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No. Program MBKM Kriteria Keterpenuhan 20 SKS Bentuk Kegiatan1) 
Keterpenuhan 20 SKS2) 

Terpenuhi Tidak 
Terpenuhi 

1 Magang Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang 
setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA 
kebawah) 

   

Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat 
secara aktif di kegiatan tim 

   

Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa 
kinerja setiap 2 bulan 

   

Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada 
salah satu pimpinan perusahaan 

   

2 Asistensi Mengajar di Satuan 
Pendidikan 

Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan 
(mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) 
dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan 

   

3 Penelitian/ Riset Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan 
tingkat sarjana 

   

Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ 
presentasi hasil penelitian 

   

4 Proyek Kemanusiaan Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan 
fokus: 
1. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga 

kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai. 
2. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan 

beban korban bencana 

   

5 Kewirausahaan Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan 
panjang) 

   

Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan 
target rencana bisnis yang ditetapkan di awal 

   

Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan 
rencana bisnis 
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Keterangan:  
1). Diisi dengan bentuk kegiatan yang dilakukan pada program MBKM untuk masing-masing kriteria yang sesuai dengan logbook. 
2). Beri tanda ceklis  pada kolom yang sesuai. 

No. Program MBKM Kriteria Keterpenuhan 20 SKS Bentuk Kegiatan1) 
Keterpenuhan 20 SKS2) 

Terpenuhi Tidak 
Terpenuhi 

6 Studi Independen Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai 
dengan tingkat sarjana 

   

Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam 
kurikulum PT/prodi pada saat ini 

   

Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta 
dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis 
proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi 

   

7 Membangun Desa Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan 
fokus: 

1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan 
masyarakat, UMKM, atau BUM Desa 

2. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya 
tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi 
yang tidak memadai) 

   

Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan 
(mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa 
menghasilkan keuntungan lebih banyak) 

   

8 Pertukaran Pelajar Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. 
memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan 
kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc) 
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Catatan: Diperiksa Oleh, 

Wakil Dekan I, 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 

Dipersiapkan Oleh, 
Ketua Program Studi, 
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Tanggal : Tanggal : 

 


