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SOP MBKM
Magang Industri
(Internship)
Putro, Azhari

1.1 
Pendahuluan

Kurangnya paparan dan pengalaman kerja di dunia industri/dunia 
profesi nyata menyebabkan mahasiswa kurang siap dalam menyong-
song dunia kerja. Sementara kegiatan internship dengan jangka waktu 
yang pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberi-
kan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusa-
haan/Institusi yang menerima kegiatan internship juga menyatakan 
kegiatan internship dalam waktu sangat pendek kurang memberikan 
manfaat bagi mahasiswa, bahkan mengganggu aktivitas di Industri itu 
sendiri.

1.2 
Tujuan

Secara umum, kegiatan Intern (Internship) memiliki tujuan untuk mem-
berikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa, 
dengan penjabaran sebagai berikut:

Memberikan pengalaman dunia kerja pada mahasiswa secara 
aktual dari tangan pertama yang berpengalaman di bidang yang 
dipilih.
Memberikan peluang mahasiswa untuk mengidentifikasi beber-
apa permasalahan di perusahaan, institusi, organisasi atau 
lembaga pemerintah.
Memberikan peluang mahasiswa untuk menyelesaikan beberapa 
permasalahan di perusahaan, institusi, organisasi atau lembaga 
pemerintah.
Meningkatkan kemampuan mengkombinasikan hardskill (akade-
mik) dan softskill (perilaku dan sikap) mahasiswa.
Mahasiswa mempunyai akses ke jaringan profesional yang 
dipilih.

1.

2.

3.

4.

5.
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Secara umum, capaian pembelajaran untuk kegiatan intern adalah 
sebagai berikut:

1.3 
Capaian 
Pembelajaran Mahasiswa mampu mengidentifikasikan masalah-masalah praktis 

yang ada di dunia industri, organisasi atau masyarakat dalam 
kehidupan nyata.
Mahasiswa mampu mengusulkan solusi untuk permasalahan 
praktis dari dunia nyata yang berkaitan dengan bidang ilmu kom-
puter, elektronika dan instrumentasi.
Mahasiswa mampu menghasilkan solusi dalam bentuk karya 
inovasi atau prototipe berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dari ilmu komputer, elektronika dan instrumentasi 
untuk masalah yang ada di dunia industri, organisasi atau masyar-
akat dalam kehidupan nyata.

1.

2.

3.

Kegiatan intern dilakukan dalam empat tahapan utama, yaitu tahapan 
pendaftaran, tahapan pembekalan dan pra-krs, tahapan pelaksanaan, 
dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi dan penilaian. Keempat 
tahapan tersebut memakan waktu kurang lebih 1 tahun dimulai dari 
satu semester sebelum semester pelaksanaan kegiatan intern. 
Kegiatan intern dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentu-
kan oleh program studi. Tahapan pelaksanaan kegiatan intern dapat 
digambarkan dalam diagram blok sebagai berikut:

1.4 
Diagram
Blok Alur 
Internship
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1.5 
Prosedur 
Pelaksanaan
Internship

Pelaksanaan kegiatan intern harus memperhatikan prosedur pelaksa-
naan yang telah dirangkum dalam gambar diagram blok alur intern. 
Secara rinci, tahapan-tahapan tersebut dijelaskan melalui poin-poin 
berikut:

1.5.1 Tahap Pendaftaran
Tahapan pertama yang harus dilalui adalah pendaftaran. Pada taha-
pan ini mahasiswa yang akan mengajukan kegiatan intern harus 
melakukan sejumlah langkah mulai dari persiapan dokumen hingga 
mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan jawaban dari perusa-
haan/institusi yang diusulkan sebagai tempat pelaksanaan intern. 
Langkah-langkah proses persiapan dan pendaftaran kegiatan 
intern adalah sebagai berikut:

Mahasiswa dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) memas-

tikan terpenuhinya persyaratan kecukupan sks kumulatif dan IPK sebagai 

syarat intern.

Mahasiswa menentukan perusahaan/institusi yang sesuai dan mempri-

oritaskan perusahaan/institusi yang sudah memiliki MoU atau Perjanjian 

Kerja Sama dengan FMIPA UGM.

Mahasiswa mengajukan permohonan surat keterangan intern dari 

FMIPA UGM untuk melamar intern, dengan membawa dokumen antara 

lain sebagai berikut:

(a) Transkrip nilai

(b) Proposal kegiatan intern

Mahasiswa melamar intern ke perusahaan/institusi dengan membawa 

beberapa dokumen antara lain sebagai berikut:

(a) Data diri (CV)

(b) Surat keterangan intern dari FMIPA UGM

(c) Transkrip nilai

(d) Proposal kegiatan intern

(e) Pas foto

(f) Kartu pengenal (foto copy KTP/KTM)

Perusahaan/institusi melakukan seleksi kepada mahasiswa pengusul 

dengan cara mereview dokumen proposal kegiatan intern dan apabila 

diperlukan dapat melakukan interview kepada mahasiswa baik secara 

offline maupun online.

Perusahaan/Institusi mengirimkan surat keterangan hasil seleksi kepada 

Program Studi dan mahasiswa. Apabila mahasiswa diterima, maka 

mahasiswa diwajibkan melanjutkan ke proses tahapan berikutnya. 

Apabila mahasiswa tidak diterima, maka mahasiswa diwajibkan mencari 

tujuan perusahaan/institusi lain apabila masih ingin melaksanakan intern.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1.5.2 Tahap Pra-KRS
Tahapan kedua yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum 
melaksanakan kegiatan intern adalah tahap Pra-KRS. Tahapan ini 
dapat dijabarkan ke dalam langkah-langkah sebagai berikut:

Mahasiswa mengusulkan dosen pembimbing Internship  kepada 

Program Studi.

Program studi memutuskan dosen pembimbing Internship untuk maha-

siswa yang lolos dalam seleksi.

Mahasiswa mengikuti pembekalan intern dari dosen pembimbing 

Internship.

Mahasiswa memasukkan data pengajuan intern ke dalam sistem antara 

lain meliputi jumlah sks, tujuan intern dan topik intern bersama dosen 

pembimbing.

1.

2.

3.

4.

1.5.3 Tahap Pelaksanaan
Setelah tahapan persiapan dan pra KRS telah selesai dijalankan, 
mahasiswa kemudian dapat melaksanakan kegiatan intern di perusa-
haan/institusi yang ia pilih. Beberapa langkah yang perlu mahasiswa 
laksanakan dalam kegiatan intern adalah sebagai berikut:

Mahasiswa mengajukan dosen pembimbing ke perusahaan/institusi 

tujuan kegiatan intern.

Mahasiswa menyusun jadwal mingguan kegiatan intern sesuai dengan 

keilmuan program studi dan diketahui oleh kedua dosen pembimbing.

Mahasiswa melaksanakan intern dengan baik dan penuh tanggung 

jawab di bawah arahan dosen pembimbing.

Dosen pembimbing intern, memastikan tugas dan pekerjaan mahasiswa 

di perusahaan/institusi tujuan sesuai dengan keilmuan program studi.

Selama melaksanakan intern, mahasiswa mengisi logbook serta melaku-

kan konsultasi dengan kedua Dosen Pembimbing.

1.

2.

3.

4.

5.

1.5.4 Tahap Evaluasi
Tahapan terakhir dari pelaksanaan kegiatan intern adalah tahapan 
evaluasi. Tahapan evaluasi ini dapat dijabarkan kedalam langkah-lang-
kah sebagai berikut:

Mahasiswa membuat laporan untuk setiap mata kuliah yang diambil.

Mahasiswa melakukan presentasi untuk setiap mata kuliah yang diambil.

Tim pembimbing melakukan proses penilaian.

Hasil penilaian dikonversi dan dimasukkan ke sistem oleh dosen 

pembimbing dan program studi.

1.

2.

3.

4.
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1.6.1 Fungsi, Peran, dan Kewajiban Mahasiswa
Mahasiswa sebagai pengusul dan pelaksana kegiatan intern mempun-
yai fungsi, peran dan kewajiban di antaranya adalah sebagai berikut:

1.6
Fungsi, 
Peran, dan 
Kewajiban 

Merencanakan Intern bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Melengkapi persyaratan intern antara lain yaitu Surat Keterangan 

Internship dari FMIPA, Transkrip nilai, Proposal kegiatan intern, Pas 

Foto dan tanda pengenal (KTP/KTM).

Melamar intern ke perusahaan/institusi yang dituju dengan memenuhi 

persyaratan yang dibutuhkan.

Memilih pembimbing intern dengan mempertimbangkan kesesuaian 

antara topik kegiatan Internship dan bidang keahlian dosen yang 

dipilih.

Mengajukan nama pembimbing intern ke Program Studi.

Mengikuti bimbingan atau arahan yang diberikan oleh dosen pembimb-

ing intern.

Mendaftar dan mengisi data intern ke sistem.

Mengajukan dosen pembimbing ke perusahaan/institusi tujuan kegiatan 

intern.

Menyusun jadwal mingguan kegiatan intern dan diketahui oleh dosen 

pembimbing.

Melaksanakan intern dengan baik dan penuh tanggung jawab di bawah 

arahan dosen pembimbing.

Mengisi logbook serta melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimb-

ing.

Membuat laporan untuk setiap mata kuliah yang diambil.

Melakukan presentasi untuk setiap mata kuliah yang diambil.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kegiatan Intern melibatkan 4 pihak yang terkait secara langsung yaitu; 
mahasiswa, dosen pembimbing Internship, dosen pembimbing indus-
tri dan program studi. Keterlibatan masing-masing pihak tersebut 
dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1.6.2 Fungsi, Peran, dan Kewajiban Dosen Pembimbing dari 
 Program Studi
Dosen Pembimbing dari Program Studi sebagai pendamping sekali-
gus pembimbing dari pihak universitas mempunyai fungsi, peran dan 
kewajiban di antaranya adalah sebagai berikut:

Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan 

Intern.

Bersama dengan Pembimbing dari Mitra mendampingi dan membimb-

ing mahasiswa dalam pelaksanaan Intern.

Memastikan tugas dan pekerjaan mahasiswa di perusahaan/institusi 

tujuan sesuai dengan keilmuan program studi.

1.

2.

3.
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1.6.3 Fungsi, Peran, dan Kewajiban Dosen Pembimbing dari 
 Mitra
Dosen Pembimbing dari Mitra sebagai pendamping sekaligus pem-
bimbing dari pihak mitra mempunyai peran di antaranya sebagai 
berikut:

Bersama dengan Pembimbing dari Program Studi mendampingi dan 

membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan Intern.

Bersama dengan Pembimbing dari Program Studi melakukan penilaian 

terhadap mahasiswa di akhir pelaksanaanIntern.

1.

2.

1.6.4 Fungsi, Peran dan Kewajiban Program Studi
Program studi sebagai penyelenggara dan regulator kegiatan intern-

ship memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

Menawarkan kegiatan Intern sebagai salah satu pilihan kegiatan dari 

MBKM.

Memutuskan dosen pembimbing Internship untuk mahasiswa yang akan 

melaksanakan kegiatan Intern. 

Melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti.

1.

2.

3.

Bersama dengan Pembimbing dari Mitra melakukan penilaian terhadap 

mahasiswa di akhir pelaksanaan Intern.

Melakukan penilaian dengan mempertimbangkan Capaian Pembelaja-

ran Mata Kuliah (CPMK) yang ada pada Rencana Program Kegiatan 

Pembelajaran Semester (RPKPS) dari tiap-tiap mata kuliah kesesuaian.

Mengisikan nilai akhir kegiatan ke Simaster.

4.

5.

6.

1.7
Konversi 
dan Evaluasi

Tujuan dari evaluasi kegiatan Intern adalah untuk mengukur dan mem-
berikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 
kegiatan Intern. Evaluasi kegiatan Intern dilakukan oleh dosen pem-
bimbing Intern dan dosen pembimbing industri.

Konversi penilaian kegiatan Intern dapat dilakukan dengan menyeter-
akannya menjadi mata kuliah yang ada pada kurikulum program studi, 
dan/atau kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa, baik dalam 
kompetensi keras (hard skills) maupun kompetensi halus (soft skills) 

sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Kegiatan Intern 
selama 6 bulan dapat disetarakan hingga 20 SKS.

Contoh konversi penilaian kegiatan Intern yang dilakukan di Start-Up 
Teknologi Robotika adalah sebagai berikut :
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1.7.1 Komponen dan Aspek Penilaiaan
Komponen dan aspek penilaian kegiatan Intern digunakan sebagai 
panduan dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan 
intern yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Komponen dan aspek 
penilaian yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah sebagai 
berikut:

1.8
Jadwal 
Pelaksanaan

Kegiatan Intern, termasuk di dalamnya proses persiapan hingga 
evaluasi, memerlukan waktu 13 bulan. Namun, pelaksanaan kegiatan 
Intern-nya sendiri hanya dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Kegiatan 
Intern dapat diambil oleh mahasiswa baik di semester genap maupun 
di semester gasal. Secara umum, jadwal pelaksanaan kegiatan Intern 

ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 1. Konversi Penilaian Kegiatan Internship

Tabel 2.  Komponen dan Aspek Penilaian
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Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internship Semester Genap
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Tabel 4.  Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internship Semester Gasal
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