
 



 

SOP MONITORING DAN EVALUASI MBKM KEWIRAUSAHAAN 

 

1. TUJUAN 

1.1 Memberikan penjelasan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Pancasetia tentang tata cara Monotirong dan Evaluasi MBKM kewirausahaan  

1.2 Sebagai pedoman bagi Tim Penyusun untuk melaksanakan MBKM bidang kewirausahaan. 

 

2. Dasar Pelaksaan Kewirausahaan 

 
Dasar pelaksanaan kewirausahaan adalah ketentuan formal penyelengggara perguruan tinggi, 

yaitu: 

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka adalah Hak  Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. 

Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan 

tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan 

hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 

diantaranya, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Unduh 

disini 

2. Peraturan  Presiden  No.98  Tahun  2014  tentang  Perizinan  Untuk  Usaha  Mikro dan 

Kecil. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin 

Usaha Mikro dan Kecil. 

4. Undang-Undang   Republik   Indonesia   No.   8   Tahun   1999   tentang   Perlindungan 

Konsumen.  

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan.  

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu 

dan Gizi Pangan.  
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8. Peraturan  Kepala  Badan  POM  RI  No.HK.03.1.23.04.12.2205/2012  tentang  Pedoman 

Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 

9. Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bidang Kewirausahaan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Pancasetia. 

 

3. Monitoring dan Evaluasi MBKM Kewirausahaan  

Monitoring dan Evaluasi Satuan penjaminan mutu di perguruan tinggi penyelenggara 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” 

wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara 

periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi 

dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan 

salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam 

melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu 

prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan 

diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama 

mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah 

dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat 48 

dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini 

digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. 1. Prinsip Penilaian Penilaian dalam 

pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester 

di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Aspek – aspek 

Penilaian Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam 

pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester 

di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut: a) kehadiran saat pembekalan dan 

pelaksanaan; b) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas; c) sikap; d) 

kemampuan melaksanakan tugas-tugas; e) kemampuan membuat laporan. 3. Prosedur Penilaian 

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar 

- Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama 

kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar 

(penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan 

sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan 

program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh 

pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan 

dosen pendamping 


