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KATA PENGANTAR 
 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keunggulan 

kompetitif lulusan, Fakultas Pertanian Universitas Udayana 

mengembangkan Blok Magang Mahasiswa (BMM) yang bersifat 

intrakurikuler. Untuk tujuan tersebut dipandang perlu menyusun 

Buku Pedoman BMM Fakultas PertanianUnud, agar dapat digunakan 

oleh pimpinan fakultas dan jurusan, dosen,  mahasiswa, dan unit-

unit lain yang terlibat dalam penyelenggaraan magang mahasiswa. 

Buku pedoman ini  juga sangat diperlukan bagi BMM Fakultas 

PertanianUNUD, sebagai unit kepanitiaan yang menyelenggarakan 

kegiatan magang. Buku pedoman ini memuat tentang 

alur pelaksanaan kegiatan magang mulai dari persyaratan, proses 

pendaftaran peserta magang sampai evaluasi/penilaian kegiatan.  

Dengan demikian, keberadaan Buku Pedoman BMM ini akan 

menjadi panduan agar kegiatan magang berjalansesuai tujuan yang 

hendak dicapai. 

 

 

Bukit - Jimbaran, Agustus 
2016 
Dekan 

 
 
 

Prof. Dr. Ir. I Nyoman Rai, 
M.S. 
NIP. 19630515 198803 1 001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Program pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Pertanian 

UNUD dilaksanakan dengan selalu mengusahakan agar setiap tahap 

dalam proses pendidikan terjamin kualitasnya baik menyangkut 

kualitas proses pelaksanaannya maupun kualitas keluarannya. 

Kendali mutu proses pendidikan diarahkan untuk menjamin agar 

setiap lulusan sarjana yang dihasilkan mempunyai kompetensi 

standar yang dicanangkan oleh program penyelenggara dan mampu 

memenuhi standar yang dipersyararatkan oleh dunia kerja. 

Salah satu proses pembentukan lulusan program 

(Sarjana/S1) yang akan dihasilkan adalah melalui pemberlakuan 

Mata Kuliah Magang yang berbobot 6 SKS. Magang merupakan mata 

kuliah kerja praktek/keterampilan sebagai wahana bagi mahasiswa 

tahap akhir untuk menggodok ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

diperoleh di bangku kuliah dengan kondisi riil di dunia kerja. Dalam 

rancangan kurikulum Fakultas PertanianUNUD, magang merupakan 

mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dan 

dinyatakan lulus sebelum mahasiswa yang bersangkutan menempuh 

ujian akhir program (ujian skripsi) dan dinyatakan lulus sebagai 

sarjana lengkap. 

Magang dilaksanakan selama 272 jam kerja efektif (setara 16 

kali pertemuan mata kuliah dengan 6 SKS) yang dilakukan di instansi 

pemerintah atau swasta yang terkait dengan bidang pertanian dalam 

arti luas seperti Dinas Pertanian, Industri/Perusahaan Pertanian, 

Perusahaan/1rofessi terkait lansekap, Kelembagaan Pertanian 

Tradisional seperti Subak, Kelompok Tani (Simantri), lembaga 

keuangan pertanian, dan sejenisnya. 

Kesempatan dalam magang/pratek kerja ini sangat mungkin 

digunakan untuk menunjukkan kinerja, kemampuan kreatifitas, dan 

mencari informasi kerja setelah menyelesaikan studi. Dengan 

demikian akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara 
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komponen Fakultas Pertanian UNUD, mahasiswa peserta magang, 

dan instansi/lembaga tempat magang sebagai implemetasi Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dan filosofi link and match antara 

perguruan tinggi dengan dunia kerja. 

Kegiatan magang sejalan dengan tujuan umum Perguruan 

Tinggi yaitu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat akademik yang 2rofessional guna meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. Tujuan Fakultas Pertanian UNUD selaku 

penyelenggara juga tercapai yaitu menyiapkan sarjana yang beriman 

dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

bidang pertanian serta mampu mesolusikan masalah yang ada 

dengan berwawasan agribisnis. 

Untuk mempersiapkan kegiatan magang agar dapat berjalan 

dengan baik sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan maka perlu 

disusun sebuah prosedur standar operasional (SOP) yang mengatur 

langkah langkah yang mencakup: tahap perencanaan kegiatan 

magang, pelaksanaan magang, dan evaluasi kegiatan magang. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Magang 
Kegiatan magang dilakukan di institusi mitra dengan unit-unit 

kegiatan usaha sektor pertanian. Kegiatan magang dirancang agar 

mahasiswa bisa mempraktikkan dan mendalami setiap aktivitas di 

unit-unit kegiatan usaha di institusi mitra. Dengan model magang, 

mahasiswa dapat mengukur atau membuat penyetaraan pengetahuan 

dan keterampilan yang diperoleh selama kuliah dengan kebutuhan di 

dunia kerja.  

Selama kegiatan magang, peserta magang tidak membatasi 

aktivitasnya berdasarkan atas latar belakang disiplin ilmunya. Hal 

tersebut akan membiasakan mahasiswa untuk bekerjasama dalam 

tim, baik antar sesama peserta maupun dengan staf di institusi mitra 

dengan latar belakang ilmu berbeda. Melalui pola ini diharapkan 

mahasiswa akan terbiasa untuk menerima perbedaan pendapat, 

mampu beradaptasi dilingkungan baru, dan mengurangi egoisme 

bahkan arogansi yang dilatarbelakangi disiplin ilmu berbeda. Dengan 
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demikian, kegiatan magang akan memberikan dampak terhadap 

peningkatan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan 

sikap.  

Melalui kegiatan magang, diharapkan pula dapat melatih 

kepekaan mengidentifikasi permasalahan dan mencari alternatif 

solusi melalui pendekatan lintas disiplin ilmu guna meningkatkan 

kemampuan intelektualnya. Kegiatan magang ini juga diarahkan 

sebagai wahana membangun kerjasama antara kampus dengan dunia 

usaha di bidang pertanian. Secara lebih rinci tujuan dan manfaat 

kegiatan magang ini diuraikan sebagai berikut. 

a. Tujuan 

Tujuan kegiatan magang mahasiwa FP UNUDadalah:  

(i) Strategi peningkatan kompetensi lulusan, antara lain: 

1. Peningkatan keterampilan/psikomotorik mahasiswa 

dengan praktek langsung di lapangan secara riil 

2. Peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang pertanian 

dari semua aspek secara holistik menyangkut on farm 

(tanah, budidaya, HPT, panen dan pasca panen), off farm 

(pemasaran, distribusi, konsumen, peluang usaha, dll), 

dan karya arsitektur lansekap. 

3. Peningkatan soft skill mahasiswa melalui kerja mandiri 

dan kelompok secara professional 

4. Mengenal peluang usaha/kewirausahaan bidang 

pertanian  

(ii) Upaya penyelarasan antara status pencapaian pembelajaran di 

kampus dengan dinamika perkembangan kegiatan usaha di 

sektor pertanian melalui: 

1. Pertukaran informasi dan ipteks di bidang pertanian  

2. Media hilirisasi produk akademik civitas FP UNUD 

3. Penyediaan SDM sektor pertanian yang kompeten 

sesuai kebutuhan dunia kerja dan usaha. 

b. Manfaat 
1. Mahasiswa siap menghadapi dunia kerja 
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2. Mahasiswa memiliki pemahaman secara komprehensif 

bidang pertanian   

3. Mahasiswa mampu bekerja mandiri, kelompok dan 

memiliki profesionalisme kerja  

4. Mahasiswa termotivasi bekerja dan/atau menciptakan 

lapangan kerja bidang pertanian 

5. Terjalinnya kerjasama berkelanjutan antara FP Unud 

dengan dunia usaha bidang pertanian  
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BAB II 
PENGELOLAAN BLOK MAGANG MAHASISWA (BMM) 

 

2.1.  Lembaga Pengelola 

Penyelenggaraan BMM  dikelola oleh KetuaBMM dengan 

tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1. Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan BMM 

2. Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, 

mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi dan mengembangkan 

pelaksanaan BMM. 

3. Bertanggung jawab kepada Dekan  tentang kegiatan BMM. 

Dalam pelaksanaan tugasnya KetuaBMM  dibantu oleh 3 

Wakil Ketua bidang yaitu: 

1. Wakil Ketua  Bidang Kerjasama dan Institusi Mitra 

2. Wakil Ketua Bidang Operasional dan Monitoring 

3. Wakil Ketua Bidang Administrasi  

Wewenang ketiga Wakil Ketua  Bidang tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Institusi Mitra  

a. Merencanakan dan melakukan kerjasama dengan mitra 

kerja seperti Dinas Pertanian, Industri/Perusahaan 

Pertanian, Perusahaan/industri terkait lansekap, 

Kelembagaan Pertanian Tradisional seperti Subak, 

Kelompok Tani (Simantri), lembaga keuangan pertanian, 

dan  sejenisnya. 

b. Melakukan verifikasi dan validasi bagi institusi mitra 

magang yang diusulkan mahasiswa, dosen pembimbing 

lapangan, atau pengusul lainnya.  

c. Inventarisasi dan memformulasikan hasil-hasil BMM 

untuk tema-tema riset.  

2. Wakil Ketua Bidang Operasional dan Monitoring 

Membuat perencanaan dan pelaksanaan operasional dan 

monitoring BMM, yang meliputi: 

a. Membuat penjadwalan pelaksanaan BMM. 
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b. Merencanakan dan melaksanakan pembekalan kepada 

mahasiswa peserta BMM. 

c. Menentukan lokasi dan mengurus perijinan   dan  

koordinasi dengan instansi terkait. 

d. Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan 

monitoring-evaluasi kegiatan operasional lapangan. 

e. Mengkoordinasikan  Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL). 

f. Menyusun laporan pelaksanaan setiap periode BMM. 

3. Wakil Ketua Bidang Administrasi 

a. Merencanakan kegiatan dan anggaran tahunan seluruh 

kegiatan BMM 

b. Mengadakan kebutuhan perlengkapan BMM. 

c. Mengevaluasi laporan kegiatan BMM setiap periode 

 

2.2.  Tata Laksana Pengelolaan 
2.2.1.  Alokasi Waktu 

Jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk kegiatan 

BMM harus memenuhi persyaratan 6sks  yaitu 272 jam kerja efektif 

di lapangan. Waktu kerja efektif 272 jam dihitung dari 6sks  x 170 

menit kerja per minggu x 16 kali tatap muka.  

2.2.2.  Pelaksana 
Pelaksana blok magang mahasiswa adalah: 

1. Ketua Blok Magang Mahasiswa 

2. Wakil ketua bidang  Kerjasama dan Institusi mitra 

3. Wakil ketua bidang  Operasional dan Monitoring 

4. Wakil ketua bidang  Administrasi  

5. Dosen Pembimbing Magang (DPM) 

6. Dosen penanggung jawab bidang 

7. Mahasiswa peserta BMM, yang terdiri dari : 

a. Koordinator mahasiswa tingkat Blok (kormablok) 

b. Koordinator mahasiswa bidang (Kormabid) 

c. Seluruh mahasiswa peserta BMM 
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2.2.3.  Uraian Tugas 

1. Ketua Blok Magang Mahasiswa 

a. Ketua Blok Magang Mahasiswa adalah dosen tetap FP Unud 

yang ditetapkan berdasarkan SK Dekan  

b. Mengkoordinasikan semua kegiatan BMM  

c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan BMM 

2. Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Institusi mitra  

Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Institusi mitra adalah dosen 

tetap FP Unud yang ditetapkan berdasarkan SK Dekan, yang 

memiliki tugas: 

a. Melakukan konsultasi antar disiplin ilmu dalam bidang 

agroekoteknologi, agribisnis, dan lansekap.  

b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerjasama dan 

Penempatan peserta BMM kepada Ketua BMM. 

c. Melakukan koordinasi dengan mitra BMM 

3. Wakil ketua bidang Operasional dan Monitoring : 

Wakil ketua bidang Operasional dan Monitoring adalah dosen tetap 

FP Unud yang ditetapkan berdasarkan SK Dekan, yang memiliki 

tugas: 

a. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan BMM 

kepada Ketua BMM. 

b. Melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Magang  

(DPM). 

c. Mengevaluasi dan mengembangkan program-program BMM. 

4. Wakil Ketua Bidang Administrasi  

Wakil Ketua Bidang Administrasi adalah dosen tetap FP Unud yang 

ditetapkan berdasarkan SK Dekan, yang memiliki tugas: 

a. Mengelola pelaksanaan realisasi anggaran. 

b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan 

BMM. 

c. Melakukan analisis dan pelaporan pelaksanaan BMM.  

5. Dosen Pembimbing Magang (DPM) : 

DPM adalah  dosen tetap di Fakultas Pertanian yang ditetapkan 

berdasarkan SK Dekan, bertugas: 
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a. Mendampingi dan membimbing mahasiswa selama kegiatan 

magang 

b. Membimbing serta mengarahkan mahasiswa peserta magang 

dalam penyusunan proposal sampai dengan pembuatan dan 

revisi  laporan magang. 

c. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi 

BMM serta membantu melancarkan proses pendekatan 

sosial mahasiswa BMM dengan institusi mitra. 

d. Menumbuhkan disiplin dan  motivasi    serta mendampingi 

mahasiswa dalam melaksanakan BMM 

e. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar 

mahasiswa BMM dan antara mahasiswa BMM dengan 

institusi mitra. 

f. Memberikan penilaian kepada mahasiswa atas hasil kerja 

selama di lapangan yang meliputi: (a) Kedisiplinan, (b) 

Kerjasama, (c) penghayatan, dan (d) Kinerja 

6. Dosen Penanggung Jawab Bidang (DPJB) 

DPJB adalah  dosen tetap di Fakultas Pertanian yang mempunyai 

kompetensi yang sesuai dengan bidang kegiatan magang dan 

ditetapkan berdasarkan SK Dekan, bertugas membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi sesuai kompetensinya. 

7. Kordinator Mahasiswa Blok(Kormablok) 

Kormablok adalah mahasiswa peserta BMM yang dipilih oleh 

peserta dalam satu blok magang. Selain melaksanakan tugas 

sebagai mahasiswa peserta BMM, juga mempunyai tugas, yaitu:  

a. Mengkoordinasikan mahasiswa pada satu Blok.  

b. Memberikan laporan kepada DPM dan institusi mitra apabila 

ada kejadian yang penting dan segera. 

c. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan 

pada blok magang 

8. Kordinator Mahasiswa Bidang (Kormabid) 

Kormabid adalah mahasiswa peserta BMM yang dipilih oleh 

peserta dalam satu bidang kegiatan magang. Selain melaksanakan 

tugas sebagai mahasiswa peserta BMM, juga mempunyai tugas, 
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yaitu: 

a. Sebagai koordinator bidang program kegiatan di masing-

masing Blok. 

b. Membantu Kormablok dalam pelaksanaan BMMpada satu 

blok sesuai dengan bidangnya. 

c. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kagiatan 

sesuai bidang kegiatannya dan melaporkan kepada 

Kormablok 

d. Berkonsultasi dengan DPJB terkait permasalahan yang 

ditemukan di bidangnya  

9. Mahasiswa Peserta BMM 

Wajib melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta BMM dan 

mematuhi tata tertib BMM. 

 

2.3.  Bidang Kegiatan Magang Mahasiswa 

Berdasarkan pada substansinya, bidang BMMterdiri dari : 

1. Bidang Tanaman Pangan 

2. Bidang Tanaman Industri 

3. Bidang Hortikultura 

4. Bidang Lansekap 
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BAB III 
TAHAPAN KEGIATAN MAGANG 

 
Blok magang mahasiswa secara garis besar dapat dibagi tiga, 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap 

persiapan terdiri dari :  (1) Pendaftaran Peserta Magang, (2) Penentuan 

Lokasi, (3) Pembekalan Magang, dan (4) Penyusunan Usulan Kegiatan 

Magang; Tahap Pelaksanaan meliputi : (1) Jam Kerja Efektif 

Mahasiswa, (2) Bidang Kegiatan, (3) Pelaksanaan Kegiatan, (4) 

Penyusunan laporan; dan tahap evaluasi yaitu : (1) seminar dan (2)  

ujian magang.  

 

3.1.  Tahap Persiapan 

1.  Pendaftaran Peserta Magang 

a. Persyaratan pendaftaran adalah: 

(i) Telah merencanakan kegiatan magang pada Kartu 

Rencana Studi dalam semester berjalan. 

(ii) Telah menempuh 110 sks (termasuk sks pada 

semester berjalan). 

b. Mengambil form pendaftaran magang di sekretariat BMM 

Fakultas Pertanian Unud 

c. Mengembalikan form pendaftaran yang telah diisi dan 

disahkan pembimbing akademik (PA) ke sekretariat BMM FP 

dengan melampirkan bukti fotokopi KRS semester berjalan 

dan transkrip nilai yang telah disetujui PA. 

2. Penetapan/Pemilihan Lokasi Magang 

a. Institusi mitra/tempat magang adalah lembaga di luar 

Universitas Udayana (Unud), baik pemerintah maupun 

swasta dengan unit kegiatan usaha di sektor pertanian 

b. Institusi mitra/tempat magang telah diverifikasi BMM-FP 

berdasarkan kelayakannya untuk digunakan sebagai tempat 

magang mahasiswa Fakultas Pertanian Unud 

c. Institusi baru yang akan digunakan sebagai tempat magang 

akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim BMM 
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d. Calon peserta magang dengan inisiatif sendiri dan atau 

dibantu BMM Fakultas melakukan konfirmasi ke institusi 

magang 

e. Konfirmasi dilakukan oleh perwakilan mahasiwa dan atau 

BMM untuk memperoleh informasi tentang kesediaan, daya 

tampung, dan informasi unit kegiatandi institusi mitra yang 

bisa digunakan kegiatan magang. 

f. Hasil konfirmasi kesediaan institusi mitra segera 

disampaikan ke sekretariat BMM untuk ditetapkan sebagai 

lokasi magang. 

g. Calon peserta magang yang telah memiliki kepastian lokasi 

magang akan ditetapkan dosen pembimbingnya. Penetapan 

dosen pembimbing dilakukan BMM. 

3. Pembekalan Pra Magang 

a. Pembekalan pra magang wajib diikuti oleh seluruh calon 

peserta magang pada semester berjalan atau semester 

berikutnya dan menjadi prasyarat bagi mahasiswa yang 

akan melaksanakan kegiatan magang 

b. Pembekalan pra magang bertujuan memberikan pembekalan 

kemampuan dasar yang terkait dengan ruang lingkup 

magang dan  membekali calon peserta magang agar dapat 

beradaptasi dan melaksanakan kegiatan magang dengan 

baik di institusi tempat magang. 

c. Materi Pembekalan pra-magang adalah : (a) Tatalaksana 

kegiatan magang mahasiswa; (b) teori komunikasi efektif dan 

budaya organisasi; (c) etika dan tata tertib magang; dan (d) 

penyusunan usul kegiatan magang, (e) pengenalan teori yang 

relevan dengan unit kegiatan di institusi magang, (f) 

pengenalan ruang lingkup bidang usaha institusi magang, (g) 

pembuatan laporan dan (h) evaluasi kegiatan 

d. Nara sumber pembekalan pra magang dapat berasal dari 

dalam dan atau luar BMM, staf dosen atau nara sumber lain 

dengan keahlian tertentu sesuai kebutuhan. 
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e. Waktu dan tempat pelaksanaan pembekalan pra magang 

ditentukan dan diatur oleh BMM dan diumumkan di 

sekretariat BMM Fakultas Pertanian. 

4. Penyusunan Proposal Magang 

a. Usulan kegiatan magang disusun dengan arahan dosen 

pembimbing magang. 

b. Sistematika usul kegiatan magang sesuai pedoman yang 

ditetapkan BMM FP. 

c. Usul kegiatan magang memuat: judul kegiatan, latar 

belakang dan tujuan kegiatan, kepustakaan yang relevan, 

tatalaksana kegiatan (metode kegiatan dan metode 

identifikasi permasalahan), perencanaan kegiatan, daftar 

pustaka. 

d. Proposal dibuat secara kelompok sesuai tempat magang dan 

disyahkan oleh Wakil Dekan I, pembimbing magang dan 

ketua BMM-FP paling lambat 1 minggu sebelum berangkat 

ke lokasi magang. 

e. Proposal dibuat rangkap 4 dengan sampul coklat(diberikan 

kepada BMM, institusi tempat magang, dosen pembimbing 

dan mahasiswa). 

3.2.  Tahap Pelaksanaan 

1. Jam Kerja Efektif Mahasiswa,  
Beban kegiatan magang adalah 6 SKS. Mengacu pada 

ketentuan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bahwa satu sks 

setara dengan 170 menit kerja lapangan,  maka  beban 6 sks untuk 

kegiatan magang kerja setara dengan 170 menit kali 6 atau 17 

jam/minggu/semester. Satu  semester terdiri atas 16 kali pertemuan, 

sehingga jumlah jam kerja efektif selama satu  semester sebanyak 272 

jam atau 34 hari atas  dasar pertimbangan kerja efektif  8 jam/hari. 

2. Bidang Kegiatan 

Kegiatan blok magang mahasiswa (6 SKS)  terdiri dari 4 

bidang, yaitu (1) Bidang Tanaman Pangan, (2) Bidang Tanaman 

Industri, (3) Bidang Hortikultura, dan (4) Bidang Landscape. Setiap 
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bidang lebih lanjut dipilah menjadi 2 aspek, yaitu aspek produksi dan 

aspek manajemen. Setiap mahasiswa peserta kegiatan magang wajib 

mengikuti 3 bidang dengan 2 aspek, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Bagi mahasiswa dari Prodi Agroekoteknologi wajib mengikuti 

Bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, dan bidang 

tanaman industri, dengan proporsi aktivitas sebesar 60% 

aspek produksi dan 40 % aspek manajemen.  

b. Bagi mahasiswa dari Prodi Agribisnis wajib mengikuti Bidang 

tanaman pangan, Bidang tanaman hortikultura, dan Bidang 

tanaman industri, dengan proporsi aktivitas  sebesar 40% 

aspek produksi dan 60 % aspek manajemen.  

c. Bagi mahasiswa dari Prodi Arsitektur Pertanaman wajib 

mengikuti Bidang tanaman hortikultura, dan  2 kali Bidang  

landscape hotel,  dengan proporsi aspek produksi sebesar 

70%  dan aspek manajemen  sebesar 30%. Pada bidang 

landscape dilakukan regrouping mahasiswa magang sesuai 

kebutuhan dan daya tampung institusi mitra. Setiap 

kelompok mahasiswa magang akan dibimbing oleh seorang 

dosen pembimbing magang (DPM).   

3. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Mahasiswa yang akan berangkat magang harus telah 

mendaftar dan mengikuti pembekalan magang serta 

menyusun usul kegiatan magang 

b. Membawa berbagai persyaratan administrasi/form kegiatan 

dan penilaian. 

c. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan 

jadwal dan rincian kegiatan yang telah disusun bersama 

pembimbing dengan tetap mempertimbangkan kondisi di 

tempat magang 

d. Pelaksanaaan magang dilakukan dalam jangka waktu setara 

dengan 272 jam dan tidak mengganggu kegiatan 

perkuliahan. 
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e. Kegiatan magang berbeda dengan penelitian. Dalam kegiatan 

magang, mahasiswa diwajibkan menjalankan aktivitas di 

unit-unit kegiatan di institusi tempat magang sekaligus 

mengidentifikasi permasalahan yang ada. 

f. Selama pelaksanaan kegiatan magang di lapangan, peserta 

magang didampingi oleh pendamping Magang dari institusi 

tempat magang. 

g. Peserta magang wajib mencatat kegiatan selama mengikuti 

magang dalam log book atau buku harian. 

4. Penyusunan laporan 
a. Mahasiswa wajib menyampaikan laporan kegiatan selambat-

lambatnya seminggu setelah kegiatan magang berakhir. 

b. Laporan magang memuat: judul magang, latar belakang, 

tujuan dan manfaat magang, tinjauan pustaka yang relevan 

dangan kegiatan di institusi magang, tatalaksana kegiatan, 

hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Hasil 

dan pembahasan mendiskripsikan kegiatan yang dijalankan 

di institusi magang, dan hasil identifikasi serta solusinya. 

Penulisan hasil dan pembahasan perlu dikonfirmasi dengan 

pustaka yang ada. 

c. Laporan dibuat secara kelompok dan individu sesuai tempat 

magang dan disyahkan oleh dosen pembimbing magang, 

pendamping magang, ketua BMM, dan Wakil Dekan 1. 

Laporan kelompok memuat tentang pelaksanaan kegiatan 

magang secara keseluruhan, sedangkan laporan individu 

memuat tentang pelaksanaan kegiatan terkait dengan bidang 

dan aspek usaha institusi mitra.  

d. Laporan dibuat rangkap 4 dengan sampul coklat(diberikan 

kepada BMM, institusi tempat magang, dosen pembimbing 

dan mahasiswa). 

e. Catatan harian atau log bookkegiatan magang selama di 

lapangan dilampirkan dalam laporan. 

5. Seminar  
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a. Seminar hasil kegiatan magang bersifat wajib dan dilakukan 

per kelompok tempat magang. Waktu seminar diupayakan 

bersamaan dengan kelompok lain yang memiliki kegiatan 

sejenis. 

b. Seminar hasil kegiatan magang selambat-lambatnya 

dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu setelah mahasiswa 

menyelesaikan BMM di lapangan. 

c. Pelaksanaan Seminar magang dikoordinasikan oleh 

pengelola BMM. 

 

3.3.  Tahap Evaluasi 

1. Aspek Penilaian 

Evaluasi didasarkan penilaian pada dua aspek yaitu kinerja 

pelaksanaan dilapangan, dan penguasaan materi secara 

komprehensif. Komponen penilaian aspek kinerja pelaksanaan di 

lapangan terdiri atas: (a) Kedisiplinan; (b) Kemampuan bekerja sama 

dalam kelompok; (c) Kemampuan beradaptasi dan 

mengkomunikasikan dengan institusi mitra. Komponen penilaian 

aspek penguasaan materi secara komprehensif terdiri ataspenguasaan 

dan pemahaman mengenai materi magang secara tulisan (laporan) 

danlisan (Seminar dan ujian akhir magang). 

Ujian BMM selambat-lambatnya dilaksanakan 2 (dua) minggu 

setelah laporan pelaksanaan BMM disetujui oleh DPM dan institusi 

mitra.   Pelaksanaan ujian BMM ditentukan oleh pengelola BMM 

berdasarkan kesepakatan waktu antara mahasiswa dan dosen penguji 

BMM. Dosen penguji BMM menetapkan kelulusan mahasiswa dan 

menyerahkan hasil ujian kepada pengelola BMM. 

2. Tatalaksana Penilaian 

Ditetapkannya BMM  sebagai mata kuliah intrakurikuler wajib 

di Fakultas Pertanian Unud untuk jenjang pendidikan S-1, maka 

penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara akademik. Penilaian 

akademik meliputi 3 (tiga) ranah pendidikan yaitu : pengetahuan 

(cognitive), sikap (affective) dan ketrampilan (psychomotoric). Kegiatan 
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BMM  dilakukan dalam rangkaian proses yang memiliki tahapan 

kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka penilaian terhadap prestasi 

mahasiswa merupakan gabungan dari nilai-nilai yang dapat dicapai 

oleh mahasiswa dari setiap tahapan kegiatan. Penilaian tersebut 

dilakukan oleh dosen penilai, dan pokok-pokok penilaian tersebut 

meliputi komponen-komponen penilaian, bobot komponen penilaian, 

dan nilai akhir. Secara lengkap hal ini diuraikan sebagai berikut : 

a. Penilai 

Penilai terdiri dari Narasumber Pembekalan, DPM, 

pengelolaBMM daninstitusi mitra (PM) 

b. Komponen Penilaian 

Komponen yang dinilai meliputi General Test, Laporan 

Rencana Kegiatan, Kinerja Mahasiswa, Pelaksanaan Program, 

Laporan Pelaksanaan, dan Responsi. 

 

1) General Test (GT) 

General Test dilakukan setelah mahasiswa mengikuti 

pembekalan BMM-FP yang memberikan tambahan 

pengetahuan dan ketrampilan. General Test dimaksudkan 

untuk mengukur kemampuan pemahaman mahasiswa 

terhadap materi pembekalan. 

2) Usulan  Rencana Kegiatan (URK) 

Usulanini berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang telah 

disepakati dan didiskusikan dengan berbagai pihak. (Format 

tercantum pada Lembar Laporan Rencana Kegiatan). 

3) Kinerja Mahasiswa 

Komponen ini meliputi : disiplin, kerjasama, penghayatan dan 

pelaksanaan program. 

a) Disiplin (DS) yaitu : 

(i) Kepatuhan terhadap kewajiban datang ke  lokasi 

BMM 

(ii) Ketepatan dalam penggunaan waktu 

(iii) Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku 

b) Kerjasama (KS) yaitu : 
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(i) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antar 

mahasiswa 

(ii) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antara 

mahasiswa dengan institusi mitra.  

(iii) Kemampuan untuk mengadakan kegiatan yang dihubungkan 

dengan bidang lain. 

c) Penghayatan (PH) yaitu : 

(i) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan 

kondisi lokasi. 

(ii) Kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap 

institusi mitra dengan segala norma dan sistem nilainya 

(iii) Kemampuan untuk tanggap terhadap permasalahan yang 

ada di lokasi. 

d)  Pelaksanaan kegiatan  (PK), yaitu : 

(i) Ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan yang relevan 

(ii) Kemampuan mengevaluasi keberhasilan program yang telah 

dilakukan. 

4) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) 

Laporan ini berisi pelaksanaan rencana kegiatan yang telah 

disusun dan analisis keberhasilan program yang meliputi peluang, 

kendala dan solusi. Materi LPK ini selanjutnya diujikan pada 

kegiatan ujian kelompok di lokasi magang. Nilai laporan 

merupakan rata-rata dari laporan individu dan laporan kelompok. 

5) Penilaian Institusi mitra (PIM) 

Penilaian institusi mitra diberikan oleh PM yang ditunjuk oleh 

institusi mitra tersebut. Unsur yang dinilai menyangkut kinerja 

mahasiswa selama melakukan proses magang. 

c. Bobot Komponen Penilaian 

1) General test (GT)  : 10 % 
2) Laporan Rencana Kegiatan (LRK)  :   5 % 
3) Kinerja Mahasiswa 

Disiplin (DS)  :5 % 
Kerjasama (KS)  : 5 % 
Penghayatan (PH)  : 5 % 
Pelaksanaan Program (PL)  : 20 % 
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4) Ujian Laporan Pelaksanaan (LPK) : 25 % 
5) Seminar (SEM) : 5% 
6) Penilaian institusi mitra (PIM) : 20 % 

 

Komponen penilaian BMM dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komponen Penilaian BMM 

Penilai GT LRK 
Kinerja Mhs. 

LPK SEM PIM Jumlah 
DS KS PH PL 

1. Dosen 
Pembekalan 

10 - - - - - - 
 

- 10 

2. DPM  5 5 5 5 20    40 

3. Dosen Penguji       25 5  30 
4. Institusi Mitra 

(PM) 
       

 
20 20 

Jumlah (%) 10 5 5 5 5 20 25 5 20 100 
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BAB IV 
MONITORING DAN EVALUASI  

PENYELENGGARAAN BMM 
 

Monitoring kegiatan magang dilakukan oleh Pengelola BMM, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

dilakukan dengan mengunjungi peserta magang di lokasi magang, 

sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui catatan harian 

kegiatan magang mahasiswa peserta magang yang disyahkan oleh 

dosen pembimbing Magang dan pendamping magang. Evaluasi 

penyelenggaraan magang dilakukan pada tahap akhir kegiatan 

dengan instrumen kuisioner. Hasil evaluasi kegiatan secara berkala 

akan dilaporkan kepada pimpinan fakultas sebagai penanggung jawab 

kegiatan. 
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Lampiran 1. Alur Kegiatan BMM 
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Lampiran 2. Pedoman Penulisan Usulan Kegiatan Magang  

Usulan Kegiatan Magang ditulis menggunakan Times New 
Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali judul tabel 
dan judul gambar satu spasi, dengan ukuran kertas A-4 serta 
mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 2.1) 

Halaman sampul memuat tulisan Usulan Magang Mahasiswa, 
judul KMM, logo UNUD, identitas pengusul (nama dan NIM), 
nama fakultas dan universitas, dan tahun usul BMM. Judul 
KMM dibuat sesuai identitas tempat magang  

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2.2). 

Memuat tulisan judul KMM, identitas pengusul (nama, NIM 
dan Jurusan), identitas pembimbing, identitas institusi mitra, 
pengesahan oleh pembimbing, Ketua BMM dan Pembantu 
Dekan I. 

I. PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang/arti penting kegiatan magang bagi 
mahasiswa. Tujuan disebutkan, baik tujuan umum maupun 
khusus berkaitan dengan kegiatan magang di institusimitra. 
Dalam pendahuluan perlu disebutkan manfaat yang akan 
didapatkan melalui kegiatan magang di institusi mitra berupa 
pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan pengembangan 
karier setelah lulus bagi mahasiswa, serta manfaat bagi 
institusi fakultas/universitas. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat pengetahuan/teori atau temuan-
temuan yang relevan dengan karakter kegiatan institusi mitra. 
Sumber pustaka berasal dari karangan ilmiah (jurnal, hasil 
penelitian, text-book ) maupun karangan populer yang 
semuanya dapat ditelusur lewat internet. Pustaka bisa 
menyangkut aspek komoditas, teknis produksi/ pemeliharaan, 
manajemen produksi, proses produksi, pasca panen, 
pemasaran, dan lain-lain sesuai dengan karakter kegiatan di 
institusi mitra. Teori dipetakan bukan untuk membuat 
hipotesis, namun untuk melihat dan memahami konteks 
kegiatan di lokasi magang. Hal tersebut dilakukan 
agar mahasiswa bisa memahami, menjalankan aktivitas, dan 
menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di 
lokasi magang. 

III. TATALAKSANA KEGIATAN 

Waktu pelaksanaan, nama dan tempat institusi mitra 
disebutkan dengan jelas.Tatalaksana kegiatan memuat uraian 
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kegiatan yang akan dilakukan selama berada di lokasi 
magang. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi 
permasalahan yang muncul di institusi mitra perlu disebutkan 
dengan jelas. Selama melakukan identifikasi permasalahan, 
peserta magang dapat melakukan wawancara dan atau 
menggali data yang tersedia di institusi mitra dengan 
mempertimbangkan kondisi di institusi mitra. 

IV. PERENCANAAN AKTIVITAS MAGANG 

Mahasiswa bersama dosen pembimbing menyusun rencana 
aktivitas di institusi mitra secara rinci untuk waktu satu 
bulan. Aktivitas disusun mulai dari orientasi sampai 
akhir kegiatan, sehingga tujuan kegiatan magang dapat 
dicapai. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pustaka yang diacu didokumentasikan di dalam teks dan 
daftar pustaka sesuai denganaturan yang berlaku di Fakultas 
Pertanian UNUD. 

LAMPIRAN 

Lampiran memuat biodata yang dibuat singkat dalam bentuk 
tabel meliputi nomor, nama, NIM, Jurusan, alamat rumah dan 
nomor telpon. 
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Lampiran 2.1.  Halaman Sampul Usulan Kegiatan Magang 
 

 
 
 
 

USULAN 
KEGIATAN MAGANG MAHASISWA 

 
 

MAGANG MAHASISWA DI UD. TIMAN AGUNG TABANAN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

................Nama............. NIM. 1405105000 
...................................... ……………..……..…. 
...................................... ………………..…..…. 
...................................... ………………..…..…. 
...................................... …………………....…. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAKULTAS  PERTANIAN 
UNIVERSITAS  UDAYANA 

2016 
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Lampiran 2.2. Halaman Pengesahan Usulan Kegiatan Magang 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
USULAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA 

 
JUDUL : MAGANG MAHASISWA DI UD. TIMAN AGUNG, TABANAN 

 
 

MAHASISWA : 
1. ……............... NIM.................. Prodi ....................... 
2. ………………… NIM.................. Jurusan................... 
3. ………………… NIM.................. Jurusan.................... 
2. ………………… NIM.................. Jurusan.................... 
3. ………………… NIM.................. Jurusan.................... 

 
PEMBIMBING 

1. Nama : ……………………………. 

2. NIP : ……………………………. 

3. Jurusan : ……………………………. 

 
INSTITUSI MITRA 

1. Nama Institusi Mitra : UD. Timan Agung 

2. Alamat : ……………………………. 

3. Nomor telpon/facs : ……………………………. 

4. Jangka waktu : ……………………………. 

 
 

Denpasar, ………………….20.. 
 

Mengetahui 
Ketua BMM 
 
 
.................................... 
NIP. ………………………. 

Menyetujui, 
Dosen Pembimbing 
 
 
..................................... 
NIP. ……………………….. 
 

 
Mengesahkan 
Wakil Dekan I 

 
 

..................................... 
NIP. ……………………….. 
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Lampiran 3. Pedoman Penulisan Laporan KelompokKegiatan 
Magang 

Laporan Kelompok Kegiatan Magang ditulis menggunakan 
Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 
judul table dan judul gambar satu spasi,dengan ukuran kertas A-4 
sertamengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 3.1) 

Halaman sampul memuat tulisan Laporan Kelompok Kegiatan 
Magang Mahasiswa, judul KMM, logo UNUD, identitas 
pengusul (nama dan NIM), Nama fakultas dan universitas, dan 
tahun usul KMM. Judul KMM dibuat sesuai identitas tempat 
magang. 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 3.2) 

Memuat tulisan Laporan Kelompok Kegiatan Magang 
Mahasiswa, judul KMM, identitas pengusul(nama, NIM dan 
Jurusan), identitas pembimbing, identitas institusi mitra, 
pengesahan oleh pembimbing, Ketua BMM dan Pembantu 
Dekan I. 

KATA PENGANTAR  

Menjelaskan secara ringkas maksud kegiatan magang 
mahasiswa, waktu, nama dan tempat institusi mitra, serta 
ucapan terimakasih kepada pihak-pihak terkait pendukung 
penyelenggaraan magang. 

DAFTAR ISI 

I. PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang/arti penting kegiatan magang bagi 
mahasiswa. Dalam latar belakang perlu diungkapkan 
ketertarikan mahasiswa melakukan magang di institusi mitra 
termasuk kemungkinan tumbuhnya keinginan mahasiswa 
menggeluti kegiatan sama dan atau menjalin kerjasama 
setelah lulus. Tujuan disebutkan, baik tujuan umum maupun 
khusus berkaitan dengan kegiatan magang di institusi mitra. 
 Dalam pendahuluan perlu disebutkan manfaat yang 
didapatkan melalui kegiatan magang di institusi mitra berupa 
pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan pengembangan karier 
setelah lulus, serta manfaat bagi institusi fakultas/universitas. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat pengetahuan/teori atau temuan-
temuan yang relevan dengan karakter kegiatan institusi mitra. 
Sumber pustaka berasal dari karangan ilmiah (jurnal, 
hasilpenelitian,text-book) maupun karangan populer yang 
semuanya dapat ditelusur lewat internet.Pustaka bisa 
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menyangkut aspek komoditas, teknis produksi/ pemeliharaan, 
manajemen produksi, proses produksi, pasca panen, 
pemasaran, dan lain-lain sesuai dengan karakter kegiatan di 
institusi mitra. Teori dipetakan bukan untuk membuat 
hipotesis, namun dipakai sebagai pijakan dalam membuat 
analisis dan mencari solusi permasalahan yang dijumpai di 
lokasi magang. Hal tersebut dilakukan agar mahasiswa 
memiliki kepekaan dalam memahami fakta dan belajar 
memecahkan permasalahan berdasarkan pengetahuan yang 
dimiliki secara komprehensif guna peningkatan kemampuan 
intelektualnya. 

III. TATALAKSANA KEGIATAN 

Waktu pelaksanaan, nama dan tempat institusi mitra 
disebutkan dengan jelas.Tatalaksana kegiatan memuat uraian 
kegiatan yang dilakukan selama berada di lokasi magang. 
Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan 
yang muncul di institusi magang perlu disebutkan dengan 
jelas. 

IV. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

1. Profil Institusi Mitra 

Profil institusi mitra memuat gambaran umum tentang kondisi 
wilayah, kronologis sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan, 
struktur organisasi, kualifikasi staf dan jumlah staf, dan lain-
lain. 

2. Hasil Kegiatan dan Pembahasan 

Hasil kegiatan mendiskripsikan secara kronologis urutan 
aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama menjalani 
kegiatan magang. Penjelasan tidak cukup dengan 
menyebutkan aktivitasnya saja, namun juga uraian proses 
kegiatan yang dinarasikan secara jelas dan jika perlu 
dikonfirmasi dengan pustaka atau logika. Tahapan kegiatan 
sangat kontekstual dan kondisional, namun hasil mencakup 
semua kegiatan magang diinstitusi mitra tersebut sejak awal 
sampai akhir. Hasil identifikasi permasalahan dan alternatif 
solusinya perlu di narasikan dengan jelas disertai pustaka 
acuannya. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan pernyataan yang disarikan dari 
pengalaman selama menjalani kegiatan magang (kondisi riil di 
lapangan) dengan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa 
selama menjalani proses pembelajaran di kampus. 
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2. Saran 

Saran merupakan masukan yang diharapkan dapat 
memperbaiki atau mengembangkan sistem yang sudah ada, 
baik di institusi mitra maupun di institusi 
fakultas/universitas. Saran didasarkan atas pengamatan dan 
analisis peserta magangdalam menangkap fenomena di 
institusi mitra. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pustaka acuan didokumentasikan di dalam teks dan daftar 
pustaka dengan standar yang berlaku di Fakultas Pertanian 
UNUD 

LAMPIRAN 

Lampiran memuat keterangan atau informasi lain yang 
diperlukan pada bagian isi magang, misalnya Peta Wilayah, 
foto kegiatan, dan lain-lain yang dirasa perlu. 
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Lampiran 3.1.  Halaman Sampul Laporan Kegiatan Magang 

 
 
 
 

LAPORAN KELOMPOK 
KEGIATAN MAGANG MAHASISWA 

 
 
 

(JUDUL) 
 

 

 
 
 
 

................Nama............. NIM. 1405105000 
...................................... ……………..……..…. 
...................................... ………………..…..…. 
...................................... ………………..…..…. 
...................................... …………………....…. 

 
 
 
 
 

 
 

FAKULTAS  PERTANIAN 
UNIVERSITAS  UDAYANA 

2016 
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Lampiran 3.2. Halaman Pengesahan LaporanKelompok Kegiatan 
Magang 

 
HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN KELOMPOK KEGIATAN MAGANG MAHASISWA 
 

JUDUL: ………………………………………………………………………… 
 
 
MAHASISWA : 

1. ……............... NIM.................. Jurusan....................... 
2. ………………… NIM.................. Jurusan....................... 
3. ………………… NIM.................. Jurusan....................... 
4. ………………… NIM.................. Jurusan....................... 
5. ………………… NIM.................. Jurusan....................... 

 
PEMBIMBING 

1. Nama : ……………………………. 

2. NIP : ……………………………. 

3. Jurusan : ……………………………. 

 
INSTITUSI MITRA 

1. Nama Institusi Mitra : ……………………………. 

2. Alamat : ……………………………. 

3. Nomor telpon/facs : ……………………………. 

4. Jangka waktu : ……………………………. 

 
 

Denpasar, ………………….20.. 
 

Mengetahui 
Ketua BMM 
 
 
.................................... 
NIP. ………………………. 

Menyetujui, 
Dosen Pembimbing 
 
 
..................................... 
NIP. ……………………….. 

 
 

Mengesahkan 
Wakil Dekan I 
 
 
..................................... 
NIP. ……………………….. 
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Lampiran 4. Pedoman Penulisan Laporan Individu Kegiatan 
Magang 

Laporan Individu Kegiatan Magang ditulis menggunakan Times 
New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali judul 
table dan judul gambar satu spasi, dengan ukuran kertas A-4 serta 
mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 4.1) 

Halaman sampul memuat tulisan Laporan Individu Kegiatan 
Magang Mahasiswa, judul KMM, logo UNUD, identitas 
pengusul (nama dan NIM), nama fakultas dan universitas, dan 
tahun usul KMM. Judul KMM dibuat sesuai identitas tempat 
magang. 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 4.2) 

Memuat tulisan laporan Individu mahasiswa, judul KMM, 
identitas pengusul (nama, NIM dan Jurusan), identitas 
pembimbing, identitas Institusi Mitra, pengesahan oleh 
pembimbingdan Ketua BMM. 

KATA PENGANTAR  

Menjelaskan secara ringkas maksud Kegiatan Magang 
Mahasiswa, waktu, nama dan tempat institusi mitra, serta 
ucapan terimakasih kepada pihak-pihak terkait pendukung 
penyelenggaraan magang. 

DAFTAR ISI 

I. PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang/arti penting kegiatan magang bagi 
mahasiswa. Dalam latar belakang perlu diungkapkan 
ketertarikan mahasiswa melakukan magang di institusi mitra 
termasuk kemungkinan tumbuhnya keinginan mahasiswa 
menggeluti kegiatan sama dan atau menjalin kerjasama 
setelah lulus. Tujuan disebutkan, baik tujuan umum maupun 
khusus berkaitan dengan kegiatan magang di institusi mitra. 

Dalam pendahuluan perlu disebutkan manfaat yang 
didapatkan melalui kegiatan magang di institusi mitra berupa 
pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan pengembangan karier 
setelah lulus, serta manfaat bagi institusi fakultas/ 
universitas. 

II. TATALAKSANA KEGIATAN 

Waktu pelaksanaan, nama dan tempat institusi mitra 
disebutkan dengan jelas.Tatalaksana kegiatan memuat uraian 
kegiatan yang dilakukan selama berada di lokasi magang. 
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Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan 
yang muncul di institusi magangperlu disebutkan dengan jelas 

III.HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan mendiskripsikan secara kronologis urutan 
aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama menjalani 
kegiatan magang. Penjelasan tidak cukup dengan 
menyebutkan aktivitasnya saja, namun juga uraian proses 
kegiatan yang dinarasikan secara jelas dan jika perlu 
dikonfirmasi dengan pustaka atau logika. Tahapan kegiatan 
sangat kontekstual dan kondisional, namun hasil mencakup 
semua kegiatan magang di institusi mitra tersebut sejak awal 
sampai akhir. Hasil identifikasi permasalahan dan alternatif 
solusinya perlu di narasikan dengan jelas disertai pustaka 
acuannya. 

IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan merupakan pernyataan yang disarikan dari 
pengalaman selama menjalani kegiatan magang (kondisi riil di 
lapangan) dengan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa 
selama menjalani proses pembelajaran di kampus 
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Lampiran 4.1.Halaman Sampul Laporan Individu Kegiatan Magang 

 
 
 
 
 

LAPORAN INDIVIDU 
KEGIATAN MAGANG MAHASISWA 

 
 
 
 

(JUDUL LAPORAN) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(Nama Mahasiswa) 

(NIM) 
 
 
 
 
 

 
 

FAKULTAS  PERTANIAN 
UNIVERSITAS  UDAYANA 

2016 
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Lampiran 4.2. Halaman Pengesahan Laporan Individu Kegiatan 
Magang 

 
HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN INDIVIDU KEGIATAN MAGANG MAHASISWA 
 

 
JUDUL:…………….………………..……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Mahasiswa 
Nama : ................................................. 
NIM : ................................................. 
 
 
 
DOSEN PEMBIMBING 
Nama : ................................................. 
NIP : ................................................. 
 
 
 
Telah diuji dan disahkan pada tanggal :………………………………. 

 
 
 
 

Mengetahui  
Dosen Pembimbing Magang 
 
 
........................................ 
NIP  

 
Pendamping Institusi Mitra 
 
 
........................................ 

 
 
 
Mengesahkan :  
Ketua BMM 
 
 
........................................ 
NIP . 

 
 
 
 
Wakil Dekan I 
 
 
........................................ 
NIP 
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Lampiran 5. Format Penilaian Laporan Kelompok 

 

No. Nama NIM 

Skala Nilai (40-100)  
Tata Cara   
Penulisan Cara 

Penyajian 
Presentasi 

Pengu 
asaan 

Materi ** 

Rata- 
rata 

Ket*** 
Format* Rele-

vansi* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         

2.         

dst         

 Keterangan : 

* Nilai sama untuk semua mahasiswa sekelompok 
** Dari hasil tanya jawab 
***  Berikan catatan masalah sikap tingkah laku (bila perlu) 
 
NILAI RATA-RATA = 10% x (4+5+6)+ 70% x (7) 

 

…………………,…………… 2016 

 Penguji,  

 

  ………………………………….. 
  NIP 
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Lampiran 6. Format Penilaian Laporan Individu 

 

No Nama NIM 

Skala Nilai (40-100) 

Ket Penuli- 
san* 

Iden-  
tifikasi 

masalah 

Pelak-
sanaan** 

Rekomen 
dasi** 

Rata-
rata 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
dst         

Keterangan: 

** Sesuai dengan format 
** kesesuaian luaran dengan permasalahan 
*** usulan tindak lanjut kegiatan KMM 

 

NILAI RATA-RATA = 10% x (4+5+7)+ 70% x (6) 

      

 

 

…………………,…………… 2016 

   Penguji,  

 

  ………………………………….. 
  NIP 
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Lampiran 7. Tata Tertib Peserta 

 
TATA TERTIB PESERTA KEGIATAN MAGANG MAHASISWA 

 

1. Mahasiswa peserta magang harus menjaga citra Almamater. 

2. Mahasiswa magang agar selalu membawa kartu Mahasiswadan 

identitsas diri yang lain serlama melaksanakan magang. 

3. Mahasiswa peserta magang harus berada dilokasi magang 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

4. Mahasiswa peserta magang harus menjaga hubungan baik 

dengan sesama peserta magang, staf dan masyrakat di lokasi 

magang. 

5. Mahasiswa peserta magang harus bersikap dan bertindak tidak 

melanggar peraturan yang berlaku pada isntansi/lembaga dan 

norma masyarakat di lokasi magang. 

6. Mahasiswa peserta magang tidak dibenarkan mengadakan 

kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di institusi tempat 

magang dan atau masyarakat sekitar. 

7. Untuk kelancaran tugas pelaksanaan magang, peserta magang 

dianjurkan selalu konsultasi Dosen Pembimbing Magang dan 

Pembimbing Magang di lokasi magang selama persiapan, 

pelaksanaan di lapangan maupun dalam penyelesaian laporan. 

8. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, akan diatur 

kemudian. 

 

 

 

 

 

 


