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1.1 
Pendahuluan

Kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus memiliki 
bentuk yang sangat beragam, dimana bentuk yang paling utama pada 
umumnya adalah pembelajaran di dalam kelas. Mahasiswa yang aktif 
melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan suatu karya secara 
formal tidak mendapatkan pengakuan dalam kurikulum tradisional di 
kampus. Melalui kurikulum MBKM, kegiatan tersebut dikategorikan 
sebagai kegiatan proyek independen yang dapat berbentuk aktivitas 
kompetisi atau aktivitas yang menghasilkan karya inovatif. Kegiatan 
proyek independen dapat diakui sebagai kegiatan formal yang memi-
liki rentang waktu kegiatan satu atau dua semester dan bentuk ini 
diharapkan memberikan motivasi lebih bagi mahasiswa yang aktif 
berinovasi dengan penghargaan yang sesuai.

1.2 
Tujuan

Tujuan dari Proyek independen yang merupakan salah satu bentuk 
kegiatan MBKM adalah sebagai berikut:

Mahasiswa dapat mengembangkan proyek tertentu atau karya 
inovatif berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama 
mahasiswa lain
Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam mener-
apkan materi kuliah dalam topik khusus untuk suatu proyek atau 
studi tertentu

1.

2.

Capaian pembelajaran dari proyek independen di antaranya adalah 
sebagai berikut:

1.3 
Capaian 
Pembelajaran Tercapainya collaborative learning

Terselenggaranya pendidikan berbasis riset dan pengembangan
Meningkatnya prestasi mahasiswa
Terwujudnya gagasan mahasiswa menjadi produk yang inovatif

1.

2.

3.

4.
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1.4 
Bentuk 
Kegiatan

Kompetisi nasional atau internasional melalui komunitas
Kompetisi nasional atau internasional tanpa melalui komunitas
Kegiatan non-kompetisi yang menghasilkan karya inovatif

1.

2.

3.

Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan sebagai proyek 
independen adalah kegiatan yang menghasilkan karya inovasi baik 
melalui kompetisi atau lomba maupun karya-karya inovasi lainnya. 
Kegiatan kegiatan lomba yang diikuti mahasiswa melalui komunitas 
kompetisi di UGM seperti Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM), komu-
nitas kompetisi robot (GMRT), dirgantara (GMAT), robot terbang 
(Gamaforce), robot air (Gamantaray) maupun komunitas-komunitas 
lainnya merupakan kegiatan terstruktur yang menghasilkan karya 
yang dilombakan sesuai dengan tema komunitas masing-masing 
sangat perlu diberi penghargaan yang sesuai. Demikian halnya untuk 
kegiatan kompetisi lain yang diikuti secara individu atau kelompok 
tanpa melalui komunitas seperti kompetisi overclock, pemrograman 
PLC dan lain sebagainya juga merupakan kegiatan yang menghasil-
kan karya inovatif. Namun demikian, kegiatan proyek independen 
juga meliputi kegiatan lain yang tidak berbentuk kompetisi namun 
menghasilkan karya inovatif seperti perancangan proyek mikrohidro 
di area terpencil, pengembangan sistem peringatan dini bencana 
alam, dan bentuk-bentuk kegiatan lain juga dapat dianggap sebagai 
kegiatan proyek independen. Secara ringkas, proyek independen 
dapat meliputi bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan proyek independen merupakan kegiatan yang mengharus-
kan mahasiswa untuk aktif dalam menentukan jenis kegiatan, detail 
pelaksanaan, sampai pada pelaporan akhir. Proyek independen yang 
berupa kompetisi mengharuskan mahasiswa untuk menentukan jenis 
kompetisi yang direncanakan untuk diikuti dalam semester yang akan 
dijalani. Begitu juga untuk kegiatan yang menghasilkan karya inovatif, 
mahasiswa harus memiliki rencana mengenai kegiatan yang akan 
dilakukan. Perencanaan tersebut harus dilakukan sebelum semester 
berjalan untuk kemudian dinyatakan dalam bentuk proposal kegiatan 
proyek independen. Proposal yang diajukan kemudian akan diseleksi 
melalui mekanisme internal program studi. Hasil seleksi proposal 
dapat berupa penerimaan usulan yang kemudian dilaksanakan oleh 
mahasiswa pengusul, atau dapat berupa penolakan usulan. Penolakan 
proposal berarti bahwa usulan tersebut tidak layak untuk diajukan 
sebagai kegiatan proyek independen, namun mahasiswa tetap dapat 
melaksanakan kegiatan tersebut tanpa mengganggu proses kegiatan 
belajar di kampus. 

1.5 
Diagram
Tahapan
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Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada jadwal kegiatan yang telah 
disusun dalam proposal yang diusulkan agar dosen pendamping 
dapat mendampingi maupun mengawasi dengan tepat, serta mem-
berikan penilaian di akhir kegiatan proyek independen. Tahapan-taha-
pan proyek independen yang dimulai dari persiapan sampai pada 
penilaian akhir ditunjukkan pada diagram gambar berikut ini:
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1.6 
Prosedur
Pelaksanaan

Mahasiswa merencanakan bentuk kegiatan dari proyek independen 

yang akan dilaksanakan

Mahasiswa menyusun proposal kegiatan proyek independen sesuai 

bentuk kegiatan dan perannya dalam kegiatan tersebut

Mahasiswa mengusulkan dosen pembimbing MBKM untuk proyek 

independen yang akan diajukan

Dalam melaksanakan kegiatan proyek independen, mahasiswa harus 
memperhatikan prosedur pelaksanaan yang dirangkum dalam 
diagram tahapan pada Gambar 1. Secara rinci, tahapan-tahapan 
tersebut dijelaskan melalui poin-poin berikut.

1.6.1 Tahap Persiapan

1.

2.

3.

Sebelum melaksanakan kegiatan proyek independen yang diusulkan 
ke program studi, mahasiswa harus melakukan persiapan-persiapan 
sesuai dengan bentuk kegiatan yang akan diusulkan. Persiapan-per-
siapan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa di antaranya adalah 
sebagai berikut:

Prodi melakukan review dan seleksi atas proposal proyek independen 

yang diajukan oleh mahasiswa

Jika proposal diterima, prodi akan menetapkan dosen pembimbing 

MBKM berdasarkan usulan mahasiswa dan pertimbangan dari prodi

Jika proposal diterima, mahasiswa memasukkan daftar mata kuliah 

terkait ke Simaster

1.6.2 Tahap Seleksi

1.

2.

3.

Setelah mahasiswa mengajukan usulan kegiatan proyek independen 
dalam bentuk dokumen proposal kegiatan, program studi akan 
melakukan seleksi untuk kelayakan kegiatan yang diusulkan. Dalam 
tahapan ini, mahasiswa menunggu informasi hasil seleksi seperti 
ditunjukkan dalam poin-poin berikut:

Mahasiswa melaksanakan proyek independen

Dosen Pembimbing MBKM melakukan pendampingan sesuai kapasi-

tasnya

Mahasiswa mengisi logbook mingguan sesuai perkembangan proyek 

independen yang dilaksanakan

1.6.3 Tahap Pelaksanaan 

1.

2.

3.

Jika usulan kegiatan proyek independen oleh mahasiswa diterima 
oleh program studi, mahasiswa harus melaksanakan kegiatan terse-
but. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan 
dosen pembimbing MBKM yang ditunjuk serta harus mendokumen-
tasikan kegiatannya dalam logbook seperti ditunjukkan dalam 
poin-poin berikut:
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Mahasiswa menyusun laporan kegiatan

Mahasiswa melaporkan hasil proyek independen melalui presentasi di 

hadapan Dosen Pembimbing MBKM

Dosen Pembimbing MBKM melakukan penilaian berdasarkan pelaksan-

aan kegiatan, laporan, dan presentasi akhir

Dosen Pembimbing MBKM mengisi nilai akhir ke Simaster

1.6.4 Tahap Evaluasi dan Penilaian

1.

2.

3.

4.

Setelah kegiatan proyek independen diselesaikan oleh mahasiswa, 
kegiatan tersebut harus dilaporkan ke program studi melalui dosen 
pembimbing MBKM yang ditunjuk. Dosen pembimbing akan mem-
berikan penilaian berdasar pertimbangan-pertimbangan yang ada 
dan melaporkan nilai tersebut ke program studi. Tahapan akhir dari 
kegiatan proyek independen ditunjukkan dalam poin-poin berikut:

1.7
Fungsi, Peran, 
dan Kewajiban

Kegiatan proyek independen melibatkan 3 pihak yang terkait secara 
langsung yaitu; mahasiswa, dosen pembimbing MBKM, dan program 
studi. Mahasiswa merupakan pengusul sekaligus pelaksana kegiatan 
proyek independen, dosen pembimbing MBKM merupakan pem-
bimbing atau pendamping kegiatan sesuai kapasitasnya, serta 
program studi adalah penyelenggara dan regulator agar pelaksanaan 
kegiatan proyek independen terjaga dan terlaksana dengan baik. 
Keterlibatan masing-masing pihak tersebut dijelaskan secara rinci 
sebagai berikut:

1.7.1 Fungsi, Peran, dan Kewajiban Mahasiswa

Merencanakan bentuk kegiatan proyek independen yang akan dilaksan-

akan

Menyusun proposal kegiatan proyek independen sesuai bentuk 

kegiatan dan perannya dalam kegiatan tersebut

Mengusulkan Dosen Pembimbing MBKM sesuai dengan kegiatan 

proyek independen yang direncanakan

Memasukkan daftar mata kuliah terkait ke Simaster

Melaksanakan kegiatan proyek independen

Berdiskusi dengan Dosen Pembimbing MBKM jika perlu

Mengisi logbook kegiatan mingguan

Menyusun laporan kegiatan proyek independen

Melaporkan hasil kegiatan proyek independen melalui presentasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mahasiswa sebagai pengusul dan pelaksana kegiatan proyek inde-
penden memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:
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1.7.2 Fungsi, Peran, dan Kewajiban Dosen Pembimbing MBKM

Melakukan pendampingan kegiatan proyek independen sesuai kapasi-

tas dan bentuk kegiatannya

Melakukan penilaian atas kegiatan proyek independen yang berupa 

aktivitas dan perilaku mahasiswa, laporan akhir kegiatan, serta presenta-

si yang disampaikan oleh mahasiswa

Mengisikan nilai akhir kegiatan ke Simaster

Melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut kegiatan untuk dilaporkan 

ke prodi

1.

2.

3.

4.

Dosen pembimbing sebagai pembimbing atau pendamping kegiatan 
proyek independen memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

1.7.3 Fungsi, Peran, dan Kewajiban Program Studi

Menawarkan kegiatan proyek independen sebagai salah satu pilihan 

kegiatan dari MBKM

Melakukan seleksi atas proposal kegiatan proyek independen yang 

diusulkan oleh mahasiswa

Mengumumkan hasil seleksi proposal kegiatan proyek independen

Menetapkan Dosen Pembimbing MBKM untuk usulan kegiatan proyek 

independen yang diterima

Melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti

1.

2.

3.

4.

5.

Program studi sebagai penyelenggara dan regulator kegiatan proyek 
independen memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:
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1.8
Evaluasi
Kegiatan

Kegiatan proyek independen dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 
satu atau dua semester sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, 
sesuai beban kegiatan yang diusulkan. Beban kegiatan satu semester 
diberi penghargaan maksimal 20 SKS, sedang kesetaraan dua semes-
ter maksimal 40 SKS. Beban setara satu atau dua semester tidak 
menentukan rentang pelaksanaan namun hanya digunakan untuk 
menentukan bobot SKS dari proyek independen tersebut.

1.8.1 Konversi Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan proyek independen, penilaian dilaku-
kan dengan melihat beberapa komponen dan aspek tertentu. Parame-
ter-parameter tersebut akan menjadi panduan bagi mahasiswa dalam 
melaksanakan kegiatan dan bagi dosen pembimbing dalam memberi-
kan penilaian secara objektif. Komponen dan aspek penilaian untuk 
kegiatan proyek independen disusun dalam bentuk rubrik penilaian 
seperti ditunjukkan pada Tabel 2. 

1.8.2 Komponen dan Aspek Penilaian

Tabel 1. Konversi Kegiatan Proyek Independen
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Tabel 2. Rubrik Penilaian

1.9
Jadwal 
Pelaksanaan

Kegiatan MBKM yang berupa proyek independen dapat dilaksanakan 
dalam satu semester atau selama dua semester berturut-turut seperti 
yang ditunjukkan pada Tabel 1. Mahasiswa harus memperhatikan 
jadwal kegiatan dari program studi agar dapat melaksanakan 
kegiatan tepat pada waktunya. Secara umum, jadwal pelaksanaan 
kegiatan proyek independen ditunjukkan pada Tabel 3 untuk semes-
ter gasal dan Tabel 4 untuk semester genap.

Jadwal kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4 merupa-
kan jadwal tentatif yang jadwal nyata akan secara dinamis mengikuti 
kondisi terkini dari semester berjalan. Kegiatan proyek independen 
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dua semester. Bagi kegiatan 
yang melebihi satu semester, pengajuan proposal mengikuti jadwal 
pada semester pertama, sedangkan pelaporan mengikuti jadwal pada 
semester kedua. Pelaporan dan presentasi akhir kegiatan untuk 
setiap semesternya merupakan jadwal yang relatif fleksibel. Mahasis-
wa dapat mengusulkan jadwal presentasi yang sesuai dengan waktu 
kesediaan dosen pembimbing MBKM.
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Tabel 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan MBKM Proyek Independen semester gasal
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Tabel 4. Jadwal pelaksanaan kegiatan MBKM Proyek Independen semester genap
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