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TATA CARA PENYUSUNAN UKM KELOMPOK
 Mengikuti arahan dosen pembimbing magang

 SISTEMATIKA USULAN (hal. 28 Pedoman Magang)
- Halaman sampul
- Halaman pengesahan
- Pendahuluan
- Tinjauan pustaka
- Tatalaksana kegiatan
- Perencanaan aktivitas magang
- Daftar pustaka
- Biodata peserta magang
 Disahkan WD I, Pembimbing Magang dan Ketua BMM

 Rangkap 4, Sampul Coklat (dosen pembimbing, 
institusi mitra, mahasiswa, arsip BMM)



TATA CARA PENYUSUNAN UKM INDIVIDU

 Mengikuti arahan dosen pembimbing magang

 SISTEMATIKA USULAN:
- Halaman sampul
- Halaman pengesahan
- Pendahuluan
- Tinjauan pustaka
- Tatalaksana kegiatan
- Perencanaan aktivitas magang (ada Bisnis Plan)
- Daftar pustaka

 Disahkan Pembimbing Magang dan Ketua BMM

 Rangkap 3, Sampul Coklat Tua (dosen pembimbing, 
mahasiswa, arsip BMM)



CONTENT UKM KELOMPOK
 Seluruh proses aktivitas/kegiatan yang ada di institusi 

mitra dari hulu sampai hilir (mulai dari pengadaan 
sarana produksi, benih, pupuk. aktivitas on-farm, 
panen, pasca panen dan aktivitas on-farm)  seluruh 
sistem agribinis primer, sekunder, dan tersier).

 Keterlibatan kelembagaan pemerintah atau swasta 
dalam kegiatan di institusi mitra (dalam perencanaan, 
pembiayaan, pengadaan sarana prasarana, pemasaran, 
penyuluhan, dll).

 Ada kesamaan pemahaman secara holistik oleh semua 
mahasiswa peserta magang tanpa kecuali (ada proses 
diskusi, pencarian dan pemecahan masalah secara 
bersama oleh seluruh peserta magang di lokasi itu).









CONTENT UKM INDIVIDU

 SALAH SATU PROSES AKTIVITAS/KEGIATAN yang ada 
di institusi mitra baik yang sudah berkembang atau 
yang potensial dikembangkan  (mulai dari pengadaan 
sarana produksi, benih, aktivitas on-farm, panen, 
pasca panen dan aktivitas on-farm) yang bisa 
membangun jiwa entrepreneurship individu 
mahasiswa .

 Peluang bisnis yang ada diinstitusi mitra atau 
kegiatana yang terkait dengan institusi mitra yang 
memiliki peluang dikembangkan sebagai wirausaha.

 Harus ada bisnis plan dalam  UKM Individu.



Industry 4.0



Objek Inovasi



MAGANG  MAKNA 
PEMBELAJARAN

• Tell me and I’ll forget, show me and I may 
remember, involve me and I’ll understand 
American Provebs

• I forget what I was taught. I only remember
what I have learnt - Patrick White 


