untuk 
menyelenggarakan RPL. Nanti akan ada 
surat penugasan dari dirjen ke PT untuk 
menyelenggarakan RPL. Karena itu ada 
pembimbingan dan negosiasi sehingga bisa 
dibantu dan tidak ada penyimpangan.  
 
Selain tergantung pada pengalaman, PT 
harus membatasi juga maksimal, misal 75%, 
dari total SKS yang harus ditempuh. 75% 
juga belum tentu lulus semua. Bisa 
ditentukan juga MK yang bisa diakui untuk 
RPL atau tidak. Opsinya tidak diberikan 
100%. Tidak ada CP yang bisa dipenuhi 
100%. Tidak mungkin mahasiswa datang, 
diakui 100%, dapat ijazah. PT menentukan 
SKS maksimum yang dapat diakui. 
 
Pengalaman yang relevan dengan CPL atau 
CPMK. 
 

26. Apakah mahasiswa yang sudah 
semester lanjut misalnya berada pada 
semester 13 belum selesai studi dalam 
hal ini belum DO apakah mhasiswa ini 
bias dilakukan RPL 

tidak dapat pak, mahasiswa tsb harus 
menyelesaikan masa studinya dahulu atau 
dinyatakan putus masa studi karena kondisi 
yang terjadi. Jika DO maka mahasiswa 
tersebut tidak dapat lagi kembali ke prodi di 
PT asal. RPL bukan cara lain untuk 
memperpanjang masa studi pak. 

27. untuk biaya pembelajaran itu hanya di 
berikan satu semester saja ya pak? 
seandainya mahasiswa harus 
menempuh dua atau tiga semester 
berrti harus menanggung sendiri? 

Betul. Sifatnya subsidi. 

28. Untuk Rombel/jumlah peserta RPL tdk 
ada ketentuan ya? maksudnya berapa 
minimum brp maksimum atau sesuai 
kuota? 

diatur oleh PT masing-masing 
  

29. jika setelah seleksi lulus sebagai 
penyelenggara PT, namun ternyta tdk 
ada mahasiswa yg berhasil di rekrut itu 
bagaimana? 

Kesalahan negosiasi. Usahakan saat 
negosiasi, kontak dengan belmawa dan 
perlu ada calon yang berminat dan akan 
diakui RPL. Sehingga anggaran tidak sia-sia. 
Jika kurang rombel lebih baik mahasiswa 
memutuskan sendiri ikut reguler. Nanti ada 
berita acara proses asesmen. Dana proses 
asesmen tidak dikembalikan, SPP tidak 
diberikan. 

 



Data Penjaringan 

1. Hasil sesuai harapan, ada >10.000 yang diusulkan, tapi disaring menghasilkan 7256 

calon mahasiswa yang akan diterima pada TA 2021/2022 melalu RPL. Akan disaring 

untuk data eligible sekitar 6000 mahasiswa. 

 

Seleksi berdasarkan kesiapan PT/PS. Lulusan SMA akan sulit mengikuti pengalaman kerja 

pada lama tahun tertentu, harus punya pekerjaan yang relevan dengan CP Prodi yang 

dituju.  

 



 

  

Commented [HD19]: Prodi ppg outputnya adalah terkait 
tunjangan profesi 



 

 

 

 

Commented [HD20]: RPL beda dengan pindah jalur. Yang 
dilihat adalah kesesuaian CP nya. 



 

 

Commented [HD21]: Tidak bisa fresh graduate tanpa 
pengalaman ikut RPL 

Commented [HD22]:   



 

 

Commented [HD23]: RPL selalu menetapkan SKS yang 
harus ditempuh.  

Commented [HD24]: Yang dilihat adalah CPL, bukan nama 
MK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


