
INSTRUMEN MONEV BIRO PENGEMBANGAN KARIR, PENALARAN, DAN 

KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA 

NO. ITEM 
BUKTI 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TINDAK 

LANJUT 

1.  
SOP Biro Pengembangan Karir, Penalaran dan 

Kewirausahaan Mahasiswa 

   

2.  
Kebijakan/Pedoman penyuluhan karir dan 

bimbingan kewirausahaan 

   

3.  
Dokumen kerjasama dengan instansi yang 

terkait (dinas, swasta dan komunitas) 

   

4.  

Dokumen publikasi informasi tentang 

lowongan pekerjaan di website dan media 

sosial : fan page dan IG bagi mahasiswa dan 

alumni 

   

5.  

Dokumen sosialisasi membership bagi 

mahasiswa di website Pusat Pengembangan 

Karir, Penalaran dan Kewirausahaan 

Mahasiswa.  

   

6.  
Dokumen penyelenggaraan pelatihan 

Kewirausahaan Mahasiswa 

   

7.  
Dokumen kerjasama dengan UMKM atau 

startup 

   

8.  
Instrumen pemantauan pelaksanaan kegiatan 

Penalaran Mahasiswa 

   

9.  
Program terstruktur pengembangan 

kewirausahaan 

   

10.  
Bahan pemberian izin/rekomendasi 

kegiatan  Penalaran Mahasiswa 

   

11.  
Daftar jumlah mahasiswa yang melakukan 

kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

   

12.  

Dokumen kegiatan mahasiswa untuk 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri 

setiap mahasiswa 

   

13.  

Data prestasi kemahasiswaan dalam bidang 

pengembangan karir, penalaran, dan 

kewirausahaan 

   

14.  

Publikasi hasil karya mahasiswa :    

- di jurnal nasional tidak terakdreditasi    

- Di jurnal nasional terakreditasi    

- Di jurnal internasional     

- Di jurnal internasional bereputasi    

- seminar wilayah/lokal/PT    



- seminar nasional    

- seminar internasional    

- pameran/presentasi dalam forum di 

tingkat wilayah 

   

- pameran/presentasi dalam forum di 

tingkat nasional 

   

- pameran/presentasi dalam forum di 

tingkat internasional 

   

15.  

Luaran penelitian/PKM yang dihasilkan 

mahasiswa :  

   

- Paten     

- Paten sederhana     

- Hak cipta     

- Desingn produk industri     

- TTG     

- Buku ber ISBN     

- Book chapter,    

16.  

Data event/kegiatan terkait dengan nilai-nilai 

kewirausahaan minimal 1 (satu) tahun sekali 

setiap program studi baik dengan  

menggunakan metode daring, tatap muka 

maupun blanded 

   

17.  

Data ikut sertanya tenaga pendidik dan 

mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan 

baik di dalam maupun di luar kampus UWP 

baik dengan  menggunakan metode daring, 

tatap muka maupun blanded. 

   

18.  Laporan mini job fair atau kampus hiring 
   

19.  
Laporan pelaksanaan pelatihan persiapan karir 

bagi mahasiswa dan alumni 

   

20.  
Laporan bimbingan dan konseling karir, 

pribadi, sosial dan keluarga bagi mahasiswa 

   

18. 
Daftar nama dosen pendamping penalaran 

(PKM 7 bidang, PKBMI, PHP2BD)   

   

19. 

Daftar nama dosen pembimbing dan 

mahasiswa yang melaksanakan penalaran 

(PKM 7 bidang, PKBMI, PHP2BD)   

   

20. 

Laporan penyelenggaraan pelatihan 

penyusunan proposal dan pendampingan 

penalaran (PKM 7 bidang, PKBMI, PHBD) 

bagi dosen pembimbing 

   

21. 
Laporan penyelenggaraan pelatihan 

penyusunan proposal  penalaran (PKM 7 

   



bidang, PKBMI, PHBD) bagi mahasiswa 

bekerjasama dengan internal LPPM maupun 

eksternal 

22. 

Laporan penyelenggaraan pelatihan 

penyusunan proposal  penalaran (PKM 7 

bidang, PKBMI, PHBD) bagi mahasiswa 

   

23. 

Laporan penyelenggaraan review proposal 

penalaran (PKM 7 bidang, PKBMI, PHBD) 

mahasiswa bekerjasama dengan pihak terkait 

   

24. 
Rencana Operasional Biro Pengembangan 

Karir, Penalaran dan Kewirausahaan.  

   

25. 
RAB Biro Pengembangan Karir, Penalaran 

dan Kewirausahaan.    

   

26. 

Laporan Kinerja Tahunan Biro 

Pengembangan Karir, Penalaran dan 

Kewirausahaan Mahasiswa.  

   

 

 

 


