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Abstrak  

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diimplementasikan Kemendikbudristek sejak tahun 

2020 sebagai respons dari kebutuhan SDM di Indonesia tahun 2045 dan SDG’s. Penelitian ini bertujuan (1) 

menganalisis tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa tentang MBKM; (2) menganalisis hubungan MBKM dan 

Kompetensi Abad 21 dan SDGs. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data tersebut diambil dengan 

teknik survei dengan menggunakan instrument kuesioner SPADA DIKTI dan juga instrunment kuesioner fakultas. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini sebanyak 483 responden mahasiswa terkumpul memberikan respon bahwa 

program MBKM memberikan kompetensi tambahan yaitu sebanyak 71 % dan program MBKM memperluas 

persepektif responden mahasiswa memberikan respon sebanyak 70 %. Berdasarkan data yang dikumpulkan, 

mahasiswa Program Studi Sastra Inggris yang menyatakan kesiapan dalam program MBKM ini sebesar 67 %, 

sedangkan yang belum siap sebesar 30 % sedangkan sisanya sebesar 2 % menjawab tidak berminat menjadi bagian 

dalam kegiatan MBKM. Program studi Sastra Inggris telah melaksanakan kegiatan MBKM melalui Program 

Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Mahasiswa Prodi Sastra Inggris : Penguatan kelembagaan 

pariwisata desa melalui pengembangan konsep desa wisata budaya terintegrasi untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan daya saing wisata di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 
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1. Pendahuluan 

Saat ini, Indonesia tengah memasuki arus globalisasi (Azima et al., 2021; Darmawan & Winarti, 2019). Di 

tengah arus globalisasi ini, banyak peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh sumber daya manusia (SDM) 

Indonesia. SDM Indonesia menjadi hal utama dari pembangunan nasional. Persaingan kualitas SDM tidak hanya 

terjadi secara nasional, tetapi terjadi secara regional bahkan global. (Istiarsono, 2000; Susilo & Sarkowi, 2018). 

Dalam ASEAN Economic Community, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan berbagai peluang (Yudiyanto, 

2016). Misalnya, terdapat 14 juta lapangan kerja baru dan kemunculan 20 kompetensi baru. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan kebijakan Merdeka 

Belajar—Kampus Merdeka (MBKM) melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi ((Kemendikbudristek), 2020). Kebijakan ini merupakan respons atas arus globalisasi yang 

dihadapi oleh Indonesia. Selain itu, MBKM merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan SDM (Nehe, 2021; 

Zulaeha, 2020). Hal ini dilakukan karena pada tahun 2030, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Indonesia 

akan terpuruk apabila bonus demografi ini tidak disiapkan secara serius (Dewi et al., 2021; Maryati, 2015). 

Peningkatan kualitas SDM menjadi hal utama yang harus disiapkan oleh pemerintah. 

Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi perlu diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 

yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang kompleks dari kurikulum formal dan informal [22]. 

Pendekatan akademik seperti ini memungkinkan mahasiswa untuk mengungkapkan pengetahuan, bakat dan 

pengalaman mereka untuk lebih berperan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pendidikan dalam 

konteks konsep pembangunan berkelanjutan menetapkan target baru untuk pelaksanaan kegiatan profesional, 

pencarian konten pendidikan baru, teknologi pembelajaran yang inovatif, serta melibatkkan mahasiswa untuk belajar 

memecahkan masalah, serta kritis menganalisis berbagai sudut pandang. Transformasi pendidikan tersebut dapat 

dikemas dalam Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). 

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa 

untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Dalam rangka menyiapkan 

mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi 

mahasiswa harus disiapkan untuk lebih adaptif dengan kebutuhan zaman. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka 
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memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui 

kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, 

manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. 

Program studi sastra Inggris telah mengimplementasikan program MBKM pada kegiatan holistik pembinaan 

dan pemberdayaan desa (PHP2D) yang dilaksanakan di desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor 

sebagai bentuk implementasi program MBKM. Sebagai sebuah desa yang hendak mengembangkan pariwisatanya, 

pada dasarnya, Desa Ciasmara telah memiliki dua infrastruktur dasar: manajemen/unit pengelolaan dan objek 

wisata. Desa Ciasmara telah memiliki manajemen/unit pengelola pariwisata yang bernama Pancawarna dan 

beberapa objek wisata alam dan budaya. Namun, dari hasil wawancara dengan kepada pemerintah desa, Bumdes, 

dan pengelola pariwisata, terdapat beberapa permasalahan yang berimplikasi terhadap pembangunan pariwisata di 

Desa Ciasmara, yakni (1) Desa Ciasmara belum memiliki konsep pariwisata yang holistik; (2) Desa Ciasmara belum 

memiliki infrastruktur (jalan, sarana, dan prasarana di objek wisata) yang memadai; (3) pengelolaan pariwisata di 

Desa Ciasmara belum terintegrasi karena terdapat kelemahan koordinasi antarkelompok dalam pengelolaan 

pariwisata di desa; (4) Desa Ciasmara belum memiliki pariwisata yang lengkap, yakni konsep desa wisata, promosi, 

cendera mata, dan kuliner khas Desa Ciasmara. Keempat hal ini membuat pariwisata di Desa Ciasmara belum 

berkembang. Apabila melihat potensi dan masalah yang dimiliki oleh Desa Ciasmara dalam pengelolaan pariwisata, 

dibutuhkan suatu konsep pengelolaan wisata yang mampu mengintegrasikan wisata alam, wisata budaya, dan sosial 

ekonomi kemasyarakatan, Untuk membuat pengelolaan pariwisata di Desa Ciasmara berjalan dengan baik, 

dibutuhkan suatu konsep desa wisata yang holistik. Ekosistem pariwisata di Desa Ciasmara perlu dikembangkan 

dengan cara (1) menguatkan manajemen/unit pengelolaan yang akan berimplikasi pada promosi dan pengelolaan 

pariwisata yang integratif; (2) memberdayakan komunitas lokal (misalnya komunitas anak muda dan perempuan) 

untuk penyediaan cendera mata dan makanan khas sebagai pelengkap ekosistem pariwisata Desa Ciasmara. Dengan 

penguatan manajemen pengelolaan pariwisata dan pemberdayaan komunitas lokal, diharapkan (1) terjadi 

peningkatan kunjungan wisata ke Desa Ciasmara dan (2) terjadi peningkatan perekonomian kelompok anak muda 

dan perempuan di Desa Ciasmara. Dengan demikian, permasalahan pariwisata di Desa Ciasmara dapat diatasi secara 

holistik. Melalui PHP2D ini, mahasiswa, khususnya Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Pakuan diharapkan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat desa 

melalui pengembangan Desa Wisata Budaya di Ciasmara. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk 

menganalisis perspektif mahasiswa terhadap MBKM, dampak MBKM terhadap keterampilan abad 21 mahasiswa, 

serta revelansi program MBKM dengan SDGs dan implementasi MBKM pada Kegiatan Holistik Pembinaan dan 

Pemberdayaan Desa (PHP2D).  

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas 

Pakuan. Waktu penelitian ini dilakuan selama satu bulan. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Identifikasi konsep MBKM, keterampilan abad 21, dan SDGs sebagai dasar pembuatan instrument penelitian. 

b. Pembuatan instrumen penelitian meliputi: kuesioner tertutup keterampilan abad 21, kuesioner tertutup SDGs, 

kuesioner perspektif mahasiswa terkait MBKM.  

c. Identifikasi subjek penelitian  

d. Penyebaran kuesioner secara daring melalui google form 

e. Pengolahan dan Analisis Data 

f. Pembuatan laporan 

 

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah responden mahasiswa prodi Sastra Inggris Universitas Pakuan dari 

Angkatan 2018 – 2021 yaitu berjumlah 483 responden mahasiswa.  Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017) sehingga diharapkan dapat mewakili populasi, 

yaitu mahasiswa prodi Sastra Inggris Universitas Pakuan angkatan 2018 – 2021.  

 

Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket secara 

daring. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu: Instrumen Survei Implementasi 
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MBKM 2021 untuk mahasiswa Program Studi Sastra Ingris yang diakses melalui SPADA DIKTI. Skala pernyataan 

yang digunakan adalah nominal dan ordinal. Skala nominal terkait dengan karakteristik responden, sedangkan skala 

ordinal terkait variabel yang digunakan terdiri dari 2 jenis yaitu 5 skala dari tidak pernah, jarang, kadang-kadang, 

sering dan selalu serta 4 skala dari sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju 

 

Analisis Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan prosedur sebagai berikut: 

Analisis statistik deskriptif dilakukan digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang 

telah terkumpul yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2012). Pada penelitian ini analisis 

deskriptif digunakan untuk menganalisis jawaban responden mahasiwa dari instrument SPADA DIKTI baik untuk 

responden mahasiswa prodi Sastra Inggris untuk menggambarkan karakteristik responden dan juga menilai jawaban 

responden terkait variabel keterampilan dan SDGs. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1   Pengetahuan tentang MBKM 

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) resmi diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan pada awal tahun 2020. Dalam waktu satu tahun program ini berjalan, perlu diketahui mengenai 

pengetahuan mahasiswa tentang program ini. Berdasarkan data sebanyak 483 responden mahasiswa yang 

dikumpulkan, diketahui bahwa mahasiswa program studi Sastra Inggris sudah mengetahui tentang program MBKM 

secara keseluruhan dengan persentase sebesar 19 %, mengetahui sebagian besar kebijakan MBKM dengan 

presentase 39 %, mengetahui sedikit tentang kebijakan MBKM dengan persentase 35 % sedangkan sisanya sebesar 

7 % belum mengetahui sama sekali tentang MBKM. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

 
Gambar 1. Pengetahuan tentang Kebijakan MBKM 

 

Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 

semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas 

pembelajaran di luar perguruan tinggi. Berdasarkan data yang dikumpulkan, diketahui bahwa hanya 58 % 

mahasiswa yang mengetahui bahwa jumlah semester yang dapat diambil sebanyak 3, sedangkan sisanya sebesar 42 

% menjawab 4, 2 dan 1 semester.  Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut. 
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Gambar 2. Jawaban Responden Mahasiswa terkait Jumlah Semester MBKM 

 

Sejak dimulainya program MBKM, berbagai macam bentuk penyebaran informasi melalui berbagai macam 

sudah dilakukan baik yang dilakukan oleh Kementerian maupun Perguruan Tinggi. Berdasarkan sumber informasi, 

diketahui bahwa mahasiswa prodi sastra Inggris mengetahui tentang program MBKM dari kanal daring Perguruan 

Tinggi baik berupa website dan juga media sosial mulai dari tingkat universitas, Fakultas maupun program studi 

dengan persentase sebesar 25%, kanal komunikasi komunitas dengan persentase 25 %, kegiatan sosialisasi 

luring/daring Universitas Pakuan (20 %), kanal daring Kemendikbud   dengan persentase 10 % . Lebih jelas dapat 

dilihat pada Gambar berikut. 

 

 
Gambar 3. Sumber Informasi Kebijakan MBKM 

 

3.2   Praktik dan Kesiapan Program Studi Pada Kegiatan MBKM 

Dalam praktiknya Program MBKM ini baik tingkat Perguruan Tinggi khususnya Program Studi perlu 

melakukan adaptasi dan juga penyesuaian. Terkait dengan program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan 

MBKM, diketahui bahwa Sebagian besar mahasiswa (51 %) menjawab bahwa program studi sudah mempunyai 

program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan MBKM sedangkan  sebesar 49 % menjawab belum ada 

kegiatan terdahulu yang sesuai dengan kegiatan MBKM. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut. 
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Gambar 4. Jawaban responden mahasiswa terkait dengan program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan 

MBKM. 

 

Dari delapan skema kegiatan MBKM, magang/praktik kerja merupakan pilihan dengan persentase yang paling 

besar yaitu 40 %, diikuti pertukaran pelajar (19 %), penelitian / riset (12 %), proyek kemanusiaan (10 %)  

membangun desa atau KKNT (6 %), kegiatan wirausaha (4 %), sedangkan sisanya studi / proyek independent 

dengan presentase 3 %.  Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

 
Gambar 5. Jawaban responden mahasiswa terkait pilihan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi.  

 

Salah satu persiapan dalam implementasi program MBKM adalah ketersediaan dokumen kurikulum, panduan 

dan prosedur operasional MBKM baik itu tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi. Berdasarkan 

jawaban mahasiswa, diketahui yang menjawab bahwa program studi sudah memiliki dokumen kurikulum, panduan 

dan prosedur operasional MBKM sebesar 65 %, belum memiliki sebesar 19 % dan sebesar 16 % tidak tahu apakah 

program studi sudah memiliki dokumen. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 



Prosiding Seminar Nasional Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

Bogor, Indonesia, 29 – 30 Desember 2021 

© Portal Prosiding MBKM Universitas Pakuan 

 
Gambar 6. Ketersediaan Dokumen Kurikulum, Panduan dan Prosedur Operasioanal MBKM 

 

3.3   Kesiapan dan Persepsi Mahasiswa Terkait Kegiatan MBKM 

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa (student centered learning). Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan 

kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika 

lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan 

kinerja, target dan pencapaiannya. Dengan berpusat pada mahasiwa ini, maka factor kesiapan mahasiswa menjadi 

hal yang penting dalam implementasi program MBKM ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan, diketahui bahwa 

mahasiswa Program Studi Sastra Inggris yang menyatakan kesiapan dalam program MBKM ini sebesar 67 %, 

sedangkan yang belum siap sebesar 30 % sedangkan sisanya sebesar 2 % menjawab tidak berminat menjadi bagian 

dalam kegiatan MBKM. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

 
Gambar 7.  Persiapan menjadi Bagian dalam Kegiatan MBKM 

 

Salah satu kekhawatiran dalam program MBKM ini terkait dengan masa studi mahasiswa. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan sebagian besar mahasiwa menjawab tetap tepat waktu (49 %) sedangkan mahasiswa yang 

menjawab masa studi menjadi lama sebesar 38 % dan sisanya sebesar 13 % menjawab tidak tahu. Lebih jelas dapat 

dilihat pada Gambar berikut. 
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Gambar 8. Implikasi MBKM Pada Masa Studi  

 

Program MBKM diharapkan memberikan kebermanfaatan kepada mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa 

Program Studi Sastra Inggris menjawab bahwa program MBKM cukup bermanfaat sebesar 76,4 %, sangat 

bermanfaat sebesar 17,4 %, kurang bermanfaat sebesar 6,2 %..  

  

 
Gambar 9 Jawaban respoden mahasiswa mengenai kebermanfaatan kegiatan MBKM 

 

Program MBKM dirancang untuk dapat meningkatkan softskill sebagai bekal bekerja setelah lulus. 

Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 39 % responden mahasiswa menjawab ada peningkatan dengan baik, 36 

% mahasiswa menjawab ada peningkatan cukup baik, 9 % ada peningkatan dengan saangat baik, 14 % ada 

peningkatan tapi kurang baik dan 2 % responden mahasiswa menjawab tidak ada peningkatan sama sekali. Lebih 

lanjut dapat dilihat dari gambar berikut.  
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Gambar 10 Jawaban responden mahasiswa terkait peningkatan soft-skill yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan 

MBKM sebagai bekal bekerja setelah lulus.  

 

3.4 Kompetensi Abad 21 Mahasiswa 

Pada penelitian ini pemilihan keterampilan yang dipilih berdasarkan empat kelompok yaitu keterampilan 

berfikir kritis, keterampilan berkolaborasi, keterampilan komunikasi dan keterampilan kreativitas dan inovasi. 

Dengan menggunakan skala 1 – 5, secara umum nilai rataan keterampilan responden mahasiswa prodi Sastra Inggris 

Universitas Pakuan berada pada nilai 3,42 (tinggi), jika dilihat per kategori keterampilan, maka nilai rataan tertinggi 

adalah keterampilan berfikir kritis sebesar 3,72 termasuk pada kategori tinggi, diikuti keterampilan berkolaborasi 

dengan nilai 3,49 (tinggi), keterampilan kreativitas dan inovasi sebesar 3,42 (tinggi) dan keterampilan komunikasi 

sebesar 3,05 (cukup). Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

 
 

3.5 SDGs 

Pada penelitian ini SDGs yang dinilai terdiri dari: Pendidikan yang berkualitas responden mahasiswa program 

studi sastra Inggris berada pada nilai 3,56 (sangat tinggi), akses energi terjangkau berada pada nilai 3,11 ( tinggi), 

mengurangi ketimpangan berada pada nilai 4,00 ( sangat tinggi), perubahan iklim berada pada nilai 3,56 ( sangat 

tinggi), menjaga ekosistem darat berada pada nilai 3,67 ( sangat tinggi), revitalisasi kemitraan global berada pada 

nilai 3,78 ( sangat tinggi).  
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3.6 Dampak Implementasi MBKM 

Berdasarkan hasil dari 483 responden mahasiswa, diketahui sebagian besar  jumlah responden memberikan 

respon bahwa program MBKM memberikan kompetensi tambahan yaitu sebanyak 71 % dan program MBKM 

memperluas persepektif responden mahasiswa sebanyak 70 %. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

 
 

 

3.7Implementasi Kegiatan MBKM Melalui  Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) 

Penguatan kelembagaan pariwisata desa melalui pengembangan konsep desa wisata budaya terintegrasi untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing wisata di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, 

Kabupaten Bogor. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh 10 mahasiswa program studi 

Sastra Inggris di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dengan luas wilayah sekitar 626 hektare. 

Desa Ciasmara berada di ketinggian 700—900 mdpl dan terdiri atas 3 dusun, 11 RW, dan 30 RT. Berdasarkan data 

penduduk, Desa Ciasmara memiliki 8.866 penduduk yang terdiri atas 4.591 jiwa laki-laki dan 4.275 jiwa perempuan 

yang masuk ke dalam 2.041 KK. Mayoritas penduduk di Desa Ciasmara bekerja sebagai petani, peternak ikan, 

pedagang, dan pengrajin. Ekonomi masyarakat di Desa tersebut dapat dikategorikan rendah dilihat dari masih 

banyaknya Rutilahu (Rumah tidak layak huni). 

Tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yakni: a. Pelatihan pembuatan paket wisata b. 

Pembuatan produk batu ukir dan kopi c. Pelatihan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan pembuatan 

video profile wisata budaya untuk promosi d. Menjalin kerja sama dengan agen perjalanan di kota/kabupaten bogor. 

Dalam pengembangan dan pemberdayaan desa ini diperlukan perancangan serta pemikiran yang matang guna dapat 

mengelola sektor pariwisata di Desa Ciasmara tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pariwisata tersebut, 
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dibentuklah rancangan paket desa wisata budaya yang bertemakan Sport, Tourism, and Culture. Yang memiliki 

peran dan tujuan untuk pemberdayaan wisata desa. Hal tersebut dibentuk dengan melihat potensi yang terdapat di 

Desa Ciasmara. Agar rancangan paket desa wisata tersebut berdaya, maka diadakanlah pelatihan dan diskusi 

terpumpun bersama dengan kelompok masyarakat seperti karang taruna dan BUMDES setempat.  

Pelatihan pengembangan UMKM wisata yang diadakan diharapkan dapat mengolah produk olahan yang 

memiliki nilai jual kompetitif. Masyarakat setempat juga mampu membuat cendera mata batu alam yang bernilai 

jual tinggi. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM ini dilakukan dengan bermitra dengan pengrajin setempat. 

Setelah pelatihan pengembangan UMKM dilakukan, dilanjutkan dengan agenda pemicuan yakni praktik turun 

langsung lapangan dimana produk yang dihasilkan dapat diperjual belikan bersama tim pengrajin setempat. 

 

4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah:  

1. responden mahasiswa, diketahui sebagian besar jumlah responden memberikan respon bahwa program 

MBKM memberikan kompetensi tambahan dan juga memperluas perspektif .  

2. Berdasarkan data yang dikumpulkan, diketahui bahwa mahasiswa Program Studi Sastra Inggris yang 

menyatakan kesiapan dalam program MBKM ini.   

3. Responden mahasiswa program studi Sastra Inggris merespon tingkat kepentingan program kegiatan 

MBKM sebagai persiapan menghadapi pasca kampus.  

4. Program studi Sastra Inggris telah menimplementasikan MBKM melalui Program Holistik Pembinaan dan 

Pemberdayaan Desa (PHP2D) Mahasiswa Prodi Sastra Inggris: Penguatan kelembagaan pariwisata desa 

melalui pengembangan konsep desa wisata budaya terintegrasi untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan daya saing wisata di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Saran yang 

dapat disampaikan adalah perlu ditingkatkan mengenai penyebaran informasi terkait  kebijakan MBKM 

dan  kegiatan MBKM.  
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