
SOPMBKM
PenelitianDepartemen Ilmu Komputer dan Elektronika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada

SOPMBKM
Penelitian

Author

Buku ini disusun oleh

Ika Candradewi, Azhari
dan Tim SOP MBKM Departemen Ilmuu Komputer dan Elektronika



Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada

SOPMBKM
Penelitian

Author

Buku ini disusun oleh

Ika Candradewi, Azhari
dan Tim SOP MBKM Departemen Ilmuu Komputer dan Elektronika

SOPMBKM
Penelitian



ii /      SOP MBKM Penelitian

Lembar
Pengesahan

Judul Dokumen   : SOP MBKM Penelitian

Nomor Registrasi Dokumen : 331/UN1/FMIPA.2/IKE/TA/2021

Penyusun   : Ika Candradewi, Azhari, dan Tim SOP MBKM  Departemen   

      Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada

Disahkan Oleh   : Ketua Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas   

      Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah   

      Mada, Tanggal ... 2021

Ketua Departemen

Ilmu Komputer dan Elektronika

Anny Kartika Sari, S.Si., M.Sc., Ph.D.

NIP. 197704052002122001



 SOP MBKM Penelitian       / iii

Keterangan
Penerbitan
Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, 2021



iv /      SOP MBKM Penelitian

Tim 
Pengembang

Buku SOP MBKM Penelitian disusun oleh Ika Candradewi, Azhari, dan Tim 

SOP MBKM Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika.

Ika Candradewi, S.Si, M.Cs Azhari SN, Drs., MT., Dr.



Daftar 
Isi

Tim Pengembang        iv

Daftar Isi         v

1.1 Pendahuluan        1

1.2 Tujuan        2

1.3 Capaian Pembelajaran       2

1.4 Bentuk Kegiatan       2

1.5 Laporan Penelitian       3
 
1.6 Diagram Tahapan Internship Penelitian     4

1.7 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Mahasiswa   5

 1.7.1 Tahapan Pendaftaran dan Seleksi     5
 1.7.2 Tahapan Persiapan/Pembekalan Pra-KRS    5
    
 1.7.3 Tahapan Pelaksanaan      6
 1.7.4 Tahapan Evaluasi dan Penliaian     6

1.8 Peran dan Tanggungjawab Pihak Terkait     7

 1.8.1 Mahasiswa       7
 
 1.8.2 Program Studi      7
    
 1.8.3 Dosen Pembimbing Internship Penelitian dari Program Studi  8
 
 1.8.4 Lembaga Mitra      8
 
 1.8.5 Dosen Pembimbing Mitra     8

1.9 Konversi dan Evaluasi       9

 1.9.1 Rubrik dan Aspek Penilaian     10
 
1.10 Jadwal Kegiatan       11

1.11 Template Kegiatan Penelitian      11

Referensi         14

 SOP MBKM Penelitian       / v



SOP MBKM
Penelitian
Ika Candradewi, Azhari 

1.1 
Pendahuluan

Riset dan pendidikan tinggi memegang peran penting untuk memper-
siapkan lulusan yang berkompeten dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang ilmu komputer dan 
elektronika instrumentasi yang juga bermuara pada inovasi di bidang 
industri. Namun hingga tahun 2019, dari 4.607 perguruan tinggi serta 
177.000 dosen dan peneliti yang terdaftar di Science and Technology 
Index (Sinta), Indonesia hanya menghasilkan 34.007 jurnal yang 
terindeks Scopus. Hal ini menandakan belum sebandingnya jumlah 
mahasiswa dan dosen dengan jumlah publikasi berkualitas yang 
dihasilkan. Rendahnya publikasi ilmiah para peneliti Indonesia ini salah 
satunya juga disebabkan oleh minimnya pemahaman dan minat riset, 
terutama di kalangan mahasiswa. 

Program MBKM-Penelitian memberikan kesempatan bagi mahasiswa 
yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwu-
judkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat 
studi. MBKM-Penelitian dikelola untuk memberikan ruang kepada 
mahasiswa agar memiliki keterampilan dan pengalaman serta menye-
diakan lingkungan yang memadai untuk melakukan aktivitas riset di 
laboratorium pusat riset (COE Riset), perguruan tinggi mitra ataupun 
pada divisi research and development (RnD) perusahaan mitra. 
Melalui kolaborasi penelitian mahasiswa dapat membangung cara 
berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun 
keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan 
mampu melakukan metode riset secara lebih baik dan belajar untuk 
memecahkan suatu masalah yang real. MBKM-Penelitian ini didesain 
bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian/riset baik internal 
UGM (pusat kajian di tingkat Departemen/Fakultas dan Pusat Studi di 
tingkat Universitas) maupun mitra eksternal (lembaga riset di luar 
UGM yang dinilai strategis sejalan dengan visi/misi fakultas/departe-
men) sesuai dengan bidang/topik yang ditekuni mahasiswa. Pada 
program ini mahasiswa berperan sebagai asisten peneliti yang menja-
di bagian dari tim riset saat mengerjakan proyek riset yang berjangka 
pendek (1 semester – 1 tahun).
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1.2 
Tujuan

Tujuan dari MBKM penelitian yang merupakan salah satu bentuk 
kegiatan internship adalah sebagai berikut:

Meningkatkan mutu/kualitas penelitian mahasiswa.
Meningkatkan pengalaman dan kemampuan mahasiswa dalam 
proyek riset yang besar sehingga memperkuat pool talent 
peneliti secara topikal. 
Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pem-
bimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi. 
Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan 
lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya 
peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

1.
2.

3.

4.

Capaian pembelajaran dari internship riset/penelitian ini diantaranya 
adalah sebagai berikut:

1.3 
Capaian 
Pembelajaran Terbentuknya peneliti muda yang memiliki keterampilan melaku-

kan riset/penelitian dalam menjawab permasalahan di bidang 
ilmu komputer dan elektronika instrumentasi, pengembangan 
keilmuan, dan mempunyai semangat pembelajar (long-life learn-

er).

Terbentuknya peneliti muda yang dapat menghasilkan publikasi 
dari hasil riset baik dalam bentuk monograf, book chapter, skrip-
si, atau artikel jurnal.

1.

2.

1.4 
Bentuk 
Kegiatan

Course/workshop keterampilan bagaimana melakukan riset 
dengan baik (metode penelitian) dan workshop penulisan 
publikasi ilmiah yang berkualitas.
Penentuan topik riset 
Diperoleh melalui diskusi dan mentorship dengan para pem-
bimbing intern dan peneliti dari lembaga (mitra), atau topik-topik 
yang telah ditawarkan oleh lembaga (mitra) riset yang sejalan 
dengan fokus riset yang dituju. 
Pembuatan learning plan kegiatan riset bersama dosen pem-
bimbing intern maupun dengan peneliti di lembaga riset (mitra) 
yang dituju
Diskusi dan Mentorship
Aktivitas riset yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset 
dengan pendampingan oleh dosen pembimbing intern maupun 
mentorship oleh peneliti dari lembaga riset (mitra) yang memu-
ngkinkan mahasiswa belajar terlibat secara aktif dalam pertu-
karan pengetahuan dan keterampilan satu sama lain termasuk 
dengan para peneliti di lembaga riset.

1.

2.

3.

4.
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Perancangan Sistem dan Penyusunan Proposal Penelitian  
Aktivitas yang dapat membantu mahasiswa dalam mengasah 
kemampuan untuk mengembangkan ide-ide penelitian dan 
perancangan sistem berbasis pada bidang ilmu komputer serta 
bidang elektronika dan instrumentasi. Pada tahapan ini termasuk 
didalamnya sidang proposal penelitian untuk mendapatkan feed-
back dan masukan dari para penguji.
Pengolahan data dan implementasi 
Aktivitas mendapatkan data riset (akuisisi) dan aktivitas yang 
dapat memperkaya keterampilan dalam melakukan berbagai 
metode riset maupun pengolahan data penelitian yang relevan 
dengan kajian yang dipilih
Proses analisis data 
Aktivitas yang dapat memperkuat kemampuan analisis data 
(desk study/lapangan sesuai dengan kajian yang dipilih);
Penyusunan Draft Publikasi Ilmiah
Aktivitas untuk menulis publikasi ilmiah (Procedding / Jurnal / 
yang setara) bersama pembimbing intern dan pembimbing 
mitra;
Penyusunan Laporan Kegiatan dan Laporan Penelitian (Laporan 
Skripsi *)
Aktivitas untuk menulis Laporan hasil implementasi dan hasil 
pembahasan analisis data.

5.

6.

7.

8.

9.

Penyusunan Laporan penelitian dan publikasi ilmiah merupakan aktivi-
tas menuliskan/ memproduksi hasil riset dalam bentuk penyusunan:

1.5 
Laporan 
Penelitian Laporan Kegiatan

Prototype / Implementasi
Laporan penelitian/monograf, 
Laporan skripsi (*syarat dan ketentuan berlaku)
Publikasi ilmiah / HKI

1.

2.

3.

4.

5.

Produk akhir berupa monograf, dan jurnal artikel dimungkinkan 
melibatkan co-authors dari dosen pembimbing intern maupun mentor 
peneliti dari lembaga riset.
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1.6 
Diagram 
Tahapan 
Internship 
Penelitian
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Penjelasan tahapan secara rinci adalah sebagai berikut:

1.7.1 Tahapan Pendaftaran dan Seleksi
Prodi menawarkan kegiatan internship penelitian / riset ke mahasiswa 

dan memberikan informasi daftar mitra dan lowongan penelitian beserta 

persyaratan yang dibutuhkan.

Mahasiswa yang tertarik mengikuti internship penelitian melakukan 

kontak dan diskusi dengan pihak mitra untuk mendapatkan informasi 

terkait topik penelitian yang dibuka untuk program internship peneli-

tian. Pada tahap ini dapat pula mitra penelitian memberikan list topik 

penelitian yang dibuka kepada pihak prodi untuk ditawarkan kepada 

mahasiswa.

Mahasiswa mengajukan surat permohonan penelitian yang ditujukan ke 

mitra internship penelitian ke pihak fakultas. 

Setelah mendapatkan surat resmi dari pihak fakultas surat tersebut 

dikirimkan ke pihak mitra beserta dokumen (proposal) yang dibutuhkan 

sebagai persyaratan antara lain :

(a) Data diri (CV)

(b) Surat keterangan penelitian dari pihak Fakultas

(c) Transkrip nilai

(d) Proposal kegiatan

(e) Pas foto

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

Mitra internship penelitian melakukan review dan seleksi dengan mere-

view dokumen proposal dan persyaratan jika diperlukan dapat melaku-

kan interview kepada mahasiswa secara online maupun offline.

Mitra penelitian 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 KP.

Prodi mengumumkan hasil seleksi mahasiswa untuk kegiatan internship 

penelitian melalui website.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.7
Prosedur 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Penelitian 
Mahasiswa

1.7.2 Tahapan Persiapan/Pembekalan dan Pra KRS
Mahasiswa mengajukan dosen pembimbing internal internship peneli-

tian 

Prodi menetapkan dan mengumumkan dosen pembimbing internship 

internal internal berdasarkan usulan dosen dari mahasiswa.

Mahasiswa mengikuti pembekalan internship penelitian dari dosen 

pendamping internship 

Mahasiswa melakukan pendaftaran internship penelitian ke sistem 

antara lain jumlah sks, tujuan internship penelitian dan topik internship 

penelitian serta dsen pembimbing yang diajukan.

1.

2.

3.

4.
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1.7.3 Tahapan Pelaksanaan
Mahasiswa mengajukan dosen pembimbing mitra penelitian atau 

mengikuti kebijakkan penunjukkan pembimbing dari mitra penelitian

Mahasiswa menyusun proposal penelitian, jadwal dan rencana kegiatan 

penelitian sesuai arahan dosen pembimbing internal  dan pembimbing 

mitra.

Mahasiswa submit proposal penelitian dan presentasi ujian proposal 

penelitian sesuai dengan penjadwalan prodi untuk mendapatkan masu-

kan dari reviewer.

Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian yang dapat dilakukan 

secara daring atau luring didampingi oleh dosen pembimbing internal 

dan pembimbing mitra

Mengisi log book kegiatan setiap minggu dan dokumen monitoring 

lainnya

Kegiatan Mahasiswa dimonitor oleh dosen pembimbing internal  dan 

pembimbing mitra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.7.4 Tahapan Evaluasi dan Penilaian
Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan internship penelitian dan 

output internship Penelitian/ riset dan melakukan pendaftaran sidang 

hasil penelitian 

Mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian sesuai dengan penjad-

walan oleh prodi.

Pihak terkait, lembaga mitra penelitian, pembimbing mitra, mahasiswa 

mengisi kuesioner tracer berdasarkan kontribusi dan kinerja mahasiswa 

pada kegiatan penelitian / riset.

Dosen pendamping internal  melakukan evaluasi terhadap kegiatan 

mahasiswa dan memberikan penilaian dan pengakuan SKS sesuai 

dengan kinerja mahasiswa

Mahasiswa, Mitra Penelitian dan dosen pembimbing internal melakukan 

evaluasi dan rencana tindak lanjut kegiatan untuk dilaporkan ke prodi 

sebagai pertimbangan kegiatan selanjutnya.

Prodi melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti

1.

2.

3.

4.

5.

v

6.
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1.8
Peran dan 
Tanggung 
Jawab Pihak 
Terkait

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

Melakukan kontak dan diskusi dengan pihak mitra untuk mendapatkan 

informasi terkait topik penelitian yang dibuka untuk program internship 

penelitian mahasiwa di lembaga penelitian mitra.

1.

1.8.1 Mahasiswa

Mengajukan surat permohonan mengikuti program internship penelitian 

ke pihak fakultas untuk kemudian dibuatkan surat permohonan resmi 

ditujukan ke mitra internship penelitian.

Melengkapi persyaratan internship antara lain yaitu Surat Keterangan 

internship dari FMIPA, Transkrip nilai, Proposal kegiatan internship, Pas 

Foto dan tanda pengenal (KTP/KTM).

Mengirimkan surat permohonan internship penelitian beserta 

persyaratan yang dibutuhkan ke pihak mitra penelitian.

Memilih dan mengajukan pembimbing internal ke pada pihak prodi

Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa 

mendaftarkan diri untuk program internship penelitian sebagai asisten 

riset  di sistem dan simaster. 

Menyusun proposal penelitian dan men-submit proposal penelitian ke 

pihak prodi untuk penjadwalan ujian / presentasi proposal penelitian.

Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga 

riset/pusat studi tempat melakukan riset. 

Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan serta melaku-

kan konsultasi dengan dosen pembimbing. 

Mengikuti prosedur sebagai asisten peneliti di mitra internship peneli-

tian.

Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk 

laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

Menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk seminar diseminasi peneli-

tian / sidang skripsi yang dihadiri oleh penguji, pembimbing internal, 

pembimbing eksternal, dan  penguji. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga 

evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.

Fakultas menindaklanjuti surat permohonan dari mahasiswa untuk 

dibuatkan surat permohonan resmi yang ditujukan ke mitra internship 

Penelitian. 

1.

2.

1.8.2 Program Studi

SOP MBKM Penelitian       / 7



Departemen / prodi menunjuk atau menetapkan dosen pembimbing 

internal yang diusulkan oleh mahasiswa untuk melakukan pembimbin-

gan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti/pembimbing 

eksternal di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai. 

Program studi menjadwalkan dan menyelenggarakan  ujian/presentasi 

proposal penelitian dan ujian/presentasi hasil penelitian setelah maha-

siswa mensubmit proposal dan laporan penelitian mahasiswa.

Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/ri-

set. 

Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

3.

4.

5.

6.

Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan 

Intern.

Memastikan topik penelitian yang akan dikerjakan oleh mahasiswa linear 

dengan keilmuan program studi.

Bersama dengan Pembimbing dari Mitra mendampingi dan membimb-

ing mahasiswa dalam pelaksanaan Internship

Bersama dengan Pembimbing dari Mitra melakukan penilaian terhadap 

mahasiswa di akhir pelaksanaan Internship.

Mengisikan nilai akhir kegiatan ke Simaster

Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ 

laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program 

berkesinambungan. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.8.3 Dosen Pembimbing Internship Penelitian dari Program 
 Studi

Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra 

sesuai dengan kesepakatan. 

Menunjuk pendamping sebagai dosen pembimbing penelitian untuk 

mendampingi dan membimbing  mahasiswa dalam menjalankan riset. 

Bersama-sama dengan dosen pendamping dari departemen/prodi 

melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan 

oleh mahasiswa. 

1.

2.

3.

1.8.4 Lembaga Mitra 

Bersama dengan Pembimbing dari internal mendampingi dan mem-

bimbing mahasiswa dalam pelaksanaan Internship.

Bersama dengan Pembimbing dari internal melakukan penilaian 

terhadap mahasiswa di akhir pelaksanaan Internship.

Bersama dengan pembimbing dari internal menguji ujian proposal 

penelitian dan ujian akhir hasil penelitian

Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan internship 

penelitian dan melakukan evaluasi  akhir

1.

2.

3.

4.

1.8.5 Dosen Pembimbing Mitra
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1.9
Konversi 
dan Evaluasi

Kegiatan internship penelitian dapat dipecah menjadi beberapa 
kegiatan dengan banyaknya SKS untuk masing-masing kegiatan 
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Jumlah maksimal SKS yang 
dapat diambil dalam internship penelitian adalah maximum 24 SKS 
sesuai KHS IPK semester saat ini untuk pengambilan SKS berikutnya 
dengan:

Tabel 1. Konversi Kegiatan MBKM Penelitian

Catatan: 

a. Bagi mahasiswa yang mengambil internship penelitian bukan sebagai skripsi memiliki kewajiban mengam-

bil kegiatan dengan luaran Proposal Penelitian dan Laporan Penelitian
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b. Bagi mahasiswa yang mengambil internship penelitian sebagai skripsi  memiliki kewajiban mengambil 

kegiatan dengan luaran Proposal Skripsi dan Laporan Skripsi

Komponen dan aspek penilaian kegiatan Internship penelitian 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:

1.9.1 Rubrik dan Aspek Penilaiaan 

Tabel 2. Aspek dan Parameter Penilaian Kegiatan MBKM Penelitian

10 /      SOP MBKM Penelitian



1.10
Jadwal
Kegiatan 
Pelaksanaan 

Kegiatan internship  penelitian dapat dilaksanakan dalam satu semes-
ter atau selama dua semester berturut-turut. Jadwal pelaksanaan 
untuk semester gasal dan genap masing-masing ditunjukkan pada 
Tabel 2 dan Tabel 3. Untuk kegiatan yang berjalan selama dua semes-
ter, maka keberlanjutan kegiatan internship penelitian ditentukan oleh 
evaluasi yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing internship pada 
akhir semester pertama.

1.11
Template 
Kegiatan 
Penelitian

Form Permohonan izin penelitian (Borang fakultas)
Dapat di unduh di : 
http://mipa.ugm.ac.id/download/blanko/permohonan-kp.doc

Proposal 
Panduan penulisan proposal dan laporan dapat di unduh di :
http://mipa.ugm.ac.id/download/blanko/panduan_penu-

lisan_dan_template_tugas_akhir.zip

Letter of Acceptance (LoA)  
Portofolio-Log Book 
Form Penilaian pada sistem oleh Pihak Mitra 
Form Tracer Study Kepuasan Mitra 
Laporan Akhir-Dokumentasi 
Sertifikat/Surat Keterangan dari mitra 
Publikasi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.
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Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internship Penelitian Semester Genap
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Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internship Penelitian Semester Gasal
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