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Kata Pengantar 
Kemajuan teknologi saat ini telah megubah pola perilaku kehidupan 
masyarakat secara global di segala aspek kehidupan diantaranya aspek 
ekonomi, sosial maupun politik. Saat ini, kita berada pada salah satu fase 
penting dalam perkembangan teknologi yaitu munculnya Revolusi 
Industri 4.0.  Karakteristik revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan 
berbagai teknologi terapan seperti advanced robotics, artificial 
intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive 
maupun distributed manufacturing secara keseluruhan mampu 
mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. 

Pendidikan Tinggi merupakan salah satu dari rangkaian perjalanan 
pendidikan bagi seseorang untuk ditempa dan dikembangkan dalam 
rangka mempersiapkan diri agar dapat terlibat dan berkontribusi di 
masyarakat. Dengan komitmen menumbuh kembangkan peserta didik 
agar bisa menjadi lulusan yang siap terjun ke masyarakat, IPB memiliki visi 
dan misi untuk menciptakan lulusan techno-sociopreneur yang unggul, 
memiliki akhlak mulia yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, softskills 
millennium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi trend 
setter inovasi dan perubahan. 

Menjawab tantangan pada era globalisasi saat ini, dibutuhkan pula 
lulusan-lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan 
kecakapan yang selaras dengan perkembangan era. Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka (MBKM) dirancang untuk merespon secara cepat dan 
tepat terhadap tantangan zaman. Kebijakan MBKM  yang diluncurkan oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk 
menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan 
kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat 
kebangsaan yang tinggi.  

IPB sangat menyambut baik program MBKM tersebut, dan berkomitmen 
untuk terus berupaya mengembangkan serta mengimprovisasikan 
program tersebut supaya tujuan dari MBKM tercapai secara maksimal dan 
optimal. Berbagai kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan di IPB antara 
lain : 

1. Studi/Proyek Independen 
2. Proyek Kemanusiaan 
3. Bela Negara 
4. Mengajar di Sekolah 
5. Kegiatan Kewirausahaan 
6. Magang/Praktik Industri 
7. Proyek di Desa 
8. Penelitian/Riset 



 

 ii   
 

Melalui MBKM, diharapkan dapat menumbuhkan karakter leadership, 
agile, creative, innovative, team work, curiosity, technology savvy, 
integrity dan mampu bersikap professional.  

Berbagai kegiatan dan aktivitas MBKM, dikelola dan dilaporkan melalui 
sistem informasi MBKM IPB dengan tujuan untuk memonitoring proses 
pembelajaran mahasiswa. Monitoring dan penilaian melibatkan Dosen 
Pembimbing dan Mitra Pembimbing dari perusahaan mitra, yang terdiri 
dari berbagai aktvitas penilaian antara lain: 

1. Pre kegiatan 
2. Penilaian evaluasi lapang 
3. Penilaian output kegiatan, dan 
4. Penilaian laporan akhir 

Buku panduan pengoperasian sistem informasi MBKM IPB ini dibuat untuk 
memudahkan Dosen Pembimbing maupun Mitra Pembimbing untuk 
menginput hasil monitoring dan penilaian, serta memudahkan mahasiswa 
untuk melakukan pengisian data pribadi, data MBKM, output mingguan 
dan laporan akhir. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun sistem informasi 
MBKM IPB dan tim penyusun buku panduan website MBKM IPB, serta 
kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran, 
masukan dan saran sehingga sistem informasi MBKM IPB ini dapat 
terselesaikan. Semoga buku panduan ini dapat dipergunakan dengan 
sebaik-baiknya oleh semua stakeholder. 

 

Bogor, Oktober 2021 
Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB 
 
 
 
Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP, M.Si 
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WEBSITE MBKM IPB 

 
Website MBKM merupakan sarana penilaian dan penyimpanan 
data kegiatan mahasiswa IPB yang termasuk ke dalam Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Terdapat 8 kegiatan yang dapat 
dinilai pada website MBKM: 

1. Studi/Proyek Independen 
2. Proyek Kemanusiaan 
3. Bela Negara 
4. Mengajar di Sekolah 
5. Kegiatan Kewirausahaan 
6. Magang/Praktik Industri 
7. Proyek di Desa 
8. Penelitian/Riset 

 
Definisi istilah: 
 

1. Peserta MBKM merupakan mahasiswa IPB yang melakukan 
kegiatan MBKM. 

2. Dosen Pembimbing merupakan dosen penggerak yang 
ditugaskan untuk membimbing mahasiswa selama 
melaksanakan kegiatan. 

3. Mitra Pembimbing merupakan mentor dari mitra 
(perusahaan/lembaga) yang membimbing mahasiswa 
selama melaksanakan kegiatan. 

4. Mitra merupakan perusahaan/lembaga/industri sebagai 
tempat pelaksana kegiatan.  
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I. LOGIN AKUN DOSEN 
 
1. Kunjungi website https://mbkm.ipb.ac.id maka akan muncul 

tampilan seperti pada gambar, kemudian klik LOGIN pada 
bagian pojok kanan atas tampilan website. 
 

 
 
2. Masukan email IPB dan kata sandi untuk masuk ke dashboard  

 

 
  

https://mbkm.ipb.ac.id/


 

 3   
 

3. Apabila sudah berhasil LOGIN, maka akan muncul tampilan 
seperti pada gambar.  
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II. LOGIN AKUN MITRA PEMBIMBING 
 

 

 
 

Email yang didaftarkan oleh mahasiswa akan mendapatkan pesan 
dari MBKM IPB. Email yang didaftarkan dan password yang 
didapatkan dari pesan tersebut dapat digunakan oleh mitra 
pembimbing untuk LOGIN di website https://mbkm.ipb.ac.id. 

  

https://mbkm.ipb.ac.id/


 

 5   
 

TATA CARA LOGIN 
 
1. Kunjungi website mbkm.ipb.ac.id maka akan muncul tampilan 

seperti pada gambar, kemudian klik LOGIN pada bagian pojok 
kanan atas tampilan website. 

 

 
2. Masukan email yang sudah didaftarkan dan password yang 

didapatkan dari pesan email MBKM IPB. 

 

  

https://mbkm.ipb.ac.id/
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3. Mitra pembimbing dapat mengubah password atau 
memperbarui data diri pada bagian PROFILE.  
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III. TATACARA PENILAIAN UNTUK 
DOSEN DAN MITRA PEMBIMBING 

 

Indikator penilaian pada setiap aspek penilaian ditentukan 
oleh penyelenggara kegiatan baik perusahaan maupun 
universitas. 
Poin penilain pada setiap aspek : 
 

Kriteria Penilaian Bobot Penilaian 

Pre Kegiatan 15% 

Evaluasi Lapang 50% 

Output Kegiatan 20% 

Laporan Akhir 15% 

PENILAIAN PRE KEGIATAN 
 

Pre Kegiatan merupakan syarat yang perlu dilakukan 
mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan. Penilaian pada Pre 
Kegiatan berfungsi untuk verifikasi kegiatan mahasiswa sehingga 
disebut AKTIF (diizinkan). 
 
1. Klik PENILAIAN lalu klik PRE KEGIATAN, setelah muncul data 

mahasiswa yang ingin dinilai, klik lambang dibawah AKSI. 
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2. Klik BUKA BERKAS untuk melihat berkas yang diunggah 
mahasiswa. 

 
 
3. Beri nilai pada pre kegiatan mahasiswa sebagai verifikasi bahwa 

mahasiswa disetujui (aktif) sebagai peserta kegiatan. 
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PENILAIAN EVALUASI LAPANG 
 
Penilaian Evaluasi lapang hanya dapat dilakukan sekali 

sehingga dapat dinilai pada akhir kegiatan. 
 
 

1. Klik PENILAIAN lalu pilih EVALUASI LAPANG, kemudian klik 
titik tiga pada AKSI untuk melihat detail dan berkas laporan 
mahasiswa 

 
 

2. Klik BERI NILAI (ikon warna biru) 

.  
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3. Isikan angka pada kolom BERI NILAI kemudian klik KIRIM. 
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PENILAIAN OUTPUT KEGIATAN 
 

Penilaian Output Kegiatan hanya dapat dilakukan sekali 
sehingga dapat dinilai pada akhir kegiatan. 
 

 
1. Klik PENILAIAN lalu klik OUTPUT KEGIATAN, kemudian klik titik 

tiga pada AKSI untuk melihat detail dan berkas laporan 
mahasiswa.  
 

 
 
2.  Klik BERI NILAI (ikon biru) untuk melakukan penilaian. 
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3. Pada kolom SKILL isikan keterampilan yang didapat oleh 
mahasiswa. 
BOBOT NILAI merupakan persentase nilai skill yang diperoleh 
mahasiswa. 
NILAI merupakan angka penilaian yang ingin diberikan untuk 
masing-masing skill.  
Kemudian klik TAMBAH jika mahasiswa mendapat lebih dari 
satu skill.  

 

 
4. Jika semua skill sudah dinilai maka SISA ALOKASI BOBOT 

NILAI akan tertulis 0% dan total BOBOT NILAI dari semua jenis 
penilaian skill  harus berjumlah 100 setelah itu klik NILAI.  
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PENILAIAN LAPORAN AKHIR 
 
1. Klik PENILAIAN lalu klik LAPORAN AKHIR, kemudian klik BERI 

NILAI (ikon biru).  

 

2. BERKAS LAPORAN, BERKAS BAHAN PRESENTASI dan BERKAS 
OUTPUT AKHIR dapat dilihat dengan cara klik BUKA BERKAS.  
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3. Berikan komentar pada kolom KOMENTAR LAPORAN dan 
isikan angka nilai pada kolom BERI NILAI. Jika sudah lalu klik 
KIRIM.  

 

4. Bagi dosen pembimbing pengisian penilaian LAPORAN AKHIR 
juga disertai pengisian FORM REKOMENDASI.  
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5. Pada kolom MATA KULIAH isikah nama mata kuliah yang 
direkomendasikan dan pada kolom BERI REKOMENDASI 
JUMLAH SKS isikan jumlah SKS yang direkomendasikan. Jika 
sudah selesai, klik KIRIM. 
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IV. AKUN MAHASISWA 

TATA CARA LOGIN 
 
1. Kunjungi website https//mbkm.ipb.ac.id maka akan muncul 

tampilan seperti pada gambar, kemudian klik LOGIN pada 
bagian pojok kanan atas tampilan website. 

 

2. Masukan akun email IPB dan kata sandi untuk masuk ke 
dashboard MBKM IPB. 

 
 
 
 
 
 

https/mbkm.ipb.ac.id
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MELENGKAPI DATA PRIBADI 
 
1. Periksa data pribadi dengan cara klik bagian pojok kanan atas 

lalu klik PROFILE. 

 
 
2. Akan muncul tampilan seperti pada gambar, lalu periksa data 

pribadi hingga bagian paling bawah halaman website. 
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3. Lengkapi data prestasi dengan mengisi pengalaman 
berorganisasi, keahlian, kelebihan yang dimiliki dan 
kekurangan yang dimiliki.  
 

 
 
4. Lengkapi berkas dengan cara melampirkan beberapa atau 

keseluruhan dari berkas yang dipinta. Klik PERBARUI setelah 
melengkapi data pribadi.  

 



 

 19   
 

MELENGKAPI DATA MBKM 
 

1. Klik KEGIATAN lalu klik DATA MBKM hingga muncul tampilan 
seperti pada gambar, kemudian klik tanda tambah pada bagian 
pojok kanan bawah untuk melengkapi data MBKM.  

 

Catatan: 
a. Bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan BERKELOMPOK, 

data dapat diinput oleh ketua/perwakilan saja dengan klik 
TAMBAH ANGGOTA.  

b. Jika nama dosen belum ada pada pilihan, silahkan hubungi 
dosen untuk login menggunakan email IPB. 

c. Jika nama mitra dan mitra pembimbing belum ada pada 
pilihan, silahkan klik AJUKAN. 

 
 



 

 20   
 

 
 

 
 

 
 
Pada bagian UNGGAH BERKAS dapat dilampirkan berkas – 
berkas seperti CV, proposal, surat permohonan izin, surat 
komitmen atau berkas lainnya. Apabila data sudah lengkap, klik 
tombol TAMBAH.  
 
 



 

 21   
 

2. Apabila data sudah dilengkapi maka akan muncul tampilan 
seperti pada gambar, setelah itu silahkan hubungi dosen 
pembimbing dan mitra pembimbing untuk memberikan 
penilaian PRE KEGIATAN. 

 
 

3. Apabila dosen pembimbing dan mitra pembimbing sudah 
mengisi penilaian PRE KEGIATAN maka status mahasiswa akan 
berubah menjadi AKTIF.  
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MENGISI OUTPUT MINGGUAN 
 
1. Klik KEGIATAN lalu klik OUTPUT MINGGUAN, kemudian klik 

tanda tambah pada bagian pojok kanan bawah. 

 

2. Lengkapi data yang dipinta, kemudian pada bagian BUKTI 
KEGIATAN lampirkan dokumentasi, laporan mingguan dan 
output mingguan. Jika sudah lalu klik TAMBAH. 
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MENGISI LAPORAN AKHIR 
 

1. Klik KEGIATAN lalu klik LAPORAN AKHIR, kemudian klik tanda 
tambah pada bagian pojok kanan bawah. 

 

2. Lengkapi data yang dipinta, kemudian pada bagian TANGGAL 
LAPORAN AKHIR isikan dengan tanggal ketika upload laporan 
akhir. BERKAS LAPORAN wajib dilampirkan, sedangkan untuk 
BERKAS BAHAN PRESENTASI AKHIR dan BERKAS OUTPUT 
bersifat opsional. Jika sudah lalu klik KIRIM.  
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3. Apabila dosen pembimbing dan mitra pembimbing sudah 
memberikan penilaian pada LAPORAN AKHIR maka akan 
muncul tampilan seperti pada gambar.  
 

 
 

4. Sertifikat dapat dicetak dengan cara klik tanda yang ada 
dibawah AKSI kemudian pada bagian paling bawah klik 
EXPORT. 
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CARA AJUKAN MITRA &  
MITRA PEMBIMBING 

 
Klik AJUKAN lalu klik MITRA kemudian klik tanda tambah. Hal ini 
bertujuan untuk mengajukan MITRA (perusahaan / lembaga) yang 
belum terdaftar di website ini. 
 

 
 
Klik AJUKAN lalu klik MITRA PEMBIMBING kemudian klik tanda 
tambah. Hal ini bertujuan untuk mengajukan MITRA PEMBIMBING 
yang belum terdaftar di website ini. 
 

 


